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I- ATA DA 145• SESSÀO, Ei\1 I' DE OUTUBRO DE 1980 

I. I -ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Le-itura de projctos 
-Projeto de Resolução n• 99/80, de autoria do Sr. Senador Franco 

Montoro, que transforma a Comissão de Saúde em Comissão de Saúde e 
Defesa do Meio Ambiente (CSDMA). 

--Projeto de Lei do Senado n<? 271/80, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que regula o consumo de derivados de petróleo e mistu~ 
ras automotrizes, e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado no 272/80, de autoria do Sr. Senador 
Henrique Santillo, que fixa normas para a escolha de dirigentes das Uni~ 
versidades e dos estabelecimentos isolados de ensino superior. 

--Projeto de Lei do Senado n~' 273/80, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que dispõe sobre o resgate das quotas relativas a investi
mentos efetuados com base no Decreto-lei nY 157, de_ lO de fevereiro de 
1967 no caso de falecimento do contribuinte. 

1.2.2- Comunic:.t\'Õcs da liderança do P:\,108 no Senado e do PP na 
Câmara dos Dt•putados 

- De substituições de membros, respectivamente, em Comissão Par-
lamentar de Inquérito e em Comissão Mista. -

1.2.3 - Comunicação 
- Do Sr. Senador Evelásio Vieira, que se ausentará do País 

1.2.4 - Comunicação da Presidência 
- Presença na Casa, do Sr. Oziris Pontes, suplente convocado, em 

virtude da licença concedida ao Sr. Senador Mauro Benevides. 

1.2.5 - Presta~;ào do compromiSsO regi~e~tal ~ posse do Sr. Oziris 
Ponte!lo 

1.2.6 - Comunica~;ào 

-Do Sr. Oziris Pontes, referente ao-seu rlÕm~ p;;ia~entar e filiação 
partidária. 

1.2.7 -Discursos do E~pediente 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Saudação ao Senador Oziris 
Pontes no momento em que S. Ex• toma posse no Senado Federal 

SENADOR OZIR/S PONTES- Agradecimento às manifestações 
de apreço com que foi dístiriguido pelo Senador Dirceu CardOso. 

SENADOR JORGE KALUME- Impressões colhidas por S. Ex• 
por oc~siào da visita realizada às instalações da Marin_ha, de Guerra no Es-
tado do Rio de Janeiro. - - - -

SENADOR ROBERTO SATURNINO- Alto índice de acidentes 
envolvendo eletricitários no Estado do Rio de Janeiro. 

SENADOR LiZARO BARBOZA- Encaminhando à Mesa, reque
rimento de convocação do Sr. Ministro das Minas e Energia ao Plenário 
do Senado, para prestar esclarecimentos sobre a situação energética do 
País, em face da guerra Irã e Iraque. 

1.2.8 - Requerimento 

N9 415/80, do Sr. Senador Lázaro Barboza e outros Srs. Senadores, 
requerendo a convocação de S. Ex' o Sr. Ministro das Minas e Energia, a 
fim de que, perante o Plenário do Senado Federal. preste informações 
sobre a crise energética. 

1.2. 9 - Leitura de- projetos 

-Projeto de Lei do Senado n" 274/80, de autoria do Sr. Senador 
Humbt!rto Lucena, que modifica dispositivo da vigente Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

-Projeto de Lei do Senado n• 275/80, de autoria do Sr. Senador 
Agenor Maria, que concede incentivo às empresas de mineração e geolo
gia que admitirem estagiários, e dá outras providências. 

1.2.10 - Comunicação da Presidência 
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 ho

ras e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa. 

L3 - ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei do Senado n<:? 133/80, de autoria do Sr. Senador Itamar 

Franco, que regulamenta o art. 80 da Constituição, e dá outras providên
cias. Apreciação sobrestada até pronunciamento da Comissão de Consti
tuição e Justiça sobre recurso interposto pelo Sr. Paulo Brossard. 

-Projeto de Resolução n9 78/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Votorantim (SP) a elevar em Cr~ 16!.827.772,73 (cento e sessenta e 
um milhões, oitocentos e vinte e sete mil, setecentos e setenta e dois cruzei
ros e setenta e três centavos) o montante de sua dívida consolidada. Vo
tação adiada por falta de quorum, após usar da palavra o Sr._ Dirceu Car
doso. 

~Projeto de Resolução n9 79/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Goianésia (GO) a elevar em Cr$ 2.300.000,00 (dois milhões e tre
zentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adia
da por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 80/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Currais Novos (RN), a elevar em Cr$ 107.961.977,60 (cento e sete 
milhões, novecentos e sessenta e um mil, novecentos e setenta e sete cruzei
ros e sessenta centavos) o montante de sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 82/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Natal (RN) a elevar em Cr$ 65.700.000,00 (sessenta e cinco milhões 
e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução nY 83/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Natal (RN) a elevar em Cr$ 63.000.000,00 (sessenta e três milhões 
de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por 
falta de quorum. 

-Projeto de Resolução_n9 84/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Guarujá (SP) a elevar em CrS 47.600.000,00 (quarenta e sete mi
lhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Discussão encerrada, ~~c·~~~:'-~---~~~!:_ç:ão -~diada por falta de quorum. 
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- Pr.ojeto de Resolução n"' 89/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Americana (SP) a elevar em CrS 173.496.738,50 (cento e setenta e 
três milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, setecentos e trinta e oito 
cruzeiros e cinqüenta centavos) o montante de sua dívida consolidada. 
Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 339/78, de autoria do Sr. Senador 
Murilo Paraíso, qüe dispõe sobre a extinção-da enfiteuse de bens públicos 
e particulares, e dã outras providências. -Discussão sobrestada por falta de 
quorum para votação do Requerimento n9 416/80, de adiamento da dis
cussão para o próximo dia 16. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 
SENADOR NELSON CARNEIRO- Depoimento sobre a campa

nha da Aliança Liberal na Bahia. 
SENADOR EVELÂSIO VIEIRA - Reformulação da estrutura tri

butária brasileira. 
SENADOR LEITE CHAVES- Fundo Monetário Internacional. 
SENADOR GASTÀO MULLER- Artigo do jornalista Sérgio Arn

geli, publicado no Correio Braziliense, de 28 de seteinbro último, sob o 
título "Voltam a Boicotar_o Ministro da Agricultura", no qual focali7~ ~. 

anunciada importação de arroz pelo País. 

1.5 - COMUNICAÇÃO DA PRESIDBNCIA 
-Término do prazo para oferecimento de emendas aos Px:ojetos de 

Resolução n's 94 e 95, de 1980. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES
SÃO. ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA 146• SESSÃO, EM I• DE OUTUBRO DE 1980 

2.1- ABERTURA 

2.2 - ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n'7 (80 (n' 2.139(79, na origem), de inicia~ 

tiva do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a criação de es
tações ecológicas, e dá outras providências. Apro"ado, nos termos do 
substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. À Comissão de Re
dação. 

Projeto de Resolução n'197/80, que suspende a execução dos arts. 178 
e 182 da Lei n9 1.520, de 23-12-70, que instituiu o Código Tributário do 
Município de Araçatuba, Estado de São Paulo. Aprm:ado, à Comissão de 
Redaçào. 

Projeto de Resolução n"' 98/80, que suspende a execução da Lei n9 
323, de 27-9·78, do Município de Fátima do Sul, Estado do Mato Grosso 
do Sul. Aprovado, à Comissão de Redação. 

2-3 - DISCURSO APÚS A ORDEM DO DIA 
SENADOR NELSON CARNEIRO- Defesa da preservação do Co

pacabana Pãlace Hotel, na cidade do Rio de Janeiro. 

2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES-
< à. O. ENCERRAMENTO. 

3 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESS..\0 ANTERIOR 
-Do Sr. Leite Chaves, proferido na sessão de 29-9·80. 

4 - RETIFICAÇÜES 
-,-Ata da 134• Sessão, realízada em 15-9-80 
-Ata da 137• Sessão, realizada em 19·9-80 

5 -MESA DIRETORA 

6- LÍDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS I'ARLAMENTA
RES 

7- COMPOSIÇÃO DAS C"Oi\IISSOES PERMANENTES 

ATA DA 145~ SESSÃO, EM }9 DE OUTUBRO DE 19811 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46" Le~islatura 

PRESIUI':NCIA 00 SRS. LUIZ VIANA, GABRIEL HERMES E GAST.\0 ~I("I.I.ER. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Evandro Carreii'a- Raimundo Pa
rente - Jarbas Passarinho - Luiz Fernando Freire;:__- Bernardino Viana
Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Agenor Maria- Jessé Freire 
-Cunha Lima --Humberto Lucena- Nilo Coelho- João Lúcio- Luiz 
Cavalcante - Lomanto Júnior - Luiz Viana - Dirceu Cardoso - Hugo 
Ramos- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Itamar Franco- Tao
credo Neves - Franco Montoro- Henrique Santillo- Lázaro Barboza
Gastão Müller - Leite Chaves - Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 30 Srs. Seriadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos ilossos trabalhos. 
Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

E lido o seguinte 
I'ROJETO DE RESOLUÇÃO N' 99, DE 1980 

Transforma a Comissão de Saúde em Comissão de Saúde e Defe
sa do Meio Ambiente (CSDMA) 

O Senado Federal resolve: 
Art. I~' O Regimento Interno do Senado Federal passa a vigorar coni as 

seguinte..;; alterações: 

••1 - Art. 73, nova redação do item 13: 
13) de Saúde e Defesa do Meio Ambiente (CSDMA); 
II - Art. 78, nova redação do item 12: 
12) Saúde e Defesa do Meio Ambiente, 7 (sete); 

Ill - Art. 112, nova redaçào: 
Art. 112. À Comissão de Saúde e Defesa do Meio Ambiente 

cumpre rnanifestar·Se sobre as proposições-que- digam respeito a: 
I- higiene; 
II -saúde; 
III -exercício da medicina e at.ividades paramédicas, suas or

ganizações e preparo dos respectivos profissionais; 

IV - iinigr3ção quanto aoS aspectos dos incisos I e li; 
V- organizações tratados e acordos internacionais sobre saú

de, medicina e profissões afins; 
VI - defesa do meio ambiente; 
VII - medidas destinadas à conservação da natureza e melho· 

ria do meio ambiente; 
VIII- denúncias relativas a casos de poluição ou outras espé

cies de deterioração ambiental; 
IX - questões atinentes a entidades conservacionistas." 

Art. 29 Esta res'oiução entra em vigor na data de sua publicação. 

J ustificaçào 

O Senado Federal, que representa no País a tribuna mãxima do povo 
brasileiro, deve ser o baluarte da defesa do meio ambiente e do patrimônio da 
comunidade. 

Lembramos que a poluição dos rios e das praias, a destruição da nature· 
za, a contaminação do ar, a devastação indiscriminada dos nossos recursos 
naturais e outras formas de deterioração do meio ambiente constituem, hoje, 
um dos mais graves problemas que o povo brasileiro precisa enfrentar. 

Parques e reservas vém sendo destruídos. A poluição atmosférica vem
ocasionando grande número de doenças de alta periculosidade, as águas de 
nossos rios estão sendo progressivamente envenenadas com o extermínio da 
fauna e flora aquãticas. 

Recentemente, tivemos a invasão de milhares de cabeças de gado no Par
que Nacional da Serra da Canastra, dirigida por fazendeiros da região que 
atearam fogo à quase totalidade da ãrea reservada, com prejuízos irremedíâ· 
veis para a fauna e flora ali existentes, destru"indo inclusive a vegetação das 
cabeceiras do Rio São Francisco, já bastante reduzido em seu volume de ãgua 
em função dos _sucessivos desmatamentos de suas margens. 

A devastação da Amazônia ve_m sendo feita de maneira iriacional e in· 
discriminada, perdendo-se preciosos e insubstituíveis pontos de apoio daque· 
!e ecossistema, corno por exemplo a reserva de pleistoceno, destruída quando 
da construção da Transamazônica, quando se perdeu definitivamente um 
ponto de reprodução da natureza, que asseguraria a renovação da repro· 
dução da fauna e flora da região. 
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Em São Paulo, a Ajinomoto, Indústria e CoffiérclO_. com licença de fun~ 
cionamento concedida a título precário pelas autoridades competentes provo~ 
cou, com o lançamento de resíduos no rio Jaguarí, a paralisação do abasteci
mento de água à cídade de Americana. 

O mesmo destin? atinge também os ~i~s ~oroCaba~ !un~iaí, Capivari e 
Piracicaba. Os ríos Mogí-Guaçu~ Pardci e-Grande·sãõ-pC:nllanentemente con~ 
taminados pelos despejos de mais de 200 indústrias. APenas uma delas, a 
Champion Papel e Celulose despejou, numa sóde_~~rz?, 90 mil metroscúJ:l.~.~ 
cos de lixívía-negra, eliminando a atiVId':ldes p-e5q~e{f~ da regiãO.--

o povo brasileiro não assistirá, resign:ada e Passivamente, a essa des
truição de nossos recursos e a deterioração da qualidade de vida em nossa 
nação. 

t: preciso associar toda a p6pula~~o do país à lu{~ em __ defes~ de nosso~ 
rios, matas, praias e meio ambiente-:- e, o Sena-dO-Fidefãi, -em cujo âmbito 
sempre se lutou pela salvaguarda do meio ambiente, te~ a histórica missão de 
continuar esse trabalho de educação social e cívica e de cuidar para que cada 
caso de poluição no território nacioàal seja devidamente apurado. 

Esse é o objctivo do presente Projeto de Resolução que apresentamos. 
Sala das Sessões, 11' de outubro de 1980. - Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O projeto que vem de ser lido, 
após publicado e distribuído em avulso~fica!á >ol;lre_'!J11_eiª·~durante 3 (três) 
sessões a fim de receber emendas, após o que serã despachado às comissões 
competentes. 

Sobre a mesa, projetos de lei que serão lidos pelo Sr. 19-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 27I, DE 1980 
Regula o consumo de derh'ados de petróleo e misturas automotri

zes, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art.l 9 Enquanto for imperiósa a redução na importação de petróleo ou 

seus derivados, o Governo da União disciplinará seu consumo em todo o 
País, bem como as misturas destinadas a alimentar veículos automotores. 

Art. 29 Na regulamentação desta iei, o Executivo disciplinará as medi
das cabíveis pelas seguintes normas: 

I- Os fornecedores diretos ao consumidor, quando se tratar de carro de 
passeio, só servirão o combustível no próprio tanque; 

II -os carros de aluguel, táxis, caminhões, ônibus e utilitários agiícolas 
poderão trafegar diariamente; 

III- os carros de passeio, registrados por particulares, somente circula
rão em dias alternados, _conforme o final par ou ímpar da chapa, nos dias pa
res e ímpares do mês; 

IV- aos sábados, domingos e feriados ficam proibidos de circular os 
carros de quatro portas, de propriedade da União, dos Estados e dos Municí~ 
pios. 

Art. 39 As infrações a esta lei são sujeitas às seguintes punições: 
a) a primeira, a uma multa equivalente ao preço de um tanque de com

bustível do veículo infrator; 
b) a segunda, a multa equivalente ao preço de cinco tanques de com-

bustível do veículo infrator; 
c) a terceira, à suspensão, por um mês, da utilização do veículo; 
d) a quarta, à suspensão, por seis meses, da utilização do veículo; 
e) a quinta, à apreensão definitiva do veiculo infrator. 
§ I• As multas pecuniárias serão pagas dentro de 30 (trinta) dias, sujei

tas, a partir de então, a jurOs moratórias de 1% (um por ceótO) e correção mo
netária, recolhido o seu produtO ao órgão mu~icipãt corripetente, com desti
nação aos cofres federais, cabendO 30% {trinta por ·cento) ao Município arre
cadador. 

§ 29 Não pagas. dentro de um ano, as multas das letras ••ct•• e "e" o veí~ 
cuto será apreendido e leiloado, juntamente com os apreendidos na forma da 
letra He", destinado o produto da venda às finalidades do parâgrafo anterior. 

Art. 4• O Poder Executivo regulamentará esta lei dentro de 30 (trinta) 
dias, fiscalizada sua execução pelo Ministério dos Transportes. 

Art. 59 Esta lei entrarâ em vigor na data de sua Publicação. 
Art. 69 Revogam-se as disposições em Contrãrio: 

Justificação 

O conDito deflagrado no Orierite.ivt6d.io entr_e_o)rã ~o !~ague t_e~ reper
cussão imediata no fornecimento de petróleo ao BfãSil; PO-ndõ em xeque os 
nossos transportes, além do que poderá alastra.r~se, reduzindo~se o f(lrneci-
mento de combustíveis, no País. - ~ .. - - - .- _ 

Só o racionamento poderá fazer com que o c~m_swtlO Se, r5;strinja às ·n~
cessidades prioritárias, servindo, por outro lãdõ:_ p~l-_a- inc_entivar a imagi~ 
nação criadora dos usuários, dã.s fábricas de veículOs e entidades governa-

mentais, principalmente do Ministério das Minas e Energia, da Indústria e do 
Comércio e da Agricultura à utilização de outras fontes, para que não sofra 
uma involução inaceitável o nosso processo de desenvolvimento. 

Haver~_ inúmeras sugestões para a realização do controle do consumo, 
que poderão ser aduzidas àquelas sugeridas no presente projeto que entrega
mos à apreciação do~ órgãos técnicOs. das duas Casas do Congresso Nacional, 
para urgente solução do problema, a cada dia mais agravado. 

Q _Qrie:nte:Jv1écfí_o_.con1inu_ar.â .. sendo um barril de pólvora. Fornecedor de 
m~is de quarenta por cento do petróleo aos países subdesenvolvidos do Oci
dente, responde por quase oitenta por cento do nosso consumo atual. 

Urgem medidas heróicas, e por isso esperamos que a nossa sugestão en
contre guarida no Congresso .e a necessária simpatia das autoridades gover
n~mentais, qq_ ~C:!Q_L_ec.o.n.ó.roíc_o principlamente. 

Sala das Sessões, J9 de outubro de 1980. - Nelson Carneiro. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Minas e Energia e de 
Economia.) 

PROJETO DE tEI DO SENADO N• 272, DE 1980 

Fixa normas para a escolha de dirigentes das Universidades e dos 
estabelecimentos isolados de ensino superior. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l'? A escolha de Reitores e Vice-Reitores de Universidades e Dire

tores e Vice-Diretore"S-de estabelecilrlentos isolados de ensino superior far-se
á por um colégio eleitoral constituído por: 

I- Todos os membros do corpo docente da Universidade ou do estabe
leciinefno isolado de ensino superior, que representarão 6/10 (seis décimos) 
do colégio eleitoral; 

II - Por representantes do corpo discente, eleitos por este através de 
voto direto e secreto, que representarão 3/10 (três décimos) do referido colé
gio; 

III- Por representantes dos servidores, eleitos por estes também de for
ma direta e secreta, que representarão 1/10 (um décimo) do referido colégio. 

Parágrafo único. Os representantes a que se referem os incisos II e III 
serão eleitos 30 (trinta) dias antes da reunião do colégio eleitoral. 

Art. 29 O colégio eleitoral reunir-se~ã, sob a presidência do membro 
mais idoso do corpo docente, 60 (sessenta) dias antes do término dos manda
tos.de Reitor e Vice-Reitor das Universidades, Diretor e Vice~Diretor doses
tabelecimentos isolados e, por escrutínío secreto, elegerá o membro do corpo 
docente que, até 15 dias antes, tiver se apresentado formalmente como candi
dato. 

Art. )9 Os Diretores e Více~Díretores de unidades universitârias serão 
eleitos segundo os mesmos critérios estabelecidos nos artigos anteriores, por 
um colégio eleitoral constituído por todos os membros de seu corpo docente, 
representantes de seu corpo discente e de seus servidores, nas mesmas pro~ 
porções estabelecidas pelo artigo 19 da presente lei. 

Art. 49 Será de 2 (dois) anos o mandato dos dirigentes universitários, 
permitindo~se a recondução ao mesmo cargo apenas por mais um mandato. 

Art. 59 Esta lei entrarâ em vigor na data de sua publicação. 
Art. 69 Revogam~se as disposiçõs em contrário. 

Justificação 

A questão universitária se coloca. hoje, mais do que nunca. para a socie
dade brasileira, como um dos fulcros do amplo espéctro de suas questões so
ciais e em saber se a Universidade pode ser um instrumento de ação renova
dora e fonte criadora de uma intelectualidade crítica capaz de colaborar com 
as transformações que os tempos atuais exigem. 

E certo que a Universidade brasileira, nos últimos anos, iniciou um salto 
do anacronismo pedante para o processo de modernização reflexa., imposta 
pelo desenvolvimento económico e cultural dependente a que a sociedade foi 
submetida autoritariamente. 

Tal mecanismo, pelo fato mesmo de procurar ampliar o corpo discente e, 
na fase inicial, adeqUar os rendiment~s do corpo docente ao das vãrias cate
gorias profissionais dci nível suPeriOr, não impediu que considerável massa 
critica universitária se encaminhasse para a discussãO em torno da necessida
de de um desenvolvimento autônomo e a reivindicar mais fortemente o res
peito à autonomia universitária e r democratização de sua gestão. 

O presente projeto de lei pretende entregar aos que diretamente vivem a 
problemática do cnsi no superior - corpos docentes e discente e servidores 
complementares- a responsabilidade pela direção das Universidades e esta
belecimentos isolados de ensino superior, pela eleição de Reitores e Vice
Reit_ores, _bem c_omo, Di retores e Vice-Djretores através de um colégio eleito~ 
rai.composto por todos os profe5sores e representantes de alunos e servidores 
nas proporções estabelecidas em lei. 
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Altera ainda o estabelecido na Lei n9 6.420, de 3 de junho de 1977, redu
zido o mandato das dircções universitárias de 4 (quatro) para 2 (dois) anos, 
permitindo-se a recondução ao mesmo cargo por mais de um mandato. 

Sala das Sessões, 19 de outubro de 1980.- Henrique Santillo. 

(Às Comissões de Constituição e Jusiiça, de Educação e Cultura 
e de Legislacào Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 273, DE 1980 

Dispõe sobre o resgate das quotas relativas a investimentos efe
tuados com base no Occreto-lei n9157, de 10 de fevereiro de 1967, no 
caso d1.• falecimento do contribuinte. 

O Congresso NaciOnal decreta: 
Art. J9 As quotas relativas a inVestimentos efetuados com base no 

Decreto-lei n~ 157, de lO de fevereiro de 1967, e legislação subseqüente, por 
pessoas físicas, poderão, no caso de falecimento destas, ser integralmente res
gatadas por seus herdeiros, independentemente de quaisquer prazos de carên
cia. 

Art. 2~ O Poder Executivo, ouvido o Ministério da Fazenda, regulamenta
rã esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 3~ Esta lei entra em vigor riã data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

.Justificação 

Na forma da legislação em vigor e respectivos regU1ãmerifos, os investi
mentos efetuados com base no Decreto-lei n'i' 157, de 10 de fevereiro de 1967, 
só podem ser resgatados após o prazo de cinco anos (cinqüenta por cento) e 
os restantes depois de mals um ano. Portanto, para o resgate integral das quo
tas, deve ser cumprido o prazo de carência de seis anos. 

Pois bem, a legislação pertinente à espécie é omissa rfo qú.e tange ao caso 
de falecimento ào investidor, motivo pelo qual é exigido o mesmo prazo de 
carência para que seus herdeiros possam levantar as quotas correspondentes. 

Tal situação se nos afigUra profundamente injusta, pois, o mais das vezes, 
quando o contribuinte vem a falecer, seus herdeiros, em particülar a viúva do 
de cujus, têm premente neceSS:ídade -de ioâos os recursos disponíveis. 

Para corrigir tal situação, preconizamos, nesta proposição, que na hipó
tese de morte de investidOr do Fundo 157, seus herdeiros poderão resgatar, 
integralmente, todas as quotas em nome do falecido, independentemente de 
quaisquer prazos de carência. 

Com a efetivaçào da medida alvitrada, contarão a viúva e os tilhos com 
maiores recursos para enfrentar uma situação difícil. 

Assinale-se, por derradeiro. que a propositura contempla matéria tribu
tária, sobre a qual pode o Congresso Nacional tomar a iniciativa legislativa. 

Sala das Sessões, I~ de outubro de 1980. -Nelson Carneiro. 

(,4s Comissões de Constituicão e Justiça e Economia.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Os projetes lidos serão publica
dos e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. l9~Secretário. 

São lidas as seguintes 

OF. N' 44/80 

Senhor Presidente, 

Brasília, l'i' de outubro de 1980. 

Comunico a Vossa EX:Cdência que estã-LideranÇa deliberou propor a 
substituição do Senhor Senador Mauro Benevídes pelO Senhor Senador Pe
dro Simon na Comissão Pàrl<iirlCntã.fde lnquéi-ito {ncumbida de investigar o 
funcionamento do Mercado Financeiro do País. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos 
de alta estima e distinta consideração. - Paulo Brossard. 

Brasília, I• de outubro de I 980. 
Of. N' 160/80-LIDfPP. 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência, nos termos regime!ltais, o 

Senhor Deputado Luiz Leal para membro da Comissão Mista constituída 
para emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à ConstituiçãO n9 59(80, 
.... que estabelece as prerrogativas do Congresso Nacional", em substituição ao 
Deputado Antônio Mariz. 

Valho-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência meus pro
testos de estima e considciaçào-.- Deputado Thales Ramalho, Líder do PP. 

O SR. PRESIDF.NTE (Luiz Viana)- Serão feitãs as substituições soli
citadas. 

Sobre a mesa, comunicação que serã li_da pelo Sr. 19-Secretário. 

E lida a s~guinte 

Em 1 'i' de outubro de 1980 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do 

País a partir de 7 do corrente, para, devidamente autorizado pelo Senado, na 
forma do art. 36, § 29, da Constituição e art. 44 do Regimento Interno, parti
cipar, na qualidade de Observador Parlamentar, da XXXV Sessão da As
sembléia Geral das Nações Unidas- 111 período. 

Atenciosas saudações.- Evelásio Vieira. 

O SR. PRESJ[)ENTE (Luiz Viana)- A comunicação lida vai à publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Em conseqüência da licença con~ 
cedida ao Sr. Senador Mauro Benevides, foi convqcado, nos termos do§ l'i' 
do art. 36 da Constituição, o respectivo suplente, Sr. Oziris Pontes. 

S. Ex~ se encontra_na Casa e encaminhou à Mesa o respectivo diploma 
que será publicado de acordo com o disposto no Regimento Interno ... 

E o seguinte o diploma encaminhado à Mesa 

JUSTIÇA ELE!TORAL 

O Tdbunal Regional Eleitoral dÕ -Ceará declara eleito suplente de Sena
dor, com mandato de 8 (oito) anos, pela legenda da Agremiação Política, 
Movimento Democrático Brasileiro no pleito de 15 de novembro de 1974, o 
cidadão Oziris Pontes, de acordo com a ata anexa. 

Fortaleza, 20 de dezembro de 1974. -Aurí Moura Costa, Presidente. 

JUSTIÇA ELEITORAL 
Tribuno! Regional Eleitoral do Cearã 

Extrato da Ata Geral 

As 18 horas do dia 20 de dezembro de 1974, na sala de sessões do Tribu~ 
na I Regional Eleitoral do Ceará, sob a presidência da senhora desemb~rgado
ra Aurí Moura Costa, presentes os senhores Juizes Desembargador Joaquim 
Jorge de Sousa Filho e os Doutores Eliseu Barroso de Sousa, José Barre~o de 
Carvalho, José Jucá Neto, Roberto de Queiroz e Júlio Carlos de Miranda Be
zerra e o Procurador RegíOnal Dr. Fávila Ribeiro fái feffa a proclamação dos 
candidatos a cargos eletivos, concorrendo o cidadão Oziris Pontes nas 
eleições realizadas no dia t 5 de novembro de 1974. como candidato a Suplen
te-de Senador com mandato de 8 (oito) anos e obtendo de 944.458 votos apu
rados 5 10.392 votos. 

Fortaleza, 20 de dezembro de 1974.- Aurí Moura Costa, Presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral. 

O SR. PRESlDENTE (Luiz Vianã)- Designo os Srs. ·senadores Jarbas 
Passarinho, Paulo Brossard e Almir Pinto para comporem a Comissão que 
deverá introduzir S. Ex~ no plenário, a fim de prestar o compromisso regi
mental. (Pausa.} 

A-múlpanhado da Comissão designada, dá entrada em plenárío o Sr. 
O:irü Pomes. prestando junto à Mesa o seguinte compromisso regi
mental: 

""PROMETO GUARDAR A CONSTITUIÇAO E AS LEIS 
DO PAfS. DESEMPENHAR FIEL E LEALMENTE O MANDA
TO DE SENADOR QUE O POVO ME CONFERIU E SUSTEN
TAR A UNIAO. A INTEGRIDADE E A INDéPENDENCIA DO 
BRASIL"". r PALMAS.! 

O SR. PRESJ[)f:NTE (Luiz Viana)- Declaro empossado, Senador da 
República, o nobre Sr. Ozíris Pontes, que integrará, no Senado, a represen
tação do Estado do Ceará. 

A partir de:-.te momento S. Ex~ passarc.í a participar dos trabalhos da Ca-
sa. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, comunicação que 
será lida pelo Sr. 1'1-Secretáriõ. " 

E lida a s~guinte 

Senhor Pre.sidente. 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no 

art. 7'i' do Regimento lnlt!rno, que, assumindo nesta data a representação do 
Estado do Ccarú adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei 
a bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. 

Atenciosas saudações. - Oziris Pontes, Assinatura por extenso. Oziris 
Ponte~. Nome parlamcnt~tr. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A comunicação lida vai à publi
':'ação. 
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
n<.~dor Dirceu Cardoso, para uma breve comunicação. 

O SR. OlRCEUC'AROOSO (ES. Para uma brevecomunicaÇ""do. Sem re
visão do orudor.)- Sr. Presidente e Sis. Senadores: 

fngressa no Senado Federal, neste instante, após o juramento de estilo, o 
ex-Deputado Federal pelo Estado do Ceará, Oziris Pontes, uma das figuras 
maio.; marcantes· da vida parlamentar brasileira nos últimos anos. 
O•iris~nt~S~-~~quw~~~~~~~l~~~ 

ansiedade e de reccío na Câmara dos Deputados, através de quinze anos de 
vida em comum, em luta pelos ideais que nos uniram, é bem a revivência da
quele cslilo, daquefa cepa que teve como gerador a figura nobre do seu pai, o 
Deput<.tdo JoãO Pontes, e que deu, em conseqüência, naquela época, uma sa
fra de polítú:os como poucas vezes, no Brasil,já se registrou. em que ele inte
gr:.~va a bancada do Ceará na Câmara e três dos seus irmãos integravam a 
bun~.:ad;;t da Assembléia Legislativa do seu Estado. Oziris Pontes eu conheci 
através de 16 anos de luta em comum e de quem o nosso saudoso amigo José 
Muria Alkimim dizia: "É um dos homens que mais me entusiasmaram pela 
integridade do $CU caráter e pela autenticidade e bravura cívica da sua alma". 

É. t:L>m cmoç:lo que vejo V. Ex• integrar-se novamente na sua vida parla
mentar, eu que conheci uma página de autoria de V. Ex• na Câmara de Mas
sapê, no seu Estado, a qual é uma das páginas mais eloqUentes de bravura 
cívica pronunciada por V. Ex• quando se despediu da vida pública. 

Nobre Senador Ozírís Pontes, seja feliz no nosso meio e que possa dora~ 
v ante, integrando os nossos quadros, honrar e dignificar este Senado, como 
hunrou e dignigícou a nossa Câmara, honrando as tradições das quais seu pai 
foi a malriz maravilhosa que deu V. Ex• e seus três ilustres irmãos que tam
bém hunraran1 a Assembléía Legislatíva do Cearã. 

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

O Sr. Oliris Ponteo (PMDB- CE)- Sr. Presidente, indago a V. Ex• se 
é regimental agradecer' as homenagens que acaba de me prestar o nobre Sena
dor Dirceu Cardoso. 

O-SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V. Ex• foi citado nominalmente, 
de forma que, nos termos do Regimento, pode falar. 

O Sr. Oziris Pontes (PMDB- CE)- Agradeço a liberalidade de V. Ex• 

O SR. OZIRIS PONTES (PMDB- CE. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Estu homenagem que me é prestada neste momento eu a transfiro à me
mória c.Je meu pai, Deputado por vários anos pelo Cearã e, sem dúvida, se 
vivo fosse, estaria feliz por ver um dos seus filhos ter palmilhado toda a hie
rarqui:.l parlamentar; Deputado Estadual por oito anos, Deputado Federal 
por vinte c agora mesmo, por pouco tempo, Senador da República. 

A emoçlto é natural, estou seis anos sem mandato mas, mesmo assim, a 
alegria me envolve neste instante ao ver V. Ex• presidir nesta Casa, corno meu 
ex-colega: ver o Senador Dirceu Cardoso, Senado_r Nilo Coelho e, essa figura 
respeitável. o amigo Senador Dinarte Mariz, com quem há muitos anos con~ 
vivi. De forma que cm chegando aqui me sinto feliz, como se estivesse na Câ~ 
mura dos Deputados. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. OZIRJS PONTES (PMDB -CE)- Com o maior prazer. 

O Sr .José Lins (PDS- CE)- Senador Ozires Pontes, saúdo. com pra-
ler, V. Ex~ cm nome da Maioria. Desejo dizer a V. Ex~ das nossas esperanças, 
de que V. Ex• se sinta bem. nesta Casa, contribuindo com sua inteligêncía bri
lhuntc, ~.:om sua bondade nata, com sua grandeza já conhecida do Congresso, 
para que os nossos trabalhos sejam cada vez mais úteis ao País. Hoje, o Ceará 
se rejubila, Rejubila-se por ver mais um dos seus filhos no Senado. Certamen
te, esse júbilo é por nós compartilhado. 

Receba, pois, V. Ex•, corno uma homenagem especial, um cumprimento 
de seu vefho amigo, seu velho admirador, seu velho companheiro de lutas 
pelo Nordeste e pelo (curá. Mais do que isso, receba V. Ex• os cumprimentos 
da Maioria. 

O SR. OZJRIS PONTES (PMDB- CE)- Agradeço, sensibilizado o 
apc.!rlc generoso, sobretudo amigo, do Senador José Lins, o qual conheço há 
muito temro pela sua po.c;tura moral, acima de tudo pela dignidade com que 
sempre paucou a sua vida. E por esta demonstração de carínho com que ele 
me envolve, neste instante, externo minha gratidão. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE) - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. OZ!RlS I'O'ITS (PMDB- CE)- Com o maior prazer. 

O SR. AI.~ li R I'I'ITO (PDS - CEf- Nobre colega Senador Ozires 
Ponte~. é bem justifi!.:ada a emoçilo de que V. Ex• é tomado nesta oporlunida-

de e da qual participo, porque V. Ex~ transfere esta homenagem que lhe é 
prestada à memória do seu querido pai, aquele homem que conheci ainda 
quando estudante no Liceu do Ceará, ele Deputado Estadual, em Fortaleza, e 
talvez, naquela época, não soubesse, não advinhasse que teria vários filhos 
ilustres a seguir-lhes as pegadas na política cearense. A minha emoção é justa
mente porque juntàs fomos- e devo também fazer menção à presença do 
Ministro Parsifal Barroso, que foi Senador, nesta Casa. Esta menção eu a 
faço porque nós três fomos colegas na Constituinte de 1947, na Assembléia 
Legislativa do Estado do Cearã. E, agora, tive o prazer, a súbita honra de ser 
designado por S. Ex• o Presidente Luiz Viana para, em companhia dos ilus
tres Líderes Paulo Brossard e Jarbas Passarinho, introduzir V. Ex• no recinto 
do Senado Federal, a fim de que V. Ex• prestasse o compromisso regimental e 
ocupasse a cadeira a que faz jus. Quero, nesta oportunidade, parabenizar V. 
Ex•, que, como este seu velho companheiro, chegou ao ápice, digamos assim, 
da carreira política do Brasil. 

O SR. OZIRES PONTES (PMDB- CE)- e com muita alegria gue 
recebo o aparte do meu colega. Constitu.inte de 1947 na Assembléia Legislati
va_ do Ceará. 

Veja, meu nobre colega Almir Pinto, como o destino tem os seus capri
chos: hoje. para alegria minha e de V. Ex', nos encontramos aqui, a serviço 
do nosso Estado. Muito obrigado pelo aparte. 

O'SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS- BA)- Permite V. Ex• um apar-
te? 

O SR. OZIRIS PONTES (PMDB - CE) - Pois não. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS - BA)- e uma tarde, para mim, 
de muita alegria, ao rever um velho amigo e companheiro assumindo a cadei
ra de Senador, embora temporariamente. Sua presença vai honrar esta Casa, 
e, sobretudo. com os seus amigos vai estabelecer uma agradável convivência. 
Quuntas vezes conversei com V. Ex•. tendo ouvido declarações suas de que da 
política teria se afastado, de que, realmente~ não desejava mais retornãr aos 
ínvios, espinhosos e difíceis caminhos da vida pública, tantas vezes os palmi
lhou em grandes caminhadas, mas que agora o vejo novamente aqui, na mes
ma senda, nos mesmos caminhos espinhosos, caminhos difíceis. V. Ex• repete 
com o seu gesto o que tenho dito várias vezes; se alguém me perguntasse qual 
o caminho que eu escolheria se retornasse aos primórdios da minha vida, eu 
diriu: o mesmo. O m~mo que me fez chegar de modesto Vereador da cidade 
de Jequié à mais alta Câmara Legislativa do País. Parabéns a V. Ex• 

O SR. OZIRJS PONTES (PMDB- CE)- Senador Lomanto Júnior, 
estivemos em duas legislaturas seguidas. É verdade que fiz essa declaração do 
meu desencanto pela vida parlamentar. Por íniciativa pessoal não desejava 
mais retornar. Mas. ingressei no PMDB, as dificuldades do nosso partido no 
Nordeste parecem imbatíveis, e o Senador Mauro Benevides, num gesto de 
grandeza, num gesto de bravura cfvíca, convocou~me para ser seu suplente. 
Com os laços de amizade afetlva que me prendiam ao Senador Mauro Bene~ 
vides, eu não poderia~ jamais, deixar de participar da futa democrática que 
condt.Jziu o Benador Mauro Benevtdes ao Senado Federal. E, hoje. eu me jul
go um homem feliz e satisfeito por ver que o Senador Mauro Benevides vem 
prestundo inestimáveis serviços ao Brasil e ao Ceará. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- E ocupando um lugar de alto re
levo nesta Casa, prestígíado por todos os Senadores. 

O SR. OZIR!S PONTES (PMDB- CE)- Agradeço o aparte do emi
nente Líder, a quem vou obedecer com o maior carinho, pela sua influência e 
pelo apreço e admiração que tenho por S. E:v Fique certo de que a referência 
que V. Ex• faz ao Senador Mauro Benevides, eu respondo por ele os meus 
agradecimentos. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS._ RN)- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. OZIRJS PONTES (PMDB- CE)- Pois não. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS- RN)- Não posso deixar de me congratu
lar com o Senado por receber V. Ex' nesta hora, substituindo o Senador 
Muuro Benevides, sem nenhum favor um dos melhores homens públicos com 
que o Brasil tem contado ern defesa dos seus princípios, mas, sobretudo, de
fendendo os interesses do Cearã e do Nordeste. V. Et~ chega numa hora em 
que todos nós do Nordeste temos lutado, trabalhado, reivindicado tudo aqui
lo de q_ue_ o nosso povo estã carente. V. Ex~. substituindo o Senador Mauro 
Benevides. com a tradição, com a amizade que nos liga, com o conhecimento 
que tenho da sua vida pública, tenho certeza de que teremos em V. Ex• o mes~ 
mo companheirismo e a mesma correção com que o Senador Mauro Benevi
des tem defendido os interesses do Nordeste. Meus parabéns ao Ceará por ter 
tantos. homens ilustres para mandar para esta Casa. 
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O SR. OZIRIS PONTES (PMDB- CE)- Muito obrigado, nobre Se· 
nadar Dinarte Mariz. V. Ex• sempre foi um lutador indormido e constante 
pela solu.ção dos problemas da nossa região. Neste pouco tempo em que vou 
passar nesta Casa, quero me solidarizar com V. Ex' e dizer-lhe que ombro a 
ombro lutaremos pela redenção da nossa região. 

Sr. Presidente, agradeço a deferência de V. Ex', baiano da melhor cepa, e 
a todos os Srs. Senadores pelo carinho com que fui recebido nesta Casa. Mui
to obrigado. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- ConcedO a palavra ao nobre Se
nador Jorge Kalume, para uma breve comunicação. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Para unia 6reve comunicação.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A História- essa grande Mestra - tem mostrado que qualquer país, 
para sobreviver às investidas "egoísticas que desgraçadamente sempre existi
ram e são mais evidentes no mundo hodierno - talvez cm decorrência do 
crescimento demogrãfico, fatOr inquietante-eiTfface da insuficiência de áreas 
para abrigar populações que crescem em ritmo geométrico- tudo nos leva a 
uma reflexão ante essa dura realidade. 

E logo nos vem ao pensamento a segurança do nosso país continental, 
com grandes potencialidades económicas, que o tornam visado e cobiçado. 
Cremos cair no óbvio se dissermos que uma segurança efetiva e adequada, 
mesmo corno força de dissuasão dentro do conhecido princípio "se queres a 
paz, anna-te", nos induz a acreditar na nossa tranqUilidade. Armados estare
mos garantindo a nossa soberania a nossa· estrutura sócio-económico
política. 

Olhar o assunto sob esse ângulo, leva-nos a aceitar plenamente o concei
to do General G. Méry, Chefe do Estado-Maior Geral francês: 

"Não é suficíeflte a uma país dispor--de uma economia forte; ter 
instituições estáveis, uma doutrina política· vigorosa, ter acumulado 
uma cultura brilhante; é também necessário que ele disponha de 
forças armadas que o situem no seu lugar no concerto das nações. A 
existência mesmo destas forças constitui uma condição indhpensâ
vel à eficiência das ações suscetíveis de serem conduzidas por outros 
meios, no quadro de uma estratégia que não pode ser senão global". 

Diante da incerteza que ronda o mundo, mais acentuada agora nas pro
ximidades do novo século, o Brasil, como país emergente, tem necessidade de 
guarnecer a retaguarda do seu desenvolvimento. Somos por índole um povo 
pacifista, não desejamos destruir ninguém e nem aumentar o nosso território. 
Todavia urge que as nossas forças de terra, mar e ar, c·omo :s·en.tinelas da nos
sa soberania. cresçam e se fortaleçam adequadamente. Não há dúvida que os 
gastos no campo militar, ante a conjuntura internacional, representam inves
timento, e sólido, porque fortalecidos não estaremos sujeítos a riscos ímpre
visíveis e imponderáveis. 

À semelhança do general Méry, o Contra-Almirante Armando Amorim 
Ferreira Vidigal, em sua obra "O emprego político do Poder Naval", endossa 
aquelas palavras, ao registrar que "um grande desenvolvimento em todos os 
campos, mas em total detrimento do setor militar gera desequilíbrio e, a par
tir de um determinado nível, coíbe o crescimento do país, estreitando o cam
po de suas possibilidades na área política, com conseqüências· negatiVas na 
área econômica". 

E a propósito do meu pronunciamento nesta tarde, verifico, pelos dados 
oficiais, que o Brasil, não obstante dispor de uma superfície de 8 milhões e 
500 quilómetros quadrados uma população de 120 milhões de habitantes e 
uma costa marítima de mais de 7 mil quilómetros, exclusive a fluvial, sem 
mencionar os limites com oíto países, é o que tem menor percentual no em
prego de sua defesa. 

Enquanto do seu PIB o Brasil consumiu, em 1979, 10,33% em despesas 
diversas, com as Forças Armadas o dispêndio foi de apenas 0,8%. Convêm es
clarecer que, das dez nações com maior PN B no Mundo, a mêdia de seus gas
tos com as ForçaS Armadas em 1978 foi de 4,5%; e a do Brasil foi de 1,0%. 
Das dez nações latino-americanas com maior PN B ·em 1978, a média de gasto 
com suas Forças Armadas foi de 2,9%, enquanto· que a do Brasil foi de 1%. 

Esta realidade nos foi transmitida através da palavra abalizada - com 
apoio em dados oficiais do IBGE-- do Exmo Sr. Contra-Almirante V8.lbert 
Lisieux Medeiros de Figueiredo, Comandante da Força de Submarinos, 
quando da nossa recente visita às suas instalações na Ilha de Mocanguê, onde 
se encontram o Centro de Instrução e Adestramento "Aim. Átila Monteiro 
Aché", do qual é Comandante o Capitão-de-Fragata Luiz Alberto de Carva
lho Junqueira e a base "Aim. Castro e Si!vá", comandada pelo Capitão-de
Mar-e-Guerra Ruy Barcelos Capetti. 

Essas informações mostram que as Forças Armadas brasileiras são mo
destas e parcimoniosas nos seus gastos, embora cabendo-lhes a grande res-
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ponsabilidade de nossa defesa e segurança, se consideradas as suas reais ne
cessidades e se comparados os seus gastos com os de uma regular parcela de 
outros países do Mundo, até menores que o nosso. 

O Comandante do 19 Distrito Naval, o Ex mo. Sr. V ice-Almirante Alfre
do Karam, ao receber-nos em seu quartel-general, teceu considerações sobre 
esse problema vital relacionado com a nossa defesa, ressaltando a necessidade 
de uma maior aplicação. E nós, Senadores e DepUtados, acolhemos com es
pecial simpatia as suas ponderações, até mesmo como um alerta para a tran
qüi!idade da própria Nação. 

A visita efetuada à Marinha de Guerra, no Rio de Janeiro, a convite de 
Sua Excelência o Sr. Almirante de Esquadra, Ministro Maximiano da Fonsc- · 
ca, pela segunda vez em apenas doze meses, tem o sentido do entendimento 
que resulta na troca de idéias .. Visitando-se, vai-se haurindo conhecimentos, 
inclusive sobre o desempenho das tarefas militares em tempo de paz e sempre 
aptas para qualquer emergência. 

Estivemos, durante o dia 22 de setembro, a bordo do navio-aeródromo 
ligeiro "Minas Gerais'~, com seu desdocamento de 17.900 toneladas, sob o 
comando do Capitão-de-Mar-e-Guerra Cláudio José Correa Lamego, onde 
nos recebeu o Comandante-em-Chefe da Esquadra, V ice-Almirante Paulo de 
Bonoso Duarte Pinto. Tivemos oportunidade de sentir o dia-a-dia da. sua fai~ 
na e de seus exercícios, observando-se em cada elemento a disposição de bem 
servir à sua Marinha. 

Igualmente nos foram proporcionados exercícios- quer entre a fragata 
·~Liberal", quer entre os contratorpedeiros ••Piauí" e .. M arcHio Dias", inclu
sive o submarino "Goi_ás" - dos quais participaram três helicópteros. La~ 
mentavelmente, as fortes chuvas e a falta de visibilidade impossibilitaram as 
demonstrações completas, como tinham sido programadas. No dia seguinte, 
com as nossas presenças a bordo do Submarino Tonelero, foi possível sentir o 
sacrifício dos que tripulam esse tipo de belonave e o adestramento exigido 
para operar essa sofistiCiaã-iná"quina de guerra. O seu dístico .. tudo pela Pá~ 
tria" mantém sempre elevado o espírito dos que servem à Nação nesse setor, 
com admirável performance. porque sabem que o submarino é a arma por ex
cêlencia de apoio aos navios de superfície e a mais adequada pam fazer calar 
a açào inimiga. 

Tivemos acesso a outras instalações, indusive o local onde o submarinis~ 
ta é preparado para exercer a contento a sua missão. 

Conhecemos o Corpo de Fuzileiros Navais e seu Comandante-Geral, o 
Sr. Vice-Aimirante Domingos Mattos Cortez, bem como o Sr. Contra
Almirante Olavo Freire da Rocha, Comandante do Comando de Apoio do 
Corpo de Fuzileiros Navais: O SR. Comandante do Centro de Instrução e 
Adestramento do Corpo de Fuzileiros Navais, Capitão-de-Mar-e-Guerra R o~ 
berto Magalhães Sanches; o Sr. Comandante da Divisão Anfíbia, Almirante 
Albuquerque; o Sr. Comandante do Comando de Reforço, Almirante M. Al
ves e o Sr. Chefe do Estado-Maior do Corpo de Fuzileiros Navais, Almirante 
Edgar Texeira da Silva~ 

Os Fuzileiros Navais têm como lema "Aqui estamos", o que equivale di
zer '"sempre presentes ao longo dos litorais deste Pais de dimensões continen
tais". E, finalmente, a demonstração do deslile e dos exercícios de adestra
mento mostrou o garbo da tropa, a "garra" e o espírito sempre voltado para 
a luta em defesa da Pátria. 

Retornamos trazendo a magnífica impressão da nossa Marinha de Guer
ra que, ao lado das demais forças irmãs, representadas pelo Exército e pela 
Aeronáutica, tem sabido corresponder à missão que lhe é confiada. 

E os nossos pensamentos mantiveram-se povoados dos exemplos de ab~ 
negação deixados pelos antepassados, tendo à frente a figura do Patrono

-Almirante Tarnandaré---' sempre presente ante o labor executado pelos seus 
discípulos, como se ouvíssemos a sua voz de comando: "O Brasil espera que 
cada um cumpra o seu dever". 

A generosidade do gesto do Exmq Sr. Ministro da Marinha possibilitou
nos excepcional oportunidade de conhecer melhor a força naval do nosso 
País. Com este registro, estendemos especial agradecimento ao senhor 
Capitão-de-Mar-e~Guerra Carlos Augusto Bastos de Oliveira que, na quali
dade de Assessor Parlamentar, tem sido admirável, com a sua conduta diplo
mática no sentido de manter sempre próximos os senhores Congressistas e a 
Marinha de Guerra. De igüal modo agradecemos a acolhida de todos os se
nhort:s oficiais que não mediram esforços para o êxito alcançado pela nossa 
visita, incluindo-se os Membros da Comitiva, os senhores Capitão-de
Fragata Luiz César Jordão Marinho, o senhor Capitão-de-Corveta Miguel 
Angelo DaVena, ambos do Gabinete do Ministro da Marinha. bem como os 
Membros dos Grupos Alfa, Bravo e Charlie, respectivamente o CF Luz, CT 
Paulo Marques, J9 T Orne!las, CC- Figueiredo, CT Costa Neto, J9 T Mou
ra. CC Maia. CT Morterá, 2' T Litaiff e o CC (md) Montenegro. 
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E diante do que nos foi possível assistir, sentimos mais profundamente a 
grandeza da missão do militar e mais presentes ainda as palavras do General 
De Gaulle: 

~·os soldad_os não s_ão sempre convocados para a batalha. 
Não lhes cabe decidir. Mas os soldados são sempre chamados a 

servir". 

(Mui to bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Roberto Saturnino, para uma breve comunicação, por aquiescência do 
Senador Lãzaro Barboza. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB- RJ. Para uma breve comu
nicação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Há um estado de indignação, um estado de quase revolta entre os eletri
citãrios do Rio de Janeiro, porque o número de acidentes de trabalho, às ve
zes fatais, que vêm ocorrendo ultimamente, levam esses nossos trabalhadores, 
esses nossos concidadãos a um estado de insegurança permanente durante o 
seu serviço. 

O Presidente do Sindicato dos Eletricitários do Rio de Janeiro, o Sr. 
Maurício Rangel, vem de relatar isso à Imprensa, segundo publicação da 0/
tima Hora de hoje, dando conta desse estado de espírito que se agrava, dia a 
dia, e pedindo as providências necessãriãs à empresa Ligth, no sentido de eli
minar ou, pelo menos, reduzir com todo o esforço necessário esses acidentes. 
Esse esforço é absolutamente humano, é absolutamente indispen!:.âvel ao rela~ 
cionamento, ao clima de trabalho dentro da empresa. 

Ainda, nesses últimos dias, Sr. Presidente, houve um acidente fatal que 
vitimou o eletricitârio Walkir Augusto Guedes, lamentavelmente morto, 
quando manobrava, com outro companhêiro, uma chave seccionadora de 
alta tensão na subestação de triagem. Esses casos não podem se repetir, Sr. 
Presidente, e têm-se repetido lamentavelmente. Muitas vezes, não são aciden
tes fatais mas invalidam, definitivamente, operários, e em casos como este úl
timo, a que nie referi, chegam a produzir a morte de trabalhadores. 

Sr. Presidente, além das providências que são, corno eu disse, absoluta
mente indispensáveis; absolutamente exigíveis por parte da Ligth, para que 
torne as providências no sentido de reduzir esses acidentes no trabalho, a oca
sião também é propícia para chamar a atenção da Casa para os projetes que 
tramitam aqui no Senado e na Câmara dos Deputados, um dos quais, se não 
me engano, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, concedendo um adi
cional de pericu!osidade para esses trabalhadores que lídam com a energia 
elétrica, com a alta tensão. 

Sr. Presidente, esses casos dão conta, exatarnente, da inteira justeza desta 
proposta de adiciOnal de periculosidade para esses trabalhadores. Acho que 
acima de tudo é preciso prevenir para evitar os acidentes. Mas, ao lado disto, 
mais do que nunca se faz necessário qtie aatenção do Congresso Nacional se 
volte para essa classe e que tramite, e que seja aprovado um dos projetes em 
curso, concedendo este adicional mais do que justo, como se constata pela 
freqüéncia dos aciCfeú-tes ocorridos. 

Era esta a comunicação que desejáva fazer, Sr. Presidente. (Muito bem 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Tem a palavra, como Líder do 
Partido, o nobre Senador Lázaro Barboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO. Como Líder, pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Hoje não há, em todo o mundo ocidental, um só país dependente de ma
ciças importações de petróleo do Oriente Médio que não esteja enfrentando, 
pratiL:amcnte, uma situação de pânico. E o nosso País, como é do conheci
mento de todos, tem que importar do Oriente Médio bem mais de 2/3 do pe
tróleo que consome, sendo que do Iraque o Brasil importa cerca de 45% do 
total destinado ao seu consumo. 

É até estranho verificar que, enquanto o mundo está rugindo lá fora, en
quanto os chefes de governo de países que, pelo menos no momento, não es
tão sendo tão duramente afctados como nós, em face do conflito entre Iraque 
e Irã, buscam tomar providências no sentido de fazer face à crise, aqui, no 
Brasil, que tardiamente vem tomando providências neste sentido, desde que a 
crise mundial do petróleo se esboçou, por volta de 73, as coisas continuaram 
andando como se estivéssemos no melhor dOs muildos. 

Ainda agora, três dias atrás, o Presidente dos Estados Unidos convocou, 
para debater a posição americana, em face do problema energético, as suas li
deranças no Congresso, os técnicos, e, da forma mais aberta possível, vêm-se 
estudando as soluções. 

Aqui, no Brasil, ao longo dos anos, o Governo teimOu em manter relati
vamente baixo o crescimento de consumo de petróleo, à base dos sucessivos 

aumentos de preço, que poderosamente vêm influindo na depauperação dos 
salários e também agindo como fator realimentador do processo inflacio
nário- que devora as energias do País. 

Até agora, Sr. Presidente, quando e&tarnos ameaçados não apenas em re
lação aos 45% de petróleo que recebemos do Iraque, como também em re
lação ao petróleo que recebemos de outros países do Oriente, como o Kuweit, 
a Arãbia Saudita, os Emirados Árabes, Qatar, etc., até agora o Congresso 
Nacional não tem conhecimento em detalhes do que pensa o Governo ares
peito das medidas que certamente deverá tomar, a fim de que não sejamos, de 
uma hora para outra, vítimas de um colapso, assistindo, pura e simplesmente, 
à Nação parar. 

Sr. Presidente, preocupados com esta situação é que a maioria dos Sena
dores que compõem os Partidos de Oposição nesta Casa firmam um requeri
mento, no sentido de convocar o Sr. Ministro das Minas e Energia, a fim de 
que, no plenãrio do Senado. preste informações sobre a crise energética agora 
agravada com a guerra entre o Iraque e Irã, bem como sobre as medidas a se
rem adotadas de imediato. 

Esta convocação, Sr. Presidente, até que jâ se encontra tardando. Em 
vindo ao Senado Federal, certamente o Sr. Ministro das Minas e Energia se 
sentirá à vontade, porque é também a Casa de S. Ex'. Chego até a crer que 
nesta hora difícil já não dá, em hipótese alguma, para que se tente manter 
uma aparência de normalidade. O correto seria que as Comissões Técnicas da 
Casa estivessem pratiCãmente em reuniões permanentes com a área do Execu
tivo, a fim de que as medidas a serem adotadas pudessem ser amplamente de
batidas. Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, haveria o respaldo da própria 
opinião pública do País, pois que certamente não serão medidas fáceis, e que 
irão influir poderosamente na vida e no trabalho de cada brasileiro. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Ouço o nobre Líder 
Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Nobre Senador Lázaro Barbo
za, entendo perfeitamente a preocupação das Oposições, até porque esta é 
uma preocupação de todos os brasileiros. No encaminhamento do requeri
mento, que é o que praticamente V. Ex_9 faz agora, no encaminhamento do 
enunciado do requerimento, V. Ex', data venia, cometeu algumas injustiças 
para com o Governo. Senão vejamos: V. Ex' disse que, enquanto outros paí
ses estão voltados para providências concretas, o Brasil estâ deixando que as 
coisas corram, como- ê á exptessãt:fuSãda por V. Ex'- se estívessemos to
dos no melhor dos mundos. V. Ex' sabe que o Brasil importa cerca de 400 mil 
barris de petróleo por dia. provenientes do Iraque. Sabe também V. Ex• que 
metade desses 400 mil barris o Brasil tem importado para fazer estocagem. 
Não é exatamente para o consumo correspondente à demanda. Essa estoca
gero permitiu que o Brasil chegasse à data em que a guerra entre o Irã e o Ira~ 
que se desencadeou com 270 dias de óleo estocado, disponível, o que significa 
que resistiríamos 270 dias, teoricamente, até chegar a O o estoque naciOnal. 
Paralelamente, providências imediatas foram tomadas. Veja V. Ex': primeira, 
compramos petróleo~ não no spot market, e sim em outros fornecedores
não ao preço favorecido do Iraque, decorrência do acordo que tínhamos com 
esse país, e sim ao preço da OPEP, que é bem abaixo do preço do mercado 
spor. Compramos cerca de 200 mil barris. Já ternos colocados, ordens garanti
das, aproximadamente 200 mil barris. Bastaria isso para nos garantir a manu
tenção do atuaJ estOque de 270 dias, garantir o consumo indefinidamente, se 
fosse o caso. Não há, iJortantõ,- um perigo de racionamento, que V. Ex•s tan
to insistem em fazer, e que nenhum país do mundo fez, a não ser, evidente
mente, os países socialistas, onde tudo é racionado. Ainda mais; para que, em 
termos de gasolina, não tivéssemos, desde logo, um problema, a PE
TROBRÃS que exporta gasolina- como V. Ex• sabe-, especialmente de
pois que mudamos o perfil de craqueamento estamos produzincfo de cada 
barril de petróleo mais óleo Diesel dO_ que gasolina, e a prova está ai, o anún
cio na televisão, mostrando que o Diesel agora é explosivo, devido-a essa mu
dança de perfil, e antes se apagava nele um palito de fósforo; essa ga:solina es
tá sendo impedida de ser exportada, o que já nos é uma garantia num dos de
rivados de petróleo. Em breves dias V. Ex' tomará conhecímento da decisão 
do Governo de impedir também a exportação de ãlcool, como uma garantia 
para o fornecimento do álcool para automóveis. Ainda é possível que a partir 
daí se estruturem outras decisões, visando a dar maior tranqUilidade, maior 
conforto à política brasileira de transportes. Então, V. Ex' hã de ver que não 
é muito justo dizer que estamos de bracos cruzados, esperando que as coisas 
aconteçam. Se as Oposições estão tão interessadas na presença do Ministro 
de Estado das Minas e Energia, isto é outro problema, é problema que discu
tiremos na hora em que realizarmos a discussão do requerimento de V. Ex' 
Entretanto, o preâmbulo, meu ilustre colega, não é justo. 
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O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Eminente Senador Jar
bas Passarinho, creio que não fui muito honrado com a tenção de V. Ex• na 
fase preliminar das colocações que venho de fazer. Eu disse efetivamente, en
quanto o Mundo rugia lã fora, no pr:enúncio da crise mundial de petróleo, a 
partir do instante em que os árabes o erigiram à condição de arma de guerra, 
nós, aqui, estávamos numa tranqUilidade, numa passividade, como se vivês
semos no melhor dos mundos. V. Ex• hã de convir que, se tivesse havido a 
preocupação maior do Governo, a partir daqueles instantes, certamente hoje 
não teríamos uma posição tão frãgil em relação ao problema, que vem de se 
agravar. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Permita-me só dizer que não 
convém V. Ex• diz que eu hei de convir e se eu silenciar parece que convém. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Fica feito o registro de 
V. Ex•, mas, de qualquer forma, eu mantenho a colocação que fiz. 

Por outro lado, nós não recebemos do mundo ârabe apenas o petróleo 
que chega do Iraque. Se adicionarmos à produção que o Iraque nos vende, o 
petróleo que compramos tambêm de Qatar, dos Emirados Árabes, do K wait, 
da Arábia Saudita, certamente que não serão 400 nem 500 mil barris de pe
tróleo por dia. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS -PA)- Mas, não hã a menor ameaça ... 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- E ainda hâ mais, recen
temente. hã questão de 15, 20 dias, para rnâ sorte no_s_sa, houve um acidente 
no sistema de Garoupa, com a aluição total de urna torre que fez paralisar ali 
as atividades, fazendo diminuir a produção interna, segundo o registro da im
prensa, em cerca de 39 mil barris diários. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS --PA)- E que não teve nenhum efeito 
devido à estocagem que tínhamos atingido. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Sim, mas, V. Ex• some 
os 39 mil barris diários, ao petróleo que deixa de vir do Oriente Médio, ao 
nosso endividamento, que jâ é grave ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Tínhamos que chegar a ele ... 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- ... e estamos, como sabe 
V. Ex' melhor do que nós da Oposição, Senadores da Oposição, naquela fai
xa de vermelho no mercado financeiro internacio!').al, pagando as mais altas 
taxas de riscos para os empréstimos que contraímos. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Perdão, tambêm nisso discordo 
de V. Ex• 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- E se é conveniente con
fiarmos nas reservas de petróleo que o Pafs tem e que agora o Senador Passa
rinho nos dá um dado animador, porque os Ministros de Estado da área vi
nham dizendo que o nosso estoque era SuficiCrite para cerca de cem dias. O 
eminente Líder do GoVerno agora acrescenta aos cem dias mais cento e seten
ta e cinco dias. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Duzentos e setenta dias os cinco 
são por conta de V. Ex'··· 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Então, Sr. Presidente, 
veja V. Ex• como as informações são contraditórias. Com quem a Nação vai 
ficar? Vai ficar com os duzentos c setenta e cinco dias de abastecimento, aqui 
dados corno perfeitamente resguardados pelo nobre Líder do Governo Sena· 
dor Jarbas Passarinho, ou vai ficar com a informação do Ministério das Mi~ 
nas e Energia e do Ministério dos Transportes de que essas reservas são para 
cem dias'? 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA)- Do Ministro das Minas, não, 
essa não é a afirmativa do Ministro das Minas e Energia. Eu vou ter que me 
retirar no momento, peço desculpas a V. Ex•, mas o Senador José Lins serâ 
todo ouvidos ao discurso de V. Ex• e, se V. Ex• permitir, será tambéro boca ... 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO) _:_Daqui a pouco ouvi
rei o nobre Senador José Lins. 

Mas, Sr. Presidente, o que é importante salientar é que se aguardarmos 
pelo consumo dessas reservas de petróleo para, só então, se adotar as medidas 
cabíveis, novamente a Nação vai_ receber medidas bªixadas de cima para bai· 
xo, que vão influir, corno já disse antes, poderosamente, na vida de cada bra
sileiro, sem que tenha havido, sequer, o debate em torno do problema. 

Daí, Sr. Presidente, porque estamos encaminhando às mãos de V. Ex• o 
requerimento para a audiência do Sr. Ministro das Minas e Energia aqui na 
Casa. Salientando mais que, pelo grau de preocupação que o problema traz 
para todo o País, a nosso juízo, seria Correto que as Comissões Técnicas da 
Casa estivessem diuturnamente em conta to com as áreas do Poder Executivo, 

discutindo essas medidas, para que a Nação tenha, no mínimo, informações 
corretas ou que, pelo menos, Sr. Presidente, não destem uma das outras. Por
que a verdade é que são tão contraditórias as informações que a N açào não 
sabe até agora qual é a verdadeira posição do Governo brasileíro e qual a po
sição das nossas reservas ou qual a condição de mercado para continuarmos a 
comprar petróleo. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB -GO)- Vou conceder a V. Ex• 
o aparte, mas solicitando que seja breve porque o nobre Senador Nelson C ar~ 
neiro estã aqui preocupado com o fator tempo1 porque também quer usar da 
palavra. Peço a V. Ex• que seja breve. 

O Sr. José Lins(PDS -CE)- Agradeço a V. Ex•, nobre Senador Lâza
ro Barboza. Gostaria de fazer três observações sobre o pronunciamento de V. 
Ex• A primeira é quanto às providências que o Governo brasileiro tomou des
de a crise de 1973. Essas, nobre Senador, são públicas e notórias. Há, inclusi~ 
ve, um plano de substituição de energia, oficialmente lançado pelo Minis
tério, responsável e aprovado pelo Governo. Esse plano estâ disponível para 
qualquer um de nós compulsá-lo. A segunda diz respeito à situação do Extre
mo Oriente. V. Ex• díz, com muita propriedade_,_que dependemos de 400 mil 
barris diários do Iraque, e ê verdade e ainda mais se considerarmos todo o 
Oriente Médio. Mas a área conflagrada do Oriente Mêdio, deve V. Ex• 
lembrar-se que, pelo menos a metade do petróleo, todo o mundo ocidental 
dela depende. Não somos nós apenas os brasileiros. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO) t exatamente por isso que 
os países do Ocidente estão extremamente preocupados, convocando os ho
mens que podem dar a contribuição necessária para enfrentar a crise, discu· 
tindo o problema a céu aberto, enquanto que, aqui, até pela disparidade das 
informações, a Nação não sabe ao certo a situação em que nos encontramos. 

O Sr. José Lins(PDS- CE)- Tenho a impressão de que V. Ex• não es
tá-bem informado sobre isso. Eu mesmo tive ocasião de aqui falar a respeito 
da disponibilidade de petróleo estqcado no País, que corresponde, mais ou 
menos, a 130 dias se considerássemos o consumo total. Mas, levando em con· 
ta que continua entrando petróleo no País, a conta deve ser feita levando em 
consideração apenas o deficit_ decorrente da situação nova. t claro que o que 
temos de tirar do estoque não é o consumo diário total, mas, simplesmente, o 
consumo diferencial decorrente da guerra do Oriente. Nestas condições, o pe
tróleo estocado dará para 270 dias. lsto me parece claro e justifica porque as 
opiniões estão variando entre 120 e 240 a 270 dias. Eram estas as observações 
que queria fazer a V. Ex• 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO)- Sr. Presidente. eu vou 
procurar concluir, mas antes me permita o Senado dizer que as colocações do 
nobre Senador José Lins se parecem muito com as palavras daquele célebre 
advogado mineiro que defendeu um constituinte seu no júri e recebeu ele uma 
p·ena de 25 anos de prisão. O constituinte, então, chamou o advogado e recla
mou: "Dr., mas não é possível, o Sr. me deixar ser condenado a 25 anos de 
prísãor' Ele disse: uNão, meu filho, não são 25 anos. Você não vai cumprir 
25 anos de uma vez. b. um dia, depois mais outro dia, hã as noites, nas noites 
você estará dormindo, e há os sábados e os domingos ... 

Sr. Presidente, honra-nos muito a palavra do Governo e do nobre Vice
Líder José Uns, mas nós queremos ouvir a palvra do Sr. Ministro. 

Era o que eu queria dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Sobre a mesa, requerimento que 
será lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 415, de 1980 

Nos termos do inciso I do art. 418 do Regimento Interno, requeremos a 
convocação de Sua Excelência o Senhor Ministro das Minas e Energia. a fim 
de que, perante o Plenário do Senado Federal, preste informações sobre a cri~ 
se energética, agora agravada com a guerra entre Iraque e Jrã, bem como 
sobre as medidas a serem adotadas de imediato. 

Saia das Sessões, 19 de outubro de 1980.- Lázaro Barboza- Paulo 
Brossard- Henrique Santillo- Humberto Lucena- Agenor Maria- Josê 
Richa - Cunha Lima - Mendes Canale - Pedro Simon - Leite Chaves -
Franco Montoro - Dirceu Cardoso - Nelson Carneiro - Roberto Saturnino 
- Evandro Carreira - Tancredo Neves. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O requerimento lido serã publica
do e incluído em Ordem do Dia nos termos regimentais. 

Sobre a mesa, projetes de lei ques serão lidos pelo Sr. l9~Secretário. 
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São lidos os seguintes. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 274, DE 1980 

Modifica dispositivo da vigente Consolidação das Leis do Traba.-
lho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' O art. 16 da Consolidação das Leis do Trabalho passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
.. Art. 16. A CTPS, alêm do número, série, data da emissão e 

folhas destinadas às anotações pertinentes ao contrato de trabalho, 
conterá: 

I - fotografia, de frente, modelo 3 x 4; 
II --nome, filiação, data e lugar de nascimento e assinatura; 
III - nome, idade e estado civil dos dependentes; 
IV - número do documento de naturalização ou data da che

gada ao Brasil e demais elementos constantes da identidade de es
trangeiro, quando for o caso." 

Parágrafo único. A CTPS será fornecida mediante a apresen
tação de: 

a) duas (2) fotografias com as caraCterísticas mencionadas no 
inciso I; 

b) qualquer documento de identificação pessoal do interessado, 
no qual possam ser colhidos dados referentes ao nome completo, fi
liação, data e lugar de nascimento." 

Art. 2'!' Esta lei entrará em vigor na dãta de sua publicação. 
Art. 3_9 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O art. 16 da vigente Consolidação, assim como outros de seus disposíti
vos, mal consegue esconder que é reflexo da estrutura do Estado policial vigo
rante à época da edição do diploma trabalhista consolidado. 

Ora, fazer constar na carteira de quafificação do trabafhador a sua im
pressão digital, além dos dados pessoais que realmente interessam e possibili
tam asua identificação, é algo que escapa à percepção ou à razão, já que a im
pressão digital, salvo nos casos de pessoas analfabetas (circunstâncias que, 
entretanl.o, já está contemplada no § 29, do art. 17), costuma interessar so
mente à identificação criminal das pessoas ou, então, como se supõe pela ori
gem histórica da Consolidação, ao Estado que não se quer apartar do rígido 
controle sobre a organizaçãO sindical e sobre cada trabalhador. 

Alêm disto, o inciso IV, do art. 16, da CLT, contém um requisito que é 
totalmente dispensável para o documento em questão (a CTPS) e para a fina
lidade em razão da qual é expedido: identificação do trabalhador. Cumpre, 
pois, eliminá-lo. 

O rriesmo se diga da exigência do documento de guitação com o serviço 
militar. Ora, o direito" de trabalhar independe, a nosso ver, da obrigação de 
haver ou não prestado o serviço militar. 

Por último, convém dizer que ao elaborar o presente projeto de alteração 
da CLT, na parte concernente à CTPS, mâxime no que diz respeito à apresen
tação de documentos para obtenção desse documento, cuidamos de 
compatibilizá-lo ao máximo com o Ol5jetivo de desburocratização desenca
deado pelo atual Governo. 

Sala das Sessões, 19 de outubro de 1980. - Humberto Lucena. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

DECRETO-LEI N' 5.452, DE I• DE MAIO DE I943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho 

Art. 16. A Carteira de Trabalho e Previdência Social conterá, além do 
número, sêrie e data da emissão, os seguiiltes elementos quanto ao portador: 

I - fotografia de frente, de 3 x 4 centímetros, com data, de menos de um 
ano; 

II - impressão digital; 
III - nome, filiação, data e lugar de nascimento e assinatura; 
IV - especificação do documento que tiver servido de base para a emis

são; 
V - nome, idade e estado civil dos dependentes; 
VI- Decreto de Naturalização~ ou data da chegada ao Brasil e demais 

elementos constantes do documento de Identidade de Estrangeiro, quando 
for o caso; 

VII- contrato de trabalho e outros elementos de proteção ao trabalha
<dor. 

Parágrafo único. A Carteira de Trab~!ho e Previdência Social será for-
necida mediante a apresentação, pelo interessado, dos seguintes elementos; 

a) duas fotografias com as características do item I; 
b) certidão de idade, ou documento legal que a substitua; 
c) Decreto de Naturalização, quando for o caso, ou, se estrangeiro, car

teira de estrangeiro autorizado a exercer atividade remunerada no País e, 
quando .se tratar de fronteiriço, o documento de identidade expedido pelo ór
gão próprio; 

d) além das demais exigências, quando se tratar de menor de 18 anos, 
atestado médico de capacidade física; comprovante de escolaridade e autori
zação do pai, mãe ou responsãvel legal e, na falta deste, da pessoa sob cuja 
guarda estiver o menor ou da autoridade judicial competente; 

e) prova de alistamento ou quitação com o serviço militar, dentro dos li
mites da idade e validade previstos na legislação especifica; 

f) outro documento _hâb!l. 9-':!e contenha os dados previstos neste artigo. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.} 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 275, DE 1980 

Concede incentiVo às empresas de mineração e geologia que- ad
mitirem estagiários, e dâ outras providências. 

O CongresSo Nacional decreta: 
Art. 19. As empresas de mineração e geologia que admitirem estagiários 

-gozarão do incentivo previsto nesta lei. 
Parágrafo único. Somente poderão ser admitidos como estagiários, os 

alunos de curso de Mineração e Geologia, ministrado em estabelecimento de 
ensino profissíonalizante de 29 grau, oficial ou reconhecido. 

Art. 29. O incentivo consistirá nb abatimento de atê 20% (vinte por cen
to) da renda bruta do Imposto de Renda devido, em forma a ser determinada 
em regulamento e de acordo com o número de estagiários admitidos. 

Art. 3'S. O Poder Exe.cutivo, ouvidos os Ministérios da Educação e Cultu
ra e da Fazenda, regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 49. Esta lei entra em vigor na data de sua publkação. 
Art. 59. Revogam-se as disposições em contrário. 

J ustifica~ão 

Em conformidade com as disposições consubstanciadas na Lei nç 5.692, 
de li de agosto de 1271 e demais legislação complementar e regulamentar, os 
alunos de cursos profissionalizantes de 29 grau devem submeter-se a estágio 
em empresaS da área em que estudam, a fim de complementarem a respectiva 
formação profissional e obterem o diploma de técnico. 

-Ocorre, no entanto, que riO setor de mineração e geologia ê ínfima a ofer~ 
ta de vagas a estagiários.-o que vem impossibilitando os alunos desses cursos 
em obterem o correspondete diploma, e exercerem a profissão. 

Temos conhecimento, inclusive, que só na Escola Técnica Federal do 
Rio Grailde do Norte há cerca de quinhentos alunos de Mineração e Geolo
gia aguardando o estágio. 

Tal situação decorre, provavelmente, de uma certa retração que se obser .. 
vou nas atividades das empresas do setor, que contam com quadro de pessoal 
técnico em número suficiente para o atendimento de suas necessidades. 

Ocorre que a oportunida~e do estágio não deve, de nenhuma maneira, 
ser restringida ou até eliminada, pois dentro de poucos anos o País não dispo
rã de profissionais da área de quantidade suficiente, se não realizarem o está
gio.-

Uma fórmula que vislumbramos para solucionar o problema é a criação 
de incentivo fiscal às empresas de mineraÇão e geologia que admitirem esta
giários. 

Poderão, de acordo com a proposição, abater até vinte por cento da ren
da bruta do Imposto de Renda devido, de acordo com o número de esta
giários admitidos. em- forma a ser determinada em regulamento, pelo Poder 
Executivo. 

A medida, temos convicção, configurará um apreciável estímulo para 
que as empresas admitam estagiârios, solucionando o problema indicado. 

Assinale-se, a esta altura, que o assunto contemplado na propositura 
refere-se a matéria tributária, sobre a qual pode, constitucionalmente, o Par
lamento tomar a iniciativa. 

Sala das Sessões, I' de outubro de 1980 .. - Agenor Maria. 

(As Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e Cultura, 
de Economia e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Os projetas que vêm de ser lidos 
serão publicados e remetidos às comissões competentes. 
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Presidência convoca sessão ex
traordinária, a i'ea1ii"ar-se· às 18 horas e 30 minutos~ destinada à apreciação do 
Projeto de Lei da Câmara n~ 7, de 1980 e dos Projetes de Resolução nli's 97 e 
98, de 1980. ~ ~ 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard- Eunice Michiles- Aloysio Chav_e_s_:-:- Gabri~l Her
mes -Alexandre Costa-- José Sarney - Alberto Silva- Osfr~es_Pontes _
Dinarte Mariz- Aderbal Jurema- Passos Pôrto- João Calmon- Alber
to Lavinas- Amaral Furlan- José Caixç_ta- _Benedito Çanelas- Vicente 
Vuolo- Mendes Cana_! e:- PedtQ_Pedrossian- José Richa- Evelãsio Viei
ra - Lenoir Vargas - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Estã finda a Hora do Expediente. 
Passa-se à 

Item 1: 
ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 133, DE 1980 

(Em regime de urgência - art. 371 - C, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 
133, de 1980, do Senador Itamar Franco, que regulamenta o art. 80 
da Constituição, e dã outras providências. 

(Dependendo de pareceres das Comissões d~ Constituição e 
Justiça e de Relações Exteriores. 

Solicito ao nobre Senador Luiz Fernando Freire o parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

O SR. LUIZ FERNANDO FREIRE (PDS- MA. Para emitir parecer.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

De autoria do ilustre Senador Itamar Franco, o Projeto sob exame pre
tende regulamentar o artigO 80 da ConstituiÇão Federal, estabelecendo nor
mas relativas às víagens para· fóra do País, por parte do Presidente e Vice
Presidente da Repúb[ica. 

2. Na Justificação, aduz o Autor: .. a proposição, alêm de fixar o prazo 
e a forma pela qual hã de ser solicitada a licença, determina que a autoridade 
remeta relatório circunstanciado sobre os resultadqs da viagem bem como os 
a tos e documentos firmados em nome do País". 

3. Não vemos obstáculos oponíveis à Proposição, sob o aspecto 
jurídico-constitucional. _ .. -· 

No mérito, reputamo-la inoportuna e inconveniente. De fato, no mo
mento em que as circunstâncias do mundo atual reclamam que o País se abra 
mais e mais para o ExteriOr, mUltiplicando os seus cantatas, no interesse da 
paz, da justiça e do desenvolvimento, próprio e da comuriidade das nações, 
não se justifica criarem-se meCãOisinos·dificultadores dos passos do Manda
tário Supremo da Nação, até mesmo porque tal procedimentO-constituiria na 
diminuição da autoridade do Senhor Presidente da República,_ na formulação 
e na condução de nossa política externa. 

4. Isso posto, ainda que inatacável sob o ângulo jurídico
constitucional, opinamos, no mêrito (art. 100, item I, n9 6, do Regimento In
terno), pela rejeição do Projeto, por inoportuno e inconveniente. _ 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Com a palavra o Senador Almir 
Pinto para proferir o parece-r da Com_i_ssão de Relações Exteriores. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE. Para emitir parecer. Serri re-visão do 
orador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Designado para relatar o projeto de S. Ex• o Senador Itamar Franco, 
que regulamenta o art. 89 da Constituição, e dá outras providências, já que se 
manifestou o Relator da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucio
nalidade ejuridicidade, eu terei, no entanto, comq se trata de uma comissão 
técnica específica das Relações _Exteriores apreciar o rrlêfiti::l, de dizer a V. 
Ex's que me parece inoportuno e inconveniente o_ projeto, justamente porque, 
neste instante em que estamos numa abertura demoerãtica, no momento em 
que é exigida, podemos dizer assim, a abertura maior do Brasil para todo o 
mundo, não s6 vísando aos rnaiores interesses de pai,-interesses ecoriômicos e 
comercia'is, acredito que não se deva obstacular, de nenhuma maneira, a ação 
presidencial, porque, na verdade, o Senhor Presidente da República quando 
se ausenta do Pals não tem outra intenção senão a de levar para o exterior a 
boa imagein da Nação, assinar convênios Comerciais-;--e tudo iSto vem em fa
vor da nossa economia, do nosso desenvolvimento e_da própria independên
cia econômica do Pats. 

Por conseguinte, o parecer é contrário. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Paulo Brossard. 

OSR. PAliLO BROSSARD (PMDB- RS)- Para encaminhar avo
tação. Sem revisão do oradoi") - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

E apenas para comunicar à Mesa que vou encaminhar uma emenda no 
sentido de suprimir o parágrafo ónico do a:rtigo I 9 do projeto. 

Creiõ""que não causo nenlium prejuízo ã tramitação do mesmo, uma vez 
que é evidente que não hâ número suficiente para deliberar neste momento. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Antes de qualquer providência de 
V. Ex~, a PresidêOcia -desejaria comunicar ao Plenário que, como acabam de 
ouvir Os Srs. Senadores, os pareceres de ambas as Comissões foram con
trãrios ao Projeto quanto ao mérito. E, neSsas cõridições, nos termos do art. 
278 do Regimento Interno e art~ 58,§ 2'i', da Co-nstituição Federal, o Projeto ê 
tido com_o rejeitado, devendo ser definitivamente arquivado. De forma que, 
no caso, não caberã mais a emenda de V. Ex.'. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)--, Mas, se V. Ex•, me per
m_itir, antes de encerrª'da a tramitação e epcaminhada a emenda, é evidente 
que -ã Comissão deverá se manifestar sobre o Projeto coin a emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Não é esse o entendimento Regi
mental. A emenda somente poderia ser apresentada se o Projeto fosse subme~ 
tido à discussão. Os pareceres orais aqui proferidos traduzem o próprio pare~ 
cer das respectivas Comissões, Esse o entendimento que se traduz das dispo
sições regirneiltàis e ·que tem sido observado pela Mesa. Se V. Ex• tem enten
dimento diverso, e a Presidência gostaria, ~ealmente, de ser bem esclarecida 
sobre o assunto, eu não teria dúvida em submetê-lo à Comissão de Consti
tuição· e Justiça para que ela dissesse se o parecer dado oralmente poderá re
presentar o parecer da Comissão para os efeitos do disposto no art. 278 do 
Regimento Interno. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS) -Quer me parecer, Sr. 
Presidente, que o projeto é considerado rejeitado quando ele ê efetivamente 
objeto de análise da Comissão. 

Para mim valem muito os votos dos eminentes Senadores pelo Mara
nhão e pelo Ceará, que pronunciaram os seus votos em nome das respectivas 
comissões._ Mas, evident!!mente, eu por exemplo, sou membro de ambas as 
comissões, no caso concreto sou membro de ambas as comissões ... 

~~O SR. PRESIDENTE (Luiz Vianar..:... Nào, pode ser que V. Ex• nunca 
dialogue com a mesa, mas eu tenho prazer em dialogar com V. Ex•. Acho que 
V. E;x~ tem que reconhecer que é uma solução, digamos, liberal, essa que a 
Mesa tomarã, de enviar à Comissão de Constituição e Justiça, para que ela 
diga se esses votos são os da Comissão, ou se devem ser encarados como vo
tos pessoais. 

Com isso, o assunto ficará eritão deferido para a Comissão de Consti
tuição e Justiça. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Eu sempre concordo 
com a Mesa. 

O SR. PRF.SIDENTF: (Luiz Viana)- Nào, não é isso, mas acho que V. 
E;xt concorda no caso, realmente, no íntimo também. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS)- Perfeitamente. 

O Sr. Cunha Lima (PMDB- PB)- Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Pela ordem, concedo a palavra ao 
nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. Hl!MBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pe~la ordem.)- Já quo 
V. Ex"- toma essa decisão de enviar a matéria à Comissão de Constituição e 
Justiça, deverá fa-i:e:.ro, também, em relação à CoO,íssão de Relações Exterio
res ... 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Não, a Comissão de Constituição 
e Justiça vai falar é sobre o assunto- ora tratado, não ê sobre projeto. Ela irâ se 
pronunciar sobre a questão levantada, isto é, se os pareceres que acabam de 
ser emiffdos representam realmente o ponto-de-vista, a opinião das comissões 
respectivas, ou se no caso, comQJoi aventado pelo Senador Paulo Brossard, 
deveremos dar outro entendimento ao assunto. De forma que ... 

O SR. HUMBERTO UI CENA (PMDB- PB)- De forma que V. Ex• 
está remetendo à Comissão de Constituição e Justiça a decisão da questão de 
ordem para ser ou não ratificada. 

O SR. PRF.SIDF.NTF. (Luiz Viana) - Exala mente. 

O SR. Hl'MBERTO UICF.NA (PMDB- PB)- Agora isto deverá ser 
feito com rapidez porque a matéria está em regime de urgência. 
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O SR. JlRESIDENTE (Luiz Viana)- Em conseqUência, a apreciação 
do Projeto de Lei do Senado O'C_I33, de 1980, fica sobrestada, a fim de aguar
dar o pronunciamento da Comissão de Constituição e Justiça sobre a questão 
de ordem levantada pelo nobre Senador Paulo Brossard. 

O SR. I'RESIIlENTE (Luiz Viana)- Item 2: 

Votação, em turno único, do ProjetO de Resolução nO? 78, de 
19XO (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer ·n9 674, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Yotorantim (SP) a elevar em C r.$ 161.827.772,73 (cento e sessenta e 
um milhões, oitocentos e VihltH~ sete mil, setecentos e setenta e dois 
cruzeiros e setenta e três centavos) o montante de sua dívida consoli
dada. tendo 

PARECER. sob n' 675. de 1980, da Comissão 
- dt• Constituição e ,Justiça, pela constitucionalidade e juridici-

dade. 

Em votação o projeto. 
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. lliRCHI CARilOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Voltam os empréstimos como sempre volta a hidra. Como diz o nosso 
povo no interior. beliscada a ferida, volta a inflamação. Hoje, retorna à pauta 
dos nossos trabalhos. O empréstimo primeiro da pauta é de interesse de Voto
rantim, grande município de São Paulo, que pede para elevar para Cr$ 
161.X27.772,73 o montante de sua dívida consolidada. 

Sr. Pn.:sidente, é a sexagésima vez que falo contra os emprêstimos este 
ano. No ano passado falei cerca de quarenta e poucas. Portanto, mais de cem 
vezes já me ergui, na minha Bancada. contra os empréstimos aos Estados. E 
agora com mais razões, quando o Brasil se arrasta numa crise de sobrevivên
r.:ia, numa crise petrolífera qt.ie Pode trazer ã.margas conseqüências para o 
País. No momento cm. que o aumento do petróleo inflaciona poderosamente 
a nossa economia, todo o empréstimo que o Senado vota, liberalmente, é um 
sopro na fogueira inflacionária q-ue- -nos devora a todos. 

1\ última vez, Sr. Presidente, havíamos levantado a dúvida de que hou
vesse no projeto a autorização da lei municipal competente. Hoje, depois da
queles momentos de luta, verifico que há uma citação, no projeto, da Lei Au
torizativa n~ 352, de 12-9-79, de um ano atrás. Portanto, não há mais aquele 
nosso receio da não existência de uma lei municipal que autorizasse o prefeito 
a pedir o empréstimo. Mas devo dizer que nem a Maioria descobriu a lei na 
hora cm que nós a discutíamoS. Somente posteriormente é que a Maioria des
cobriu a lt:i autorizativa aqui encastoada no ordenamento do Banco Central 
do Brasil. A dúvida não foi só minha, mas de toda a Bancada do PDS, que 
também n;:io descobriu a leí. SomeTite depois, com a cabeça fria pudemos sur
preender a indic:.H.;ào da lei, dias depois. Não sei se a folha foi mudada- não 
faço este juí7o, de maneira nenhuma- mas como vimos, passamos, repassa
mo:-;, viramos, circungiramos, lemos, relemos, deletreamos todo o processo e 
não a vimos. Depois. facilmente a descobrimos. Temos aqui uma folha novi
nha. estalando. mas está legalitado o pedido de empréstimo. 

Sr. Presidente. votamos contra o empréstimo ao município de Votoran
tim. Esta é a minha posição inabalável, cada vez mais reforçada, Sr. Presiden
te. pois a crise do petróleo cresce, avulta nos horizontes do Oriente Médio. 
Cada vez mais sou contra os empréstimos a quem quer que seja, até emprésti
mos p~lrlil:ulurcs. (Muito bem!) 

O SR. PRESillENTE (Gabriel Hermes) - Em votação o projeto. 
0:-. Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau

sa.) Aprovado. 

O Sr. Paulo Brossard {PMDB- RS)- Peço verificação de quorum, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESillEI\TE (Gabriel Hermes) - O nobre Senador Paulo 
Brossard pede verificação de quorum. Vou acionar as campainhas para que os 
Srs. Senadores compareçam ao plenário. (Pausa.) 

O SR. PRESIHENTE {Luiz Viana)- Vai-se fazer a verificação solicita-
da. 

Peço aos Srs. Senadores que votem. Pediria aos Srs. Líderes que anun-
ciassem seus votos. como tem sido hábito, na Casa. 

O Sr .. Jarh:'s Pas'iarinho (PDS- PA)- Sim 

O Sr. Paulo Brussard (PJ\.1DB- RS)- Não 

O Sr. 1•\<'lãsio \'il•ira (PP - SC) - Sim 

Solicito uos Srs. Senadores que ocUpem os seus lug3res, a fim de que pos
samos fazê-la relo sistema e!ctrônico de votação. (_Pausa.) 

Os Srs. Senadores j{i podem votar. (Pausa.) 

Procede-se à votação 

VOTAM .. SIM .. OS SRS_ SENADORES: 

Aderbal Jurema- Agenor Maria- Almir Pinto- Aloysio Chaves
Benedito Canelas - Bernardino Viana - Dinarte Mariz- Gabriel Hermes 
- Helvídio Nunes;- Humberto Lucena -Jarbas Passarinho- João Lúcio 
- Jorge Kalume - José Caixeta - José Guiomard - José Lins - Leite 
Chaves- Lomanto Júnior- Luiz Fernando Freire- Nelson Carneiro -
Nilo Coelho- Passos Pôrto- Raimundo Parente- Roberto Saturnino
Luiz Cavalcante - Evelásio Vieira. 

VOTAM .. NAO .. OS SRS. SENADORES: 

Paulo Brossard- Adalberto Sena- Dirceu Cardoso- Gastão MUfler. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram "SIM" 26 Srs. Senado-
res e "NÃO" 4 Srs. Senadores. 

Não há quorom para deliberação; em conseqüência fica adiada a votação 
da matéria, juntamente com _os itens 3 a 6 da pauta, cujas matérias estão em 
fase de votação. 

São as seguintes os itens cUja votação é adiada 

-3-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 79, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia com-o conclusão de seu parecer n9 676, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Goianésia (GO) a elevar em 
Cr~ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dív-ida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 677, de 1980,.da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-4-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 80, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 678, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Currais Novos (RN), a ele
var em CrS 107.961.977,60 (cento e sete milhões, novecentos e sessenta e um 
mil, novecentos e setenta e sete cruzeiros e sessenta centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo · 

PARECER, sob n• 679, de 1980, da Comissão 
- de ('onstituh;ào c Justiça~ pela constitucionalidade e juridicidade. 

-5-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 82, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 682, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a elevar em Cr$ 
65.700.000,00 (sessenta e cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 683, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-6-

Votaçào, em turno único, do Projeto de Resolução n9 83, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 684, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a elevarem Cr$ 
63.000.000,00 (sessenta e três milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob no 685, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

u ernendu que apresenta de número 1-CCJ. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Passaremos, pois, ao exame do 
item 7. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 84, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n~ 725. de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Guarujá (SP) a elevar em Cr$ 47.600.000,00 (quarenta e sete milhões 
e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECER, sob n• 726, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici-

dade. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
A votação fica adiada por falta de número em plenário para deliberação. 

O SR. PRF.SIIlF.NTE (Luiz Viana)- Item 8: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 89, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de-
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seu Parecê:r n9 735, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Americana (SP) a elevar em Cr$ 173.496.738,50 (cento e setenta e 
três milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, setecentos e trinta e 
nove cruzeiros· e cinqUenta centavos) o montante de sua dívida con
solidada, tendo 

PARECER, sob n• 736, de 1980, da Comissão 
-de Constituh:ão e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici

dade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão, fiCando a votação 

adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 9: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
339. de 1978, do Senador Murilo Paraíso, que dispõe sobre a ex
tinção da enfiteuse de bens públicos e particulares, e dá outras pro
vidências, tendo 

PARECERES, sob n•s 640 e 641, de 1980, das Comissões: 
- de Constituicão e Justiça, pela constitucionalidade, jU;ridici

dade e, no mérito,- favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

Sobre a mesa, requerimento que será lidO pelo Sr. J9-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 416, DE 1980 

Nos termos do art. 310, alínea uc", do Regimento Interno, requeiro 
adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n9 _339 /78, constante do 
item 9 da Ordem do Dia, a fim de ser feita a sessão de 16 do corrente. 

Sala das Sessões, 19 de outubro de 1980. -Bernardino Viana. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A votação fica adiada. 
Encerrada a Ordem do Dia, cOncedo a palavra ao nobre Senador Nelson 

Carneiro. 
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Lê o seguinte discurso.) 

- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
O libelo é contra o Presidente da República: 

·~continua, perverso. 
Os raios não duram mais do que um minuto. 
Vai, cigano, armando tua tenda aqui e ali, acobertando~se sob esta 
ou aquela bandeira, que o Brasil, te repudia e te enxota. Teu contac
to molesta, tua companhia enoja, tua presença revolta. Foge, mas
cate da destruição. 
Que a terra te seja pequena ... Vai, cavaleiro andante do aniquila
mento, bandeirante ousado de icon_o_clastas. 
Não te voltes jamais. 
Embora fira~te a vontade de mais achíncalhar a tua terra, doa-te o 
acicate de mais diminuir o teii povo, encha-te o cérebro pequenino o 
desejo de íricinerar O resto da nacionalidade que fica, não tentes vol
tar. 
Não tentes, que não conseguirás. 
Pelos caminhos que pisares, urzes e cardos_ se erguerão afrontosos e 
erectos. 
Apressa teus passos. Corre, fugiúVõ. 
Monta o cavalo de teus crimes, e galopa. 
Alguém te persegue. O remorso_ de teus erros. Os prantos de tuas 
vítimas. As -maldições da Famflia Brasileira. 
Cuidado com os cabelos. 
!:"s Absalão. 
Galopa, ligeiro, desgraçado. 
Mais depressa, covarde. 
Mais depressa. .. Mais ainda ... Ainda mais ... " 

O Presidente da República chamava-se Washington Luiz, naquele 24 de 
julho de 1930. O autor do libelo era um jovem acadêmico, a quem cabia escre
ver artigo diário para O Jornal, órgão da Aliança Liberal, nã Bahia. 
Chamava-se Nelson de Souza Carneiro. 

São passados cinqUenta anos. E se recordo essas palavras de fogo, Sr. 
Presidente, é para mostrar a que excessos chegava a liberdade de imprensa 
nos últimos dias da República Velha e me penitenciar, de público, pelo rigor e 
pelo exagero com que diariamente feria o Chefe da Nação, cujos erros políti
cos praticados no Governo foram superados pela altivez e dignidade com que 
se comportou no longo exílio, de que só deixou para vir morrer, pouco de
pois, no Estado onde fizera sua carreira política, e de onde, Governador, 
saíra para a Presidência da República. 

Quando se comemora o cinqüentenário da Revolução de 1930, venho 
trazer, Srs. Senadores, meu depoimento sobre a campanha da Aliança Liberal 
na Bahia, de que parficipei do primeiro ao último instante, e de que somos, o 
Deputado Manoel Novaes e eu, os últimos com assento no Congresso Nado~
na I. 

A Bahia não tinha motivos para abandonar o Governo Federal. Afasta
da durante tantos anos, e injustificadamente, dos postos supremos da Nação, 
a candidatura Vital Soares à vice-presidência era começo de reparação. Ruy 
tentara a presidência, Sem êxito, mas deixara pelos caminhos, mais no co
ração do que nos ouvidos, os traços luminosos de suas campanhas cívicas. Jo
sé Joaquim Seabra, cOmpanheiro de Nilo Peçanha na Reação Republicana, 
fora vencido pela máquina oficial. Soffiente Manoel Vitorino havia, e como 
estava longe na lembrança dos baianos, integrado uma chapa presidencial vi
toriosa. Mas não era só a presença de Vital Soar_es, das mais nobres expres
sões da inteligência baiana. Sem divergênciãs, fora escolhido para sucedê-lo 
no Palácio da Aclamação um dos mais ilustres homens públicos da Bahia, o 
então Senador Pedro Lago, em cuja casa, na rua Dii'eita da Piedade, atendia 
na sala de visitas aos novos correligionários e, na de jantar, aos velhos com~ 
panheiros de luta. Recordo-me da vaidade do Professor Argemiro Cavalcan
ti, recepcionado no que se convencionou chamar de Senado, enquanto muitos 
outros se contentavam com um lugar na Câmara. No plano federal, Otávio 
Manga beira iluininava, com seu talento e os fulgores de seu espírito, o Minis
tério das Relações Exteriores. E A Tarde, o grande jornal da Bahía, que até os 
adversários não dormiam sem que o lessem, traduzia o pensamento político 
de seu fundador, o Deputado Simões Filho, líder da bancada baiana no Palá
cio Tíradentes._ A Bahia, em suma, rião dnha motivos para desejar a vitória de 
Getúlio Vargas e de João Pessoa. 

Não errarei se disser que, na Bahia, a Aliança Liberal foi José Joaquim 
Seabra: Antes mesmo de desembarcar em Salvador, o intrépido lutador pro~ 
clamara sua decisão. E só desceu no Cais do Porto, onde Cosme de Farias, 
como em todas as oportunidades, lhe levaria um bouquet de flores, depois de 
escolhido Presidente de Honra da Aliança Liberal e de volta de Porto Alegre, 
onde dissera ao cauteloso Getlílio Vargas que só havia um Cã.rlliriho, o dare
volução. e somente na conversa com Oswaldo Aranha encontrara pronta re
ceptividade. A campanha popular em favor da Aliança Liberal nascera nos 
comícios do Partido Universitário Democrático, que os secundaristas JOão 
Gustavo e seu irmão Edison haviam fundado, e a que1 universitãrios, Manoel 
Novaes, Arnaldo Silveira, Alfredo Lopes, Pedro- Sim as e eu, aderíramos de 
pronto. 

Em agosto de 1929, chegava a Salvador uma caravana de estudantes mi
neiros, que de Belo Horizonte partira com destino às caPitais do norte. 
Dirigia-a Fábio de Andrada, filho do Presidente Antonio Carlos, e 
integravam-na, entre outros, Bilac Pinto, Hugo Gouthier, José. Monteiro de 
Castro e Javert de Souza Lima. Com eles realizamos os primeiros comfcios, 
com muitas acusações e poucos ouvintes. 

Ao mesmo tempo- o infatigável Ãlvai-o R3m6s, casado com uma sobri
nha de Seabra, diligenciava a fundação de O Jprnal. cuja díreção caberia a 
Leopoldo do Amaral, professor eminente da Escola Politécnica e que, contra 
a vontade de Juarez Távora, então Vice-rei do Norte, sefia o primeiro inter
ventor, na fase mais agitada e mais c1:1riosa. da política baiana, quando, depois 
de 24 de outubro, desceram do sertão quase todos os antigos chefes perrepis
tas, enchendo hotéis, pensões e hospedarias, para pleitear-lhes fossem assegu
radas as posições que até então ocupavam. 

Vilobaldo Campos viera do Rio para colaborar na campanha. E lhe cou
be presidir a caravana que demandaria a Juazeiro, integrada por João Carlos 
Machado, Dario Crespo, Carlos Eiras, Lustosa de Aragão, Rodrigo Argolo, 
Pereira Reis e eu. O trem especial da Leste Brasileiro não tinha carro restau
rante. E, pouco prevenidos, íamo-nos alimentando com o pouco que encon
trávamos nas estações intermediárias, geralmente desertas à chegada de um 
trem inesperado. Salvou-nos em Serrinha a feliz lembrança de meu tio, o en
tão juiz Souza Carneiro, que nos presenteou com uma cesta cheia de víveres. 

O ambiente em Juazeiro era o mais conturbado, o que foi possível cons
tatar _de logo com a agressão verbal sofrida pelo nosso chefe, João Leal, pro
fessor de sucessivas gerações de sanfrancíscanos. Na praça onde deveria 
realizar-se o comício, os servidores da Viação Bahiana vaiavam, enquanto os 
da Viação Mineira aplaudiam. Contava-se que o prefeito havia distribuído 
apitos à meninada, para abafar, com seus_ silvOs, a voz dos oradores. O dele
gado de polícia estava ausente da cidade. Tudo isso nada representaria se não 
fosse a inesperada presença, vindos de Petrolina, dos irmãos, parentes e ami
gos do Deputado Souza Filho, havia dias desaparecido tragicamente. Coube
me, na inocente bravura de meus dezenove anos, abrir o comício, ladeado por 
Lustosa de Aragão e Rodrigo Argolo, que não escondiam os revólveres colo
cados sobre as pilastras do coreto. -Mas o alarido cresceu, ganhou tonalidade-
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de tumulto, aos gritos de .. gaúcho não fala", quando Dario Crespo, segUido 
na tribuna por João Carlos Machado, iniciou sua oração de modo desafia
dor:- .. Aqui está o gaúcho, aqui esta o Rio Grande do St.il". Tudo poderia 
acontecer. O clima era de guerra, e isso assustou ao p[.efeit~ governista, que 
afinal apareceu, para tentar evitar o doloroso confronto. Mas o que emocio
nou a todos foi a inesperada presença da mãe de Souza Filho, que, informada 
dos fatos, viera se abraçar com os filhos, transformando apenas em apupos o 
conflito que parecia inevitável. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS- PA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ) - Com muita honra. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS- PA)- Nobre Senador, V. Ex• está tra-
zendo lembranças que eu também vivi. Nessa altura tinha eu 20 anos de ida
de, e lembro-me do entusiasmo de estudantes como eu que jã, então, traba
lhava com meu pai em sua indústria no meu Estado do Pará. Lembro-me dos 
homens dessa êpoca, lembro-me bem até de uma passagem com Juarez Távo
ra e jã quando as coisas mudavam, quando Juarez chegava ao Pará vitorioso 
comandando a Revolução de 30 e esta chegava ao Parâ vitoriosa. Lembro-me 
de uma fotografia minha, eu novo, ao lado dele, no meu Estado do Parã. 
Lembro-me desses homens todos respeitáveis os quais, depois, vim conhecer 
muitos deles no Congresso, quando eu deputado alguns anos depois. Tudo 
isso conta quase meio século ou pouco mãls jã de rrieio-século. Mas, eu me 
lembro com saudade, com respeito e revejo tantas figuras passando neste mo
mento pela minha frente. Há quanto tempo não ouvia falar delas! V. Ex• 
creia que eu o felicito por trazer a esta Casa a história que é o começo, real
mente, da história de muitas modificações na vida do Brasil inclusive na vida 
do operário, na vida do trabalhador, com a criação de novas leis, novos cos
tumes e finalmente o que podemos dizer do novo Brasil. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ)- Sr. Presidente, agra
deço o aparte do nobre Senador Gabriel Hermes. 

O meu propósito é trazer uma contribuição aos que vierem depois de nós 
e que forem estudar a história da Aliança Liberal, que na Bahia não teve o 
apogeu que marcou em outros Estados pelas razões que expus. 

Mas se esse foi o instante mais· dífiCirda campanha dà Aliança Liberal, 
seu momento mais alto foi a presença de João Neves no comício do Largo de 
São Francisco, e que arrastou verdadeira multidão, atraída e fascinada pela 
sua oratória brilhante e arrebatadora. Lembro~ me que os jornais identifica
ram, entre os ouvintes, presos à palavra do líder sul-riograndense, Alfredo 
Soares, irmão do Governador, Vital Soares. E, com Seabra, aquele tempo já 
beirando a casa dos setenta e quatro anos, João Neves deslocou-se, num pe
queno a viào, para Ilhéus, a fim de continuar sua pregação. 

Outro momento de grande repercussãO foi a passagem de João Pessoa, 
num navio que demandava ao Norte, com brilhante caravana de parlamenta
res. Era uma bela manhã de domingo, e Batista Luzardo e Raul Bittencourt 
desceram do barco para o anunciado comíclo no Terreiro de Jesus. Quebro a 
monotonia dessas recordações lembrando o gesto de Luzardo, tirando o cra
vo vermelho da lapela para jogar à bela baiana, que o aplaudia numa sacada 
da antiga Rua do Colégio, ·•a primeira avéiiida da Pátria, por onde o Brasil 
passou, criança ainda, de livros debaixo do braço, para se alfabetizar no Co
légio dos Jesuítas", na evocação do Monsenhor Paiva Marques. 

Ia o comício em meio, e Raul Bittencourt foi chamado a falar. Eram exa
tamente dez horas, quando as muitas igrejas da praça tocavam os sinos, con
vocando os fiéis para o ofício divino. Guardo nos ouvidos o tropo- de elo
qiJência do jovem orador:- .. Os sinos tocam hoje a opressão. Amanhã can
tarão a aleluia da Pátria". 

Não posso encerrar este depoimento, que se vai esmaecendo com o pas
sar do tempo, sem recordar duas figuras, ainda que distintas, que trouxeram 
sua colaboração à campanha da Aliança Liberal. Um deles integraria a As
sembléia Legislativa e por duas legislaturas sucessivas representou a Bahia na 
Câmara dos Deputados: - Joel Presídio. Não era somente orador obriga
tório em tOdoS- Os nossos comícíos, m·as--ãinda somava a seus deveres no 
Diário da Bahia, dirigido por Moniz Sodré, e a quem foi fiei até à morte, os 
pesados encargos de secretariar a redação de O Jornal, acompanhando sua 
elaboração, desde a revisão do que se escrevia até à composição, nas máqui
nas recauchutadas, das edições diárias. Isidoro dos Santos era um operãrio, 
que se incorporou definitivamente aos oradores da Aliança Liberal. Dele os 
contemporâneos guardam a frase com que arrancou aplausos demorados em 
um dos meetings do Cruzeiro de São Francisco: -"Getúlio Vargas, o leão do 
Ssul: João Pessoa, o leão do Norte; Antonio Carlos, O leão do Centro; quan
do esses três leõe_s se reunirem, ninguém irriagina a desgraceira que eles vão 
fazer". 

A Bahia, que se emocionara com o assassinato de João Pessoa, então 
atribuído a motivos políticos, não foi partidária da Aliança Liberal, senão em 

24 de-õütubro, quando a capital se converte~ num mar de lenços vermelhos. 
Mas os líderes derrotados cariúriharam dignamente para o exílio ou suporta
ram, com nobreza, o ostracismo que a Revolução lhe impôs. 

Tã.mbépl o voto fraudado contribuía para a impressão de que nada po
deria mudar. Sem os meios de comuni~ação de que atualmente dispomos, o 
homem comum de sertão baiano acompanhava ao chefe político, hoje tão de
negrido, e que era ao mesmo tempo conselheiro, mentor e amigo de todas as 
horas. Recordo-me que, na volta de Juazeiro, o trem especial parou numa es
tação, que já não poderia identificar. Entre os poucos presentes, um gritava 
vivas à Aliança Liberal. Vilobaldo Campos indagou-lhe se era eleitor ... Eu, 
não", respondeu o sertanejo. Mas o coronel interveio:- ''É eleitor, sim, dou
tor. E vota conosco.u 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Ele não sabia que votava. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS - PA) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ) - Pois não. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS -PA)- Nobre Senador, gostaria de incluir 
somente mais um trecho no seu discurso. Lembro que se hoje me encontro nesta 
Casa se deve a alguns paraenses ilustres que também foram membros destacados 
no Congresso. Recordo-me de Agostinho Monteiro, que alguns dos mais velhos 
talvez dele se lembrem •.• 

O SR NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ)- Dos mais brilhantes re
presentantes do Parã nesta Casa em- todOs os tempos. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS- PA)- Lembro-me de Samuel Mac Do· 
wel, parente dos ilustres Mac Dowel do Rio de Janeiro, em cujo escritório de 
advocacia fiz meu aprendizado durante o tempo que advoguei. Lembro-me 
do filho de Sameul Mac Dowel, outra ilustre figura a quem nós chamãvamos 
HSamuca", era um daqueles valentes que não- tinham medo da gente difícil 
daquela época que nós enfrentávamos. Foi graças a eles, nos períodos que an" 
tecederam a Revolução de 30, freqüentando uma casa que ficava em frente à 
fâbrica, exatamente a do meu pai e que até hoje existe, que Agostinho Mon
teiro fez o seu aprendizado. O outro, Samuel Mac Dowel, meu professor de 
Direito, em cuja casa aprendi não somente a amar o Direito,-mas, sobretudo, 
a nunca ter medo. Queria apenas lembrar esses dois nomes e incluí-los num 
discurso tão oportuno e que precisa ser feito muitas vezes. Realmente, foram 
50 anos passados, de lã a esta data, mas é uma história mUito bonita do Brasil 
e que retrata a modificação por que passou uma nação tão gi'ande como é a 
nossa. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ)- Procuro, Sr. Presiden
te, com esta oração convocar os outros ilustres Senadores desta Casa, para 
que tragam a sua contribuição para a história da Aliança Liberal, que foi, 
sem dúvida, um dos grandes momentos da história política do Brasil. 

Alonguei-me nestas recordações, que a poucos interessam, para deixar 
nos Anais um depoimento sobre a Aliança Liberal na Bahia, antes que se apa
guem na memória enfraqu"eddã episódios que se distanciam a cada dia. Hã 
de existir omissões e até possíveis equíVocos. Todos resultaram do tempo de
corrido. 

A Aliança Liberal advogou publicamente a Revolução, deflagrada a 3 de 
outubro. Sem essa pregação. impossível seria o movimento revol~cionãrio. O 
instante é r5 de julgar os resultados daquela eclosão, que veio modificar 0 pa
norama político e social do país, abrindo-lhe novos horizontes, com o voto 
secreto, a justiça eleitoral, os direitos do trabalhador. 

Concluo, Sr. Presidente, esta longa arenga, repetindo que, na Bahia, a 
Aliança Liberal foi José Joaquim Seabra. Sem ele, sem sua radiosa mocidade, 
sem seu espírito de luta, sem seu destemor, sem sua capacidade de agluti
nação, teríamos sido pouco mais que aqueles dezenove estudantes de direito, 
que assinaram carta a Getúlio Vargas, que eu redigi, apoiando a novel cruza
da. E os poucos estudantes secundários que o entusiasmo de João Gustavo 
reunira no Partido Universitário Democrático da Bahia. 

Era, Sr. Presiderite, o qUe eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lui• Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Evelãsio Vieira. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE- À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MÜIIer)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Leite Chaves, por cessão do nobre Senador Agenor Maria. 

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Gastão MUller. 
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O SR. GASTÃO MÜLLER (PP- MT. Ü o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

Ontem, em rápido pronunciamento, Sr. Presídente e Srs. Senadores, assi
nalávamos, com estranheza, com espanto mesmo, a notícia da importação do 
Paquistão de algumas toneladas de arroz. 

Não compreendo e muita gente não compreende essa atitude do gover
no, quando se sabe que há arroz no Brasil em grande quantidade. Ontem co~ 
mentei a situação vendo-o pelo prisma mato-grossense e, especificamente, da 
região Leste ou parte do Leste de Mato Grosso. 

Não citei a grande produção de arroz do Norte de Mato Grosso, dO Oes
te, da ârea que sofre influêricia de Rondonópolis, também regiões produtoras 
do grão, em grande quantidade. Diga-se de passagem que, se não me.engano, 
Mato Grosso não é ainda o maior produtor de arroz do Brasil. Pelo que se 
observa em nosso Estado projeta-se de forma global para o Brasil, o fato em 
debate. 

O Correio Braiiliense, da última Segund:i-feiZ.a~-(:28-9-80) rilliil artigo inti
tulado HVoltam a _boicotar o Ministro da Agricultura", de autoria do jorna
lista Sérgio Arngeli, encontra-se bem defmida Cssa inabilidade de certos seto
res do governo no que conc-erncn1.0 Ministérro da Agricultura. 

Leio o referido artigo, Sr. Presidente, Srs. Serüid6res, para que o mesmo 
fique registrado nos Anais desta Casa, numa prova cabal que algo há de erra
do na política go\fernamental 

VOLTAM A BOICOTAR O MINISTRO DA AGRICULTURA 

Sérgio Ai-ngeli 

o anúncio da impoitã.ção de arroz foi caracterizado por setores 
técnicos do Ministério da Agricultura Como um boicote ao Ministro 
Amaury Stâbile, em plena campanha para convencer os produtores 
rurais de que "é mesmo para valer" a prioridade agrícola do Gover
no Figueiredo. E essa propalada compra do cereal do exterior, ao 
dominar os comentários do final da semana, levou muitos técnicos a 
relembrar os padecimentos do atual e de ex-ministros da Agricultu
ra, sempre gerados pela interferência de oUtras esfefas federais nos 
assuntos da agropecuária. 

Essa propalada importação de cerca de 200 mil toneladas de ar
roz, surpreendeu o Ministro Stábile em plena visita da "Caravana 
da Produção" a Mato Grosso, e, para sua sorte, poucos foram os 
agricultores que souberam da notícia. Caso cóntrâtTõ, seria ali rece
bido mais do que com vaias, porque os agricultores mato-grossenses 
--apeaas-es-ào-Nofte--.....-só conseguira-m;-at:é-agora;-vend~-em-con-
dições remunerativas cerca de 40% de uma colheita estimada em 1,2 
milhão de toneladas. 

Mas não há dúvidas, na medida em que a notícia chegar ao ser
tão, de que, verdadeiro ou mesmo sendo um "balão-de-ensaio", o 
plano das autoridades do abastecimento, de importar arroz, farâ di
minuir a ãrCa plantadã com o cereal na safra 1980/81. Isso, -mesmo 
tendo_ o Ministro da Agricultura anunciado aos agricultores mato
grossenses a liberação de mais Cr$ 5 bilhões para financhir a expan
são da fronteira agrícola, que beneficiaria o-arroz, que é normamal
mente o primeiro plantio em terras ainda não "mansas". Esse di
nheiro ficará no banco, e, se sacado, não será para o plantio de ar
roz. Em decorrência, no próximo ano, aí Sim a·"importação será ine-
vitável. - --

Ao analisarem esse contexto, os técnicos do Ministério da Agri
cultura, também lembraram que o Ministro Stãbile ficou sozinho no 
pâreo: garantiu, ao discursar, em Rondonôpolis, quinta-feira, -que, 
~·antes de importar, vamos escoar o arroz do Mato Grosso", en
quanto outros setores miniSteriais, em Br.isllia- ficaram sem Confir
mar e nem desmentir a notícia da importação. "Sem uma posição 
unânime do Governo, o agricultor fica na dúvida, e na dúvida, o 
certo é que a maioria não plantará arroz", enfatizou a fonte. 

Para os técnicos, eStá repetindO-se com o Ministro Amaury 
Stábile a sistemática do boicote que levou o Ministro Cirne Lima à 
demissão, depois manteve Moura Cavalcanti manietado pelas auto
ridades fazendárias, e Alyson Paulinelli durante cinco anos com o 
Ministro Mãriõ Siritonsen atravessado em seu caminho. 

No atual Governo- lembram as fontes -surgiu o primeiro 
ministro dos últimos anos realmente com poder decisório na agro
pecuária. Foi Delfim Netto que, embora ficando apenas sete meses 
no posto, conseguiu um incremento de plantio que resultou na 
maior safra da história brasiiei"ra. -"Portanto -disse um antigo téc
nico do setor- o que falta é dar ao Ministro da Agricultura pode
res, e não boicotadores, parecendo que o exemplo de Delfim foi es
quecido pelo Governo". 

Era o que tinha a dizer. (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Na presente sessão terminOU 
o prazo para apresentação de emendas ao Projeto. de Resolução n'i' 94, de 
1980, do Senador HugO Ramos, que acrescenta parágrafo .ao artigo 86 do Re
gimento Interno. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria será despachada às Comissões de Constituição e Justiça e Di

retora. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Na presente sessão tenni· 
nou, também, o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Reso
lução n9 95, de 1980, da Comissão Diretora, que regulafnenta, na adminis
tração do Senado Federal, os institutos da Progressão Funcional, e da Ascen
são Funcional, e dâ outras providências. 

Ao projeto foram oferecidas três emendas, que serão lidas pelo Sr. }9-
Secretário. 

to. 

São lidas ãs segUiiztes 

EMENDAS AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 95, DE 1980 

EMENDA N• I 

Suprima-se o item VII do Art. 5• e o item XI do § 2• do Art. 32 do Proje· 

Justificação 

~do conhecimento de todos a polémica criada com as discussões sobre o 
difícil problema do_ controle da natalidade no Brasil. 

As posições assumidas são várias mas, até o presente mOmento, não se 
tem definida uma opinião oficial a respeito. 

Por isso, não vejo razão para a Administração Pública manter esse insti
tuto que, inegavelmente, l~v~ o_~ menos informados e de renda mais baixa a 
procurarem, atravês do aumerlio de filhos, a elevação do seu status no Serviço 
Público. 

A nosso vêr, é conveniente, no momento, não se incentivar essa prática, 
danosa na sua essência, por aqueles menos favorecidos. 

Sala das Sessões, 30 de setembro de 1980. -José Lins. 

EMENDA N• 2 

Inclua-se o seguinte item V no Art. 10 do Projeto: 

v ~-Rel-a-çã:o--das-Categtlrias- eres-p-ectivas -classes~- com o- numero-oe-ser.: 
vidores que poderão ser beneficiados com a aplicação do item H do Art. 13, 
desta Resolução, com esclarecimentos sobre os fatores que determinaram a 
escolha. 

J ustificaçào 

Há necessidade dessa providência como um complemento à exigência de 
recursos orçamentários próprios para atender às despesas com a Progressão 
Vertical. 

Redigido como estâ, o citado item II do artigo 13 pode suscitar dúvidas 
sobre os critérios utilizados peta Administração na determinação de quais ca
tegorias e a razão de terem sido beneficiadas umas, e não outras. 

Publicada essa informação, os serVidores não abrangidos por aquele dis
positivo, em virtude de limitação orçamentária terão sabido o motivo por que 
não o foram, ficando limitadas as reclamações e evitando demoras na efeti
vação das promoções. 

Sala das Sessões, 30 de setembro de 1980. - Henrique Santillo. 

EMENDA N• 3 

Inclua-se no _Art. 10 do Projeto o seguinte§ 1"', renumerando-se para 2"', 
o atual ParágrafO- único; 

§ 19 O tempo de serviço previsto no item II deste artigo será computado 
em períodos corridos, sendo interrompido exclusívamente nos casos de afas~ 
tamento previstos no art. 69 desta Resolução. 

J ustificaçào 

A emenda que ora apresentamos visa preencher lacuna existente no Pro
jeto, que estabelece critérios para apuração do interstício, mas o faz em re
lação ao tempo de serviço nas suas diversas modalidades, à exceção do esta
belecido no § 29 do art. 59, para os itens IV e V do mesmo artigo. 

Entendemos que a contagem de tempo de serviço para efeito de desem
pate num processo de promoção deva ser o mais criterioso possível, merecen
do, por isso, uma referência específica na sua regulamentação, nos moldes da 
existente para todo o Serviço Público Federal. 
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Assim, acreditamos em que os rneus ilustres Pares não negarão apro
vação a esta emenda que visa aprimorar esta oportuna iniciativa da Comissão 
Diretora da Casa. 

Sala das Sessões, 30 de setembro de 1980-. -.José Lins. 

O SR. !'RESIDENTE (Gastão Müller)- A matéria será despachada às 
Comissões de Constituição e JuStíÇií,- O"iretora e de Fínanças. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nada mais havendo a tratar, 
declaro encerrada a presente sessão, designando para a sessão extraordinãria 
a realizar-se às 18 horas e 30 minutos a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

DisCuSsão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 7, de 1980 
(n• 2.!39/79, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que dispõe sobre a criação de estações ecológicas, e dã outras providências, 
tendo 

PARECERES, sob nos 767 a 169, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, favorável ao projeto nos termos do substitu

tivo que apresenta, com voto em separado do Senador Cunha Lima; 

-de Agricultura, favorável ao substitutivo da Comissão de Constituição 
e Justiça; e 

-de Finanças, favorável ao substitutivo da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

-2-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 97, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Constituição e Justiça como conclusão de s~u 
Parecer n9 770, de 1980), suspendendo a execução dos arts. 178 e 182 da Le(n'i' 
1.5ZO; de 23 de dezembro de 1970, que institui o Código Tributário do Mu
nicípio de Araçatuba, Estado de São Paulo. 

-3-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 98, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Constituição e Justiça coino conclusão de seu 
Parecer no 771, de 1980), que suspende a execução da lei 323, -de 27 de se
tembro de 1978, do Município de Fátima do Sul, Estado de Mato Grosso do 
Sul. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Está encerrada a sessão: 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 33 minutos.) 

ATA DA 146~ SESSÃO, EM J9 DE OUTUBRO DE 1980 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -
PRESID~NCIA DO SR. JORGE KAI.l'l\IE 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume -José Guiomard- Eunice Michiles 
- Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel 
Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire
José Sa-rney-_ Alberto Silva- Bernardino Viana- J:lelvídio Nunes- Al
mir Pinto- José Lins- Oziris Pontes- Agenor Maria- Dinarte Mariz
Cunha Lima - Humberto Lucena - Aderbal Jurema - Nilo Coelho -
João Lúcio - Luiz Cavalcante- PasSOs Pôrto- Lomanto Júnior- Luiz 
Viana - Dirceu Cardoso - João calmon - Alberto Lavinas - Hugo Ra
mos- Nelson Carneiro-- Roberto Saturnino- Itamar Franco- Tancre..
do Neves- Amaral Furlan- Franco Montoro- José Caixeta- Henrique 
Santillo- Lázaro Barboza- Benedito Canelas- Gastão Müller- Vicente 
Vuolo- Mendes Canale- Pedro Pedros_sian- José Richa- Léite Chaves 
- Evelásio Vieira - Lenoir Vargas - Paulo Brossard - Pedro Simon. 

O SR:- J'nESID-ENTE (Jorge kalume) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 53 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

sa.) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item I: 

Discussão, em turno único, do ProjetO de Lei da Câmara n~? 07, 
de 1980 (n' 2.139/79, na Casa de Origem), de iniciativa do Presiden
te da República, que dispõe sobre a criação de estações ecológicas, e 
dâ outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 767 a 769, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, favorãvel ao projeto nos termos do 

substitutivo que apresenta, corri--voto eni SCparado do Senador Cu
nha Lima; 

de Agricultura, favorável ao substitutivo da Comissão de Cons
tituição e Justiça; e 

-de Finanças, favorável ao substitutivo da Comissão de Cons-
tituição e Justiça. 

Em discussão o projeto e o substitutivo. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar dícuti-los, encerrarei a discussão. 
Em votação o substitutivo, que tém preferência regimental. 
Os SrS. Sénadores quê o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau-

Está aprovado. 
A matéria irá à Comissão de Redação, a fim- de ser redigido o vencido 

para o turno suplementar. 

E o seguinte o Projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 7, DE 1980 

(N• 2.139/79, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Dispõe sobre a criação de Estações Ecológiclls, e dá outras provi~ 
dêncías. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I 'i' Estações Ecológicas são ãreas representativas de ecossistemas 

naturais brasileiros, permanentemente preservadas, devendo ser destinadas às 
realização de pesquisas básicas e aplicadas de ecologia por universidades, ins
tituições científicas e pesquisadores em geral. 

§ 19 A permissão para a realização das pesquisas, a que se refere o caput 
deste artigo, será fornecida pelo Çr_g_ão responsável pela administração das 
Estações Ecológicas, 

§ 2'i' As pesquisas científicas e outras atividades reaUzadas nas Estações 
ECológicas levarão sempre em conta a necessidade de não colocar em perigo a 
sobrevivêncfa das populações das espécies ali existentes. 

Art. 2'i' As Estações Ecológicas serão criadas pela União, Estados e 
MunicípiOs, em terras de seus domínios, definidos, no ato de criação, seus li~ 
mites geográficos e O órgão resPOnsável pela sua administração. 

Art. 39 Nas áreas vizinhas às Estações Ecológicas serão observados, 
para a proteção da biota local, os cuidados a serem estabelecidos em regula
mento, e na forma prevista nas Leis n9s 4.711, de 15 de setembro de 1965, e 
5.197, de 3 de janeiro de 1967. 

Art. 49 As Estações Ecológicas serão implantadas e estruturadas de 
modo a permitir estudOs comparativos com aS área5 da mesma região ocupa
das e modificadas pelo homem, a fim de obter informações úteis ao planeja
mento regional e ao uso racional de recursos naturais. 

Art. 59 Os órgãos federais financiadores de pesquisas e projetes no 
campo da ecologia darão atenção especial aos trabalhos científicos a serem 
realizados nas Estações Ecológicas. 

Art. 6'? Caberã ao Ministério do Interior, através da Secretaria Especial 
do Meio Ambiente- SEMA, zelar pelo cumprimento da destinação das Es
tações Ecológicas, manter organizado o cadastro das que forem criadas e pro
mover a realização de reuniões científicas, visando à elaboração de planos e 
trabalhos a serem nelas desenvolvidos. 

Art. 79 As Estações Ecológícas não poderão ser reduzidas nem utiliza-
das para fins diversqs daqueles para os quais foram criadas. 

§ I 'i' Na área reservada às Estações Ecológicas será proibido: 
a) presença de rebanho de animais domésticos de propriedade particular; 
b) exeloração de recursos naturais, exceto para fins experimentais, que 

não importem em prejuízo para a manutenção da biota nativa; 
c) porte e uso de armas de qualquer tipo; 
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d) porte e uso de instrumentos de corte de árvores; 
e) porte e uso de redes de apanha de animais e outros artefatos de captu~ 

ra. 
§ 29 Quando destínados aos trabalhos científicos e à mariuteflção da Es~ 

tação, a autoridade responsável pela sua administraçilo poderá autorizar o 
uso e o porte dos objetos mencionados nas alíneas c, de e do parágrafo ante
rior. 

§ 3.,. A infração às proibições estabelecidas nesta lei sujeitará o infrator 
à apreensão do material proibido e ao pagamento de indenização pelos danos 
causados. 

Art. 8.,. O Ministro de Estado do Interior, por proposta da Secretaria 
Especial do Meio Ambiente - SEMA, poderá declarar determinadas áreas 
do Território Nacional como de interesse para a proteção ambiental. 

§ I'~' Nas Areas de Proteção Ambiental são vedadas as atividades que 
importem em degradação sensível do meio ambiente, conforme o disposto em 
regulamento. 

§ 2'~' Os proprietários das áreas a serem declaradas de interesse para a 
proteção ambiental serão notificados~ na forma da lei. 

§ 3• A SEMA supervisionará as Areas de Proteção Ambiental, proce
dendo ao embargo das atividades que degradem sensivelmente o meio am
biente~ sem prejuízo da imposição de multas graduadas de Cr$ 100,00 (cem 
cruzeiros) a Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros), e aplicáveis, diariamente, em 
caso de infração continuada. 

§ 4"' As multas previstas no parágrafo anterior serão aplicadas pel~ Ad- _ 
ministração das Estações Ecológicas e coUStituirão receita ·da lJUião. 

Art. 99 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 10. Revogam-se os disposições em contrário. _ 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Item 2: 
Discussão, em- turno único, do Projeto de Resolução n'~' 97, de 

1980 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como 
conclusão de seu Parecer n9 770, de 1980), suspendendo a execução 
dos arts. 178.e 182 da Lei n• 1.520, de 23 de dezembro de 1970, que 
instituiu o Código Tributário do Município de Araçatuba, Estado 
de São Paulo. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti~lo, declaro encerrada a discussão. 
Em votação. _ 
Os Srs. Senadores--que o aprovam permaneçam como se acham (Pausa.) 

Aprovado. __ 
A matéria vai à ComiSsão de -Redação._ 

E o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE RESOLUÇAO N• 97, DE 1980 

Suspende- a execução dos arts. 178 e 182 da Lei nq 1.520, de23 de 
dezembro de 1970, que instituiu o Código Tributário do Municío de 
Araçatuba, Estado de São Paulo. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. E suspensa, por inconstitucionalidade, nos t~nnos da de

cisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida.ern 5 d_e_ setembro de 
1979, nos autos do Recurso Extraordinário it'~' 88.327~4. do Estado de São 
Paulo, a execução dos arts. 178 e 182 da Lei no 1.520, de 23-12-70, que insti
tuiu o Código Tributário do Município de Araçatuba, daquele Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'~' 98, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como 
conclusão de seu Parecer n'~' 771, de 1980), que suspende a execução 
da Lei 323, de 27 de setembro de 1978, do Município de Fátima do 
Sul, Estado de Mato Grosso do Sul. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro~a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham. 

(Pausa.) Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

E o segui'nte o projeto aprovado 

PROJETO OE RESOLUÇÁO N• 98, DE 1980 

Suspende a execução da Lei nll 323, de 27 de setembro de 1978, 
do Município de Fátima do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. E suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da de

cisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, profeiida em I O de outubro de 

1979, nos autos do Recurso Extraordinário n'~' 91.505~2, do Estado de Mato 
Grosso do Sul, a execução da Lei n• 323, de27 de setembro de 1978, do Mu
nicípio de Fátima -do Sul, daquele Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Está esgotada a matéria cons
tante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Não só os habitantes da cidade do Rio de Janeiro, mas todos aqueles que 
se interessam pela história e pelos monumentos nacionais, estão, como acon~ 
teceu há pouco tempo atrás com o Parque Lage, seriamente preocupados com 
a sorte do Copacabana Palace Hotel, de pr,opriedade da digna e tradicional 
família Guinle. 

Por mais importante que seja o empreendimento imobilíãrio que se pre
tenda construir naquele local, não podem o Governo do Estado e do Municí
pio, pagando seu justo valor, deixar de tombar esse imóvel, marco carioca co· 
nhecido em todos os recantos do mundo e que jâ acolheu em seus aposentos e 
em seus salões magníficos 'as mais importantes personalidades do universo. 

O Copicabana Palace Hotel e, para todos nós, tão importante como o 
Parque L age, como a Quinta da Boavista, como as palmeiras da rua Paissan
du e tantos outros marcos, que impossível seria- numerá-lOs, mas que consti~ 
tuem a própria história da cidade do _Rio de Janeiro. 

Ao trazermos este assunto para a tribuna do Senado da República, esta
mOs colocando o problema no seu devido lugar, reclamando uma solução 
alta para que se preserve as tradições e a imagem do Brasil, e se proporcione a 
certeza de que na Ayenida Atlântica continuarã, acolhendo brasileiros e es
trangeiros de todos os continentes, o famoso Copacabana Palace Hotel. 

Estamos certos de que a ilustre família Guinle, ainda uma vez, irâ cola
borar com o nosso país, concordando em nego_ciar com o Governo aquele 
imóvel, que deve ser indenizado no seu justo valor, mas que não pode ser ob
jeto de exploração imobiliária. 

- E o que, em nome do povo fluminense, reclamamos do Governo do Es
tado e da Cidade do Rio de Janeiro. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Não há mais oradores inseri-
tos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designan
do para a sessão ordinária de amanhã a seguinte: 

6RDEM DO DIA 
-l-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 78, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 674, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Votorantim (SP) a elevar em 
Cr$ 161.827.772,73 (cento e sessenta e um milhões, oitocentos e vinte e sete 
mil, setecentos e setenta e dojs cruzeiros e setenta e três centavos) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 675, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, 

-2-

Votaçã9 em turno único, do ProjetÇJ de_ Resolução n"' 79, de 1980 (apre
sentado pela Cornissã6-0.e Eco-norÕTa como conclusão de seu Parecer n'~' 676, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de G'oíanésia (GO) a elevar em 
Cri 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. tendo 

PARECER, sob n• 677, de 1980, da Comissão 
-de ("onstituh:ão e Justiça, pela constitucionalidade e jurldicidade. 

-3-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'~' 80, de 1980 (apre~ 

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nq 678, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Currais Novos (RN), a ele
var em Cr$ !07.961.977,60 (cento e sete milhões, novecentos e sessenta e um 
mil, novecentos e setenta e sete cruzeiros e sessenta centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 679, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-4-
Votaçào, em turno único, do Projeto de Resolução n'~' 82, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 682, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a elevar em CrS 
65.700.000,00 (sessenta c cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 



Outubro d~· 19~0 DIÂRIO DO CONGRESSO i\.A('JOl\oAI. (S~·çàn ll) 

PARECER, sob n' 683, de 1980, da Comissão 
- dl' Cnno,.tituiçãn c.> Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, 

-5-
Votaçào, em turno único, do Projeto de Resolução n9 83, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 684 
de ll)gQ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a elevar em Cr:S 
63.CX)0.000,00 (sessenta e três milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada tendo 

PARECER, sob n' 685, de 1980 da Comissão 
- d" Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

a emenda que apresenta de número 1-CCJ. 

-6-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 84, de 1980 (a
presentado pda Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n<? 
725. de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guarujâ (SP), a elevar 

·em Cr$ 47.600.000,00 (quarenta e sete milhões e seiscentos mil cruzeiros) o_ 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 726, de 1980, da Comissão 
- dt• ('on..,tituiçào c Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-7-
Discussào, em turno único, do Projeto de Resolução n<? 89, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Economia Como conclusão de seu Parecer n9 
735, de !9SO). que autoriza a Prefeitura Municipal de Americana (SP), a ele
var cm Cr$ 173.496.739,50 (cento e setenta e três milhões, quatrocentos e no
venta c seis mil, setecentos e trinta e nove cruzeiros e ciriqüenta centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 736, de 1980, da Comissão 
- de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade. 

-8-
Discussào, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n<? 339, de 

1971{, dQ Senador Murilo Paraíso, que dispõe sobre a extinção da enfiteuse de 
bens públicos e particulares, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 640 o 641, de 1980, das Comissões: 
- dt• Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável; c 
- d(.• Finanças, ravorável. 
(Dependendo da votação do Requerimento n<? 416/80, do Senador Ber

nardino Viana, de adiamento da discussão.) 

-9-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n<? 55, de 
1978, do Senador Itamar Franco, que dispõe sobre a eleição do juiz de paz, 
tendo 

PARECER. sob n' 625, de 1980, da Comissão 
- d" Constituição e .Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no 

mérito, favorável, com voto vencido do Senador Helvídio Nunes. 

O SR. PRESII>ENTE (Jorge Kalume) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 45 minutos) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES NA 
SESSÃO DE 29-9-80 E QUE. ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORA
DOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. I.F.ITF. CHAVES (PMDB- PR. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

A guerra do Oriente Médio já se alastra por sete dias aproximadamente. 
Não se conhece ainda a posição do Governo em relação a esse acontecimen
to. que já está determinando, de parte de outros países, um comportamento 
adequado cm relação a esse fato. 

Os jornais de hoje anunciaram que às 9 horas se reuniriam os Ministérios 
do setor econômico, para uni.a definição de posição a respeito. 

Sr. Presidente, o grave deste fato é a questão energética internacional. 
Algum tempo atrás, não faz um ano, fiZ lOngo pronunciamento nesta 

Casa- e me parece foi o único- acerca da energia, das possibilidades ener
géticas durante estes próximos 20 anos, da situação energética depois do ano 
2UUU. 

Lera eu um artigo da revista alemã Aussen Politik. Essa revista tem circu
bção no Senado, pelo menos a recebo. Acho que é remetida a alguns ou a to
dos os senadores. E publicada em alemão e em inglês. Recebo-a publicada em 
inglês. E uma revista dos gênios do !Vlundo, c!_e colab~radores de completa e 
profunda autoridade em determinados se_tores das atividades humanas. Essa 

revista seleciona esses colaboradores, para, a cada tempo e em cada oportuni· 
dade, fazerem um prOnUnciamento esclarecedor. São artigos esgotantes, 
exaustivos, artigos de homens geniais, vocacionados para um setor, e que, 
além do mais, jungiram a sua vida a determinado setor da atividade humana. 
Dentre esses artigOS9 destaquei esse sobre energia através dos tempos ou uma 
projeção das necessidades energéticas para o futuro. 

A partir dai, participei de simpósios sobre álcool "" visitei usinas. 
Convenci-me - como disse no discurso naquele instante - que era preciso 
houvesse aquela crise energética, para que o Brasil se visse diante de um dos 
futuros mais promissores. Não hã país nO mundo que possa tanto prescindir 
do petróleo quanto o Brasil. Digo mais, se dependesse eternamente da energia 
petroleira, o Brasil seria sempre um país de segunda expressão. 

Então, o álcool é a grande porta que se abre para o futuro deste País. 
Esta guerra- e toda a guerra é lamentável -guerra que é objeto de la

mentação, do ponto de vista económico, para o Brasil, deveria ser saudada 
com muita felicidade, porque a crise vai avolumar-se de tal forma que aqueles 
organismos, aquelas pessoas, aqueles Ministros do Governo que têm frustra
do, ao longo dos meses, o projeto dà álc-oOl, não vão ter mais razões para im
pedir que essa fonte energética seja desenvolvida de maneira mais desemba
raçada e nós, dentro em breve, possamos liberar-nos completamente das ne
cessidades do petróleo, e não só daquelas que se destinam à indústria de plás
tiCOs, para a qual as reservas nacionais produzidas aqui jâ são mais do que su
ficientes. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Permite-me V. Ex• um apar-
te? 

O SR. LEITE C'HA VES (PMDB- PR)- Com Muito prazer, ouço V. 
Ex•, Senador Henrique Santillo. 

O Sr, Henrique Santillo (PMDB - GO) -'-Senador Leite Chaves, vou 
contestar o PROÃLCOOL, mas tenho lido bastante, também, a respeito des
se importante programa e cheguei a concluir que ele se destina muito mais a 
resolver o problema da indústria automobilística do Brasil e dos usineiros do 
que propriamente tentar resolver o probleina energético. Sabemos perfeita
mente que se o Governo atingir a sua meta em cinco anos, ele substituirá ap·e
nas em 6% a utilização da gasolina. Isto não é solução para o problema, nem 
a médio, nem a longo prazo, neste caso, não. Mas estou muito preocupado
e tenho certeza de que também V. Ex'- com a crise a curtíssimo prazo quejâ 
estamos vivendo. Não vou fazer crítica aqui àqueles que decidiram quanto à 
política energética do petróleo do País, porque considero que a crítica, ape
nas, não vai resolver nada. Eu também me alio àqueles que criticam o fato de 
o Brasil estar comprando, apenas de um país, situado numa região potencialM 
mente em conflito, a metade do petróleo de que ele necessita, que é o Iraque. 
f:. criticável o fato, realmente, mas, de qualquer modo, isso só não vai resolver 
nada. A crise está aí, o País já corrieça a se utilizar· de suas reservas estratégi
cas de petróleo. Se o conflito terminar, hoje, pelo menos, durante 4 meses, 
ainda, segundo informações que temos, não teremos petróleo do Iraque. E 
não há nenhum país produtor de petróleo, hoje, capaz de suprir essa necessi
dade do País, porque todos estão sob regime de contrato que terão que cum
prir. 

de do petróleo de que ele necessita, que é o Iraque. E criticável o fato, real
mente, mas, de qualquer modo, isso só não vai resolver nada. A crise está aí, 
o País já comeÇa ·a se "utilizar de suas reservas estratégicas de petróleo. Se o 
conflito terminar, hoje, pelo menos. durante 4 meses, ainda, segundo infor
mações que temos, não teremos petróleo do Iraque. E não hâ nenhum pais 
produtor de petróleo, hoje, capaz de suprir essa necessidade do País, porque 
todos estão sob regime de contrato que terão que cumprir. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB - GO) - Muito bem! 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- E nós não podemos é permi
tir, ilustre Senador Leite CHaves, que a tecnocracia decida mais uma vez por 
nós, diante de urna emergência como esta. Na minha opinião, o CongressO 
Nacional e, sobretudo, esta Casa, precisam imediatamente assumir o seu pa
pel diante da crise que está aí, dentro de casa. O conflito no Golfo Pérsico é 
um conflito nosso, na m-edida em que não podemos prescindir do petróleo, a 
curto e médio prazo. A longo prazo, sim, e temos que aproveitar, inclusive, 
esta situação de crise, para fazer um exame aprofundado do modelo de desen
volvimento brasileiro e conseguir -dela extrair benefícios para este PaíS. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB - GO)- Muito bem! 

O Sr~ HenriQue Santillo (PMDB- GO)- Eu acho que isso é Possível, 
mas o COngresso Nacional, que pretende ser o grande fórum representativo 
da sociedade brasileira, com todos os seus defeitos, precisa assumir o seu pa
pel, a estas alturas, chamar para câ as autoridades responsáveis pela política 
energética do petróleo do País, urgentemente, para discutirem conosco, in-
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cluindo aí vários s~tores da sociedade que possam convocar para isto, para 
traçarmos, o menos autoritariamente possívei, uma saída para a crise que já 
está dentro do nosso quintal, dentro de nossa casa, dentro de nossa sala. E, a 
curtíssimo prazo, o PROALCOOL não vai resolver, o PROALCOOL não re
solve isto, o carvão não resolve isto, nada resolve isto. O País entra rã num ra
cionamento de forneclmento de derivados de petróleo, o Governo está negan
do isto, mas já está racionrindo. Já tenho informações, por parte de empre
sários~ que a PETRúBRAS acaba de comunicar o corte no fornecimento do 
diesel, em alguns casos, em até 80%. Isto é gravíssimo. Este Senado precisa 
convocar o Sr. Ministro César Cals, urgenteme-g.te, ~_ssim como todos aqueles 
responsáveis da Comissão Nacional de Energi~:, ~odos_~queles responsáveis 
pelo estabelecimento de uma política ener~_ética,- para d-arem uma S:aída para 
esta grande crise, que já está dentro da nossa casa. Era apenas para dizer isto. 
Quanto ao PROALCOOL;-nobre Senador, sou franco com V. Ex•, eu tenho 
para mim que estão procurando, muito mais, re.:solver a crise dos usineiros, 
com o preço do açúcar e da indústria automobilística- e, portanto, para não 
modificar o modelo da civilização do automóvel que criaram neste País- do 
que, propriamente, para resolVer o problema energêtico. 

O SR. LEITE CHAVES (PTll- PR)- Eu agradeço a V. Ex• O •.Parte 
de V. Ex• pareceu-me mais abrangente, e, talvez, muito mais profundo do que 
o meu próprio discurso. Mas eu pensava como V. Ex•, antes de ler o artigo 
desta revista alemã, antes de eu ler diversos outros artigos e antes de visitar 
usinas e fazer uma avaliação nacional. Este foi o pensamento que se levantou 
de alguns cientistas, aliãs, não propriamente cientistas, mas alguns intelec
tuais, que, sem compreenderem a extensão do problema, chegaram a alegar 
que o álcool supriria apenas 10%. Esse é,gue é o engano. E _eu não quero 
referir-me ao PROÃLCOOL~ o PROÁLCOOL é um programa, me refiro ao 
álcool no País. O PROÁLCOOL é uma frustração eu quero referir-me a li
berdade do álcool ... 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB - GO) - Estou-me referindo ao 
PROÃLCOOL. 

- Outubro de 1980. 

por motores a diesel e resolvem fazer essa coisa caricata, o Presidente da PE
TROBRÃS a vender gasolina a preço vil, no exterior, sob o pretexto de com
prar petróleo bruto, quando esse álcool está sobrando,- vejam os Srs. dizem 
que o álcool jamais seria suficiente -já há excesso, mesmo com toda a frus
tração e sabotagem do PROÁLCOOL. Vejam os Srs.: diziam que o âlcoolja
mais seria suficiente. Já há excesso de álcool, mesmo com toda frustração e 
sabotagem do PROÃLCOúL. O cjue eu quero dizer a V. Exts é o seguinte: há 
ministros que estão frustrando at{vidades dos outros. Estes ministérios, que 
de uma certa forma já tem uma capiti diminutio pela sua incapacidade; ele 
gasta mais energia para frUStrar aos outros. Eles gastam mais energia brigan
do, disputando influências dO qtie fazendo qUalquer coisa pelo País. Então, 
há ministros importantes neste País que são inimigos do PROÃLCOOL; ago
ra, ninguém atenta para os interesses, porque não hã razão, eles não dizem, 
mas frustram. E esse posicionamento do Presidente da PETROBRÃS, esse 
mesmo que uma vez sonegou a verdade ao Senado, esse Shígeaki Ueki, esse 
japonês, disse uma meia verdade à Oposição do Senado. Êntão, é ele próprio 
que chega a vender gasolina a preço vil no mercado internacional, como foi 
denunciado nesta Casa, para importação do petróleo. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR)- Com prazer. 

O Sr. LuizCavalcante (PDS- AL)- V. Ex'citouhápouco o atual Pre
sidente da PETROBRÃS, o que me faz recordar que, na semana passada, um 
ilustre filho do Estado que V. Ex' aqui representa, comprovadamente um 
grande administrador, foi demitido da direção de uma das grandes empresas 
estatais. Então, dai vem nov_o provérbio. ·~Mais vale ter um bom padrinho de 
que ser wn boin administrador". -

O SR. LEITE CHAVES (F'MDll-- PR)- Muito obrigado, Senador 
Luíz Cavalc_ante. V. Ext reflete realmente os critérios com que o Governo es
colhe os homens que vêm a ocupar postos importantes neste País. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR) - O PROÃLCOOL é uma te? 
frustração, é uma coísa minguada e foi frustrado. Entretanto, o álcool não, 
meus Srs. O álcool é a salvação para este País. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Permite-me V. Ex• um apar-

O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR) - Com prazer. 

Quem nunca acreditou neste País, como nunca acreditei como uma gran
de potência, jamais aceitei aquilo nos termos passados, podem ter confiança 
de que realmente existem condições potenciais para ser um País extrardi
nário, a partir do álcool ou de todas as modalidades do etanol. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB - GO) - Eu acho que nós podemos 
extrair benefícios desta crise, desde que saibamos conduzir isto democratica
mente, pelo menos o menos autoritariamente possível. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDll- PR)- Quero dizer a V. Ex•s que 
somente com a cana-de--açúcar nós temos capacidade, usando 10% do cerra
do, nós temos dois milhões e quinhentos quilômetros quadrados de cerrado, 
com duzentos mil quilômetros quadrados, aliás uma extensão menor do que 
o Paraná, de cana, nós temos condições de satisfazer todas as necessidades 
energéticas. 

E, interessante, antes o nosso conhecimento era de que o álcool era capaz 
de suplementar, substituir apenas a gasolina. Mas, hoje, temos provas inequí~ 
vacas de que pode substituir todo o diesel. Recentemente, inclusive o presi~ 
dente da Mercedes Bens, num depoimento na Câmara dos Deputados, decla# 
rou que com o acréscimo de 10% de um produto chamado cicloexila, que ê 
um produto, também, retirado do metanol, todo o óleo diesel, no País, pode 
ser substituído pelo álcool e, mais ainda, sem modificação sequer do motor, 
sem modificação nem das montadoras e muHo_menos ainda dos motores em 
circulação. 

Pode ser usado por todos os motores diesel, motores da Scania Vabis, da 
Mercedes Bens, de todos que são movidos a diesel. E mais ainda, sem que lhes 
façam modificações que impeçam esses veículos de usar diesel ou oléos vege-. 
tais. Basta uma simples regularização da bomba~injetora. Então n6s assistire
mos a este caso, um diesel que saise daqui para a Argentina, um caminhão 
desses, iria usando álcool aditivado. Chegando na Argentina passaria a usar o 
quê? DieseL Ou, então, em outra parte, usaria óleo de mamona, de soja ou 
qualquer outro. Só que os óleos têm um inconveniente, é que se não forem 
purificados, e essa purificação encarece demais o seu preço, se não for usado 
depois de uma refinação especial, esses 6leos tais como são produzidos, eles 
reduzem infinitesimalmente a capacidade do tempo de vida do motor. Um 
motor, digamos de Scania Vabis, ou de Mercedes Bens, que roda novecentos 
mil quilómetros, passaria a ficar imprestável depois de 20 m~l quilômetros, se 
usados esses óleos convencionais, mas, com o âlcool aditivado com cicloexila, 
eles passariam a ter a mesma capacidade. 

Foi feito demonstração para Ministro, inclusive para Deputados. E é im
pressionante que Ministros, sabendo disto, tenham frustrado o uso do álcool 

O Sr. Henrique Santillo (PMDJl- GO)- Eu quero ser claro no seguin· 
te: acho que a tecnologia moderna resolve todos esses problemas, é capaz de 
criar as alternativas mais diferentes para substituir gasolina, diesel e qualquer 
outra fonte energética, sem dúvida alguma. Se bem que os exemplos citados 
por V. Ex•. de acordo com o próprio Governo, não estariam resolvidos, ain
da. A Secretaria de Tecnologia do Ministério da Indústria e do Comércio aca
ba de suspender, inclusive, essas pesquisas a que V. Ex' se refere com aditivo 
em álcool para substituir o diesel, agora, há coisa de uma semana, sob a ale
gação de que é anti-econômico. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDJl- PR)- Quem disse? 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB - GO)- A Secretaria de Tecnologia 
do Ministério da Indústria e do Comêrcio . .E: a Secretaria destinada a aprovar 
esses pianos e o avanço tecnológico no País, subsidiá-los inclusive. Mas, nin
guém duvida disso, de que o País, o Brasil, tem todas as potencialidades para 
aproveitar sua biomassa, toda ela, para resolver o problema energêtico. Mas, 
ao que eu quero me referir- eu acho que isso é fundamental a essa altura
é quanto à crise a curtíssimo prazo. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR)- Exato; nesta parte V. Ex• 
tem razão. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Essa crise a curtíssimo prazo 
precisa ser resolvida imediatamente, e não pode mais uma vez ser resolvida 
em gabinetes fechados, por meia dúzia de peSsoas que falam, respondem e de~ 
cídem pela Nação. Ninguém tem a ilusão de pensar que a Nação como um 
todo vai decidir, mas é preciso que o processo seja o mais democrático possí
vel, de acordo c.om a nossa realidade política; isso é possível. Muita coisa é 
possível fazer democraticamente nesse País, incluindo decisões tomadas por 
este Congresso Nacional, que não é consultado para decidir sobre uma estra~ 
tégia para vencer uma crise que está aí deritro de nossa casa. O Congresso está 
completamente por fora destas decisões, e não poâe continuar por fora, por· 
que é bem possível que muita gente queira se aproveitar desta crise para nos 
lançar decisões prejudiciais à Nação como um todo e aos interesses nacionais. 
Por que não? Tantas vezes já se fez isso neste País. Quantas vezesjâ se fez isso 
neste País? Não vou acusar ninguém, a acusação não é direta à ninguém, mas, 
isso é possível. E é preciso, portanto, que as decisões não sejam tomadas, ape
nas, por uma comissão x ou y, mas, que elas possam ser trazidas aqui para se-. 
rem discutidas rapidamente. Acho, mesmo, que o Senado devia colocar de 
prontidão todas as suas comissões técnicas relacionadas com este problema, e 
eu diria que são pelo menos quase todas as comissões, para estarem discutin-
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do com várias autoridades do Governo, __ exigindo informações adequadas. 
Porque, até informações à Nação eles s_onegam. Ou sonegam ou as contradi
zem uns com os outros. Até mesmo quanto às reservas estratégicas- de pe
tróleo no Brasil, a Nação não sabe corretamente, porque as informações fo
ram as mais contraditórias possíveis. Agora, parece que estão se fixando aí 
em torno do chamado 110 dias. Mas, foram as mais estapafúrdias e contradi
tórias possíveis. Então, eu acho q-ue nós--temos que imediatamente dedicar 
toda a nossa atenção, toda a nossa atenção de homens que procuram repre
sentar as suas comunidades politicamente, para estabelecermos a necessidade 
de uma decisão a menos autoritâria possível quanto a uma estrat6gia para 
vencer esta crise que estâ dentro dos nossos porões, dentro de nossa sala. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR)- Agradeço a V. Ex•, mais 
uma vez. Compartilho as preocupações de V. Ex', e acho que é a preocupação 
de todo o Senado. E o fato deixa a nu, deixa em situação indefensável o Go
verno, que, sabendo que o Iraque mantém com o Irã uma fronteira conflituo
sa há muito tempo, condicionou 50%- de suas importações ao Iraque. E sabem 
por quê? Porque o Iraque é o mais importante 1ffirJortad0r das nossas armas, 
das armas brasileiras. 

A Hás, hã um fato até promissor: as â~imas brasileiras que o Iraque estâ 
importando estão sendo testadas de maneira positiva. 

Tenho que dar conhecimento ao SenadO de um fatO muito interessante. 
Quando cheguei ao Senado, em 1975, como Senador, um dos primeiros casos 
de que tomei conhecimento na Comissão de Constituição e Justiça foi o da 
construção da EM BEL- Empresa Brasileira de Armamentos. Então, veio 
para o Senado aquele pedido de aprovação da indústria de armas. A nossa 
Bancada de Oposição se levantou logo contrariamente; eu fiz um exame me
lhor e cheguei à conclusão de que era conveniente que nós da Oposição désse
mos apoio àquela indústria, primeiro, poique nós íamos evitar que se criasse 
aqui no Brasil o complexo industrial militar que existe nos Estados Unidos, 
com militares reformados que paSsam a vender armas de empresas e passam a 
pressionar o Governo numa situação daquelas que foi denunciada inclusive 
por Eisenhower; segundo, porque nós passaríamos a ter' os nossos armamen:.. 
tos aqui e firmas de fora não virí3.m fazer barganha, vendê-las como foi feito 
na Itália, e fizeram inclusive com relação ao Japão e alguÍls Países da Ásia; 
terceiro, porque na medida em que a EM BEL crescesse, ela iria disputar o 
mercado internacional com as multinacionais e iría eritão tet grandes con
frontos e iria se proteger inclusive nesse mercado e a outras empresas brasilei
ras, e é realmente o que estã ocorrendo. Nossa empresa está sendo muito bem 
sucedida e hoje ela exporta I bilhão de dólares, tanto quanto metade do nosso 
café ou da soja. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR)- Pois não. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- O problema energético brasileiro 
é muito complexo. V, Ex• sabe que no ano de 1957- está aqui Marcondes 
Ferraz, que foi presidente da ELETROBRÃS- o cOnsumo brasileiro de to
neladas equivalentes de petróleo foi de 70.016. Desse total, 43 mil foi de pe
tróleo e 26.953 fOi de energia hidrelétrica, que é a segunda posição, que nós 
precisamos gastar 5 bilhões de dólares por ano para que possamos cumprir o 
nosso programa energético. A produção de âlcool para se substituir só o que 
se consome, praticamente, na indústria auto motiva não equivale praticamen
te a nada. Nós precísamos recorrer, inclusive, a nossa iridústria de carvão, 
que vai fornecer mais toneladas equivalentes de petróleo do que o álcool vai 
produzir. Nós temos também as usinas atôrriicas que não podemos de manei
ra nenhuma deixar de lado, a Angra I, Angra II e Angra III, porque os con
tratos já foram feitos, firmados, e já começaram as construções. Então, eu 
acho que isso é um problema muito complexo. Foram ouvidos os represen
tantes do povo, aqui no Senado, para todo o programa energético nosso. O I 
PND, o 11 PND e o III PND foram aprovados pelo Senado Federal, e lã 
constavam todos os programas e linhas de ação do programa energético bra
sileiro. Eram só esses os esclarecimentos que queria prestar. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR)- Eu agradeço a V. Ex•, mas 
são exatamente argumentos de funcionãri6s do GOverno que têm uma po· 
sição contrário ao álcool no País. Toda vez que se fala em álcool, eles vêm se 
referir a outras fontes energéticas. Mas, o ãlcool não inviabiliza a energia elé
trica, nem o carvão. Pelo contrário, vai prestigiar essas fontes. 

Agora, o que podemos assegurar é que o Brasil tem condições de, a curto 
prazo, digamos, cm menos de cinco anos, substituir todo o petróleo que im
porta por álcool; sobretudo quando o álcool é capaz de substituir também o 
óleo dieseL Hoje, nós consumimos um inHhão de barris de petróleo por dia. 
Então, cento e oitenta e poucos mH barris por dia são de produção nacional. 
Estes são o suficiente para a indústria petrOQuímica, no momento. Se tivésse
mos álcool hoje, suficientemente desenvolvido, era o suficiente para a indús-

tria petroquímica, não precisávamos importar. Os oitocentos mil barris res
tantes, se tivêssemos álcool nesse nível, substituiriam todo o óleo diesel, toda 
a gasolina e todo o óleo combustível consumidos. O óleo combustível seria 
substituído, em grande parte, pelo carvão. 

Onde está o erro? Por que é que eles estão frustrando o PROÃLCOOL? 
Quais são os interesses que se levantam contra o álcool no Brasil? Quero dizer 
aos Srs. que o PROÁLCOOL é o meu fantástico: Estou me referindo ao ál
cool, o PROÃLCOOL é um plano que o Governei fCz parei frÚstrai- .Q álcooL 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Não. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR)- Porque não havia razão. O 
álcool tem que ser liberado. É a salvação do País, através do álcool, é a libe
ração da pequena usina, da microusina. 

Então, dois feitores concorreram--para criar dificuldades ao álcool: pri~ 
meiro, se organiZaram os grandes produtores para obterem esses financia~ 
mentes. 

Obtiveram financiamento integral para a indústria. A grande indústria 
internacional, vendo que o álcool é um sucesso, estã criando toda uma difi
cUldade para que ela participe do projeto. não só plantando cana, mas fazen, 
do usinas e condicionando todos os financiamentos a que elas forneçam 
_know-how. Or~, a um setor _de atividades em que a tecnologia brasileira é do
minante, fazermos concessão dessa natureza é injustificável. 

Então, eles estão inviabilizando a miniusina e dois fatores se levantam 
contra a miniusina. Quais são? Os grandes produtores, que querem ter o mo~ 
nopólio neste País, querem definir primeiro as vantagens. E os setores de se
gurança, não os setores de segurança mais esclarecidos, mas os setores secun
dãrios que puseram na cabeça que, quem controla a energia, controla o Go
verno. E o receio de determinados setores deste País é que, digamos. o fato de 
que a pequena usina venha a ser difundida, de tal sorte que eles não possam 
controlar o combustível. Daí, uma irrelevante preocupação de manutenção 
de poder militar, de poder poliCial, inviabílizando o País. 

Ontem, visitei uma usina que a EMBRAPA tem a 30 km, para mil litros 
de álcool. Se se colocam dois tanques a mais, de mil litros cada um, ela produ
zirá mil e quinhentos litros por dia sem trabalhar à noite. h extremamente ru
dimentar: moinhos normais, desses que são operados até à mão, cana local, 
produzem mil litros de álcool por dia. Toda aquela frota estâ sendo movida a 
álcool, ainda fazem o biogãs, com aproveitamento integral do bagaço. Esse 
locomóvel, que pode servir de modelo para qualquer lavrador, pode ser movi
do com o próprio biogãs que ê produzido ali ou com o bagaço da cana. Esta é 
que é a usina. · 

Como é que se pode abrir o Mato Grosso e a grande fronteira nacional, 
como é que se pode abrir Rondônia com o petróleo vindo do Oriente Médio? 
Uma usina dessas, qualquer fazendeiro, qualquer proprietário poderá cons
truir em Mato Grosso e movimentará toda a sua frota de automóveis, de ca~ 
minhões e de tratares. Obterã energia e ainda venderá o álcool excedente. 

Não há lei, por outro lado, que proíba a venda do álcool. O álcool é 
como se fosse uma madeira, uma energia decorrente da madeira. Qualquer la~ 
vrador, na sua terra, poderá usar madeira como combustível. Estão proíbin
do que alguém produza álcool. Não há legislação que proíba que alguém pro
duza álcooL 

A finalidade do meu discurso, hoje, é para sugerir que, a partir deste ins
tante, se libere a produção do álcool. Quem quiser produzir, que o faça. Quer 
dizer, todos os meios de energia poderão ser usados sem licença, sem Conse
lho de Segurança, sem PETROBRÁS, porque nós estamos na iminência o 
que o Senador Roberto Saturnino disse é verdade- nós estamos na iminên
cia de uma catâstrofre. Essa frota de caminhões, a frota rodante nacional po
derá parar em seis meses, parar mesmo. Os Srs. vejam nem a Argentina nos 
vende, porque ela também consome. Venezuela também não tem condições. 
Eu acabo de ler, nessa resenha noticiosa que a Secretaria da Mesa, com muita 
eficiência distribui, e registro aqui, este louvor, a seguinte informação: 

O Governo do Iraque pretende enviar, em breve, representan
tes especiais à Arábia Saudita- e ao Kuweit, com um pedido para que 
esses países aumentem suas produções de petróleo, a fim de com~ 
pensar a suspensão das exportações iraqueanas, segundo informou, 
hoje, o jornal AI Qabas, do K uweit, sem confirmação em Bagdá. 

Muita gente supuriha que essa guerra se resolvesse em sete dias, mas pa
rece que houve um erro de avaliação do próprío Iraque. Embora ele esteja 
numa posição privilegiada na guerra, dificilmente conseguirá concluí~la em 
sete dias. E, se ·essa guerra se findasSe--hoje, dificilmente teriam o Iraque e o 
I rã condições de, em cinco meses, exportar petróleo, porque houve uma des
truição completa dos dutos, dos portos. 

Há realmente uma preocupação: este País pode parar em três meses, 
pode parar comptetamente. Não temos de onde trazer petróleo para câ. O Ja-
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pão, que é uma potência muito mais importante e tem muito mais condições 
de oferta, estâ em pânico. E, se alguém tiver interesse de atender o Brasil, pri
meiro atenderá a esses países. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN) - V. Ex• permite? 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR) - Com muito prazer. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Senador Leite Chaves, é muito 
importante e oportuno o pronunciamento de V. Ex• sobre o problema do Ja
pão, se ele estâ em pânico, como é que vai ficar o Brasil? No Japão, 75% dos 
transportes de massa são eletrificados, não dependem do petróleo. No Brasil, 
não: apenas 4,9%. De maneira que a situação do Brasil é muito pior, porque 
somos muito mais dependentes do que o Japão. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR)- V. Ex• tem razão. Enquanto 
somos consumidores de 2% da energia do mundo, o Japão é de 10%. O Japão 
é dependente 85% do petróleo. 

Precisamos, Sr. Presidente, refletir sobre isto. A sugestão do Senador 
Santillo de colocar de prontidão as comissões técnicas do Senado não é de 
exagero, porque temos responsabilidade nesse setor e sempre somos colhidos 
com as frustrações e com os fracassos das negociações do Executivo. Temos 
responsabilidade perante o povo. Nesse caso do álcool, se ouvissem o MDB, 
estaríamos na situaçãõ das mais faustosas, estaríamos exportando ãlcool. Há 
quatro anos que apresentamos o problema alternativo e não nos contentamos 
com discursos. Fizemos aqui um conclave e apresentamos um livro, um plano 
completo ao Governo. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- V. Ex• me permite? 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR) - Pois não. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- Se me_ permite V. Ex•, plano 
que o Governo fez questão de deixar mofando nas gavetas, como se fosse 
obra de inimigos do País, enquanto as revistas de cunho científico dos Esta
dos Unidos e da Europa davam a ele grande ênfase, analisando a importância 
daquele plano e a contribuição notável que as Oposições procuravam dar ao 
Brasil. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Os Estados Unidos vieram aqui. 
e outros Países, e observaram o andamento do PROÁLCOOL. Não existe 
país no mundo onde haja tanto progresso num programa como existe no Bra
sil, no programa do álcool. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- Mas que tivesse condição d·o 
produzi-lo. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI)- E vou dizer o seguinte: nós atin
gimos três bilhões e oitocentos milhões de litros de ãlcool, no ano passado, 
em virtude das destilarias anexas, porque as destilarias autônomas, pratica
mente, não estão funcionando, porque precisam de dOis 3nos e meio para a 
sua implantação. O programa se iniciOu em 1975. Estamos em 1980. Então, 
houve uma demarragem, a planificação para se poder seguir o seu curso. En
tão, agora, é que estamos colocando em funcionamento as destilarias autôno
mas; as destilarias anexas se responsabilizaram e produziram três bilhões e oi
tocentos milhões de litros de álcool, no exercício de 1979/80. 

. OSR. LEITECHAVES(PMDB-PR)-Agradeço o aparte de V. Ex• 
Quero, mais uma vez, chamar a atenção para essa observação feita pelo 

Senador Henrique Santillo, porque, embora, a longo· prazo, essa criSe inter
nacional de energia vem abrir perspectiva admiráveis para o Brasil; a curto 
prazo, estaremos em situação extremamente difícil. 

Eu atê, Sr. Presidente- o nosso Líder estâ ao lado de V. Ex• - diria 
mais o seguinte: o nossO Partido vem, ao longo desses anos, numa oposição 
séria", determinada, nós abriríamos mão de todas as nossas preocupações de 
conflito partidário, de diferenças ideológicas, para nos colocarmos- o Sena
do - ao lado do Executivo, a fim de enfrentarmos essa crise, porque ela vai 
ser grave, e vai ser muito peSada; os seus resultados não serão refeitos a curto 
prazo, eles terão conseqüências duradouras, multiplicadoras, porque nós fo
mos, Srs. Senadores, pegos de surpresa. 

O Ministério e o Governo não têm condições morais de justificar o seu 
atrelamento ao Iraque, um país conflituoso, atrelamento em 50% da energia; 
eles não têm condições de justificar e estão sonegaO-do a verdade nacional. 

Isso seria até caso, se houvesse um regime colegiado, se houvesse aqui, 
digamos, regime de gabinete, esse governo não teria condições, cairia agora, 
mas cairía imediatamente, por incompetência. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Por incompetência. Concor-
do. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB -PR)- Manifestamente incompe· 
tente. 

Srs. Senadores do PDS estão em situação inteiramente-difícil para defen
der o seu governo. Um governo incompetente, esse fato é manifesto. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI) (Fora do microfone)- Não existe 
País onde haja um programa mais avançado no campo da substituição da ga
solina do que no Brasil. 

O Sr. HenriqueSantillo (PMDB- GO)- Permite V. Ex' um aparte, ra
pidamente? 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR) - Pois não. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Apenas para dizer o seguinte. 
O ilustre Senador, Líder em exercício, do Partido majoritário, disse há pouco 
que o Congresso aprovou o I, II e III PND, etc. Ora, nós sabemos como fun~ 
cio na e como tem funcionado o Congresso Nacional; uma aprovação formal, 
sem maiores discussões, inclusive. Não é a isso que me refiro, refiro-me à ne
ces_sidade desse Congresso contar com uma gama bastante grande de infor~ 
mações que só o Executivo possui, para, também, participar do processo de
cisório- isto é fundamental- para que as decisões não continuem sendo to
madas por meia dúzia de tecnocratas, fechados em seus gabinetes, alheiados à 
realidade nacional. Se há um órgão, uma instituição neste País, que deve estar 
mais aproximada da realidade nacional, é o Co_ngresso Nacional, este que 
precisa ser ouvido. Mas, para isto, ele precisa contar com informações corre
tas que só o Executivo pode fornecer. E, eu diria mais: uma convocação, por 
exemplo, do Sr. Ministro César Cais, não adiantaria nada, submetido que es
tamos às normas regimentais. Era preciso, até, que fôssemos para uma das sa
las das Comissões, reuníssemos todos os Parlamentares, convocássemos os 
membros da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados e todos 
oS Srs. Deputados que se interessassem, as Lideranças partidárias, para discu
tirmos com S. Ex's este problema. E eu não me refiro à conciliação; não me 
refiro ao apoio ao Governo, refiro~me a este Congresso Nacional que tem que 
assumir o seu verdadeiro papel. É isto que ele precisa e não desse tipo de con
ciliação para apoiar Governo. Este Congresso Nacional tem que assumir, efe
tivamente, o papel que a sociedade brasileira está esperando que ele assuma 
- com independência. E, nisto, a Bancada majoritária tem uma responsabili
dade muito grande; é preciso sair do seu comodismo e que as responsabilida
des sejam divididas com o Governo, também, se cc-responsabilizar no pro
cesso decisório quanto ao estabelecimento dessas estratégias. Do mesmo mo
do, a Oposição, partindo para apresentar as suas alternativas, não abrirá mão 
da crítica necessária à execução dessas alternativas. Era isto que tinha a dizer 
a V. Ex• Muito obrigado. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR)- Eu incorporo o aparte de V. 
Ex• ao meu discurso. 

Concluo, Sr. Presidente, alegando que hã um terceiro inimigo do álcool 
neste País: são as firmas produtoras e vendedoras de adubos. Não sei se os 
Srs. têm conhecimento de que nós descobrimos uma fonte tão ou mais impor
tante que o ãlcool, que é um seu subproduto, que é o vinhote. 

Hoje o Brasil poderá resolver todos os seus problemas a partir desta 
nova fronteira. O álcool é um subproduto, porque o produto principal é a co
lonização do País, é o assentamento de milhares de empregados no interior 
do País, depois do álcool, vem o terceiro, que é o vinhoto. O vinho to que é ca
ustico, é poluente, é, por sua vez, um adubo excepcional e uma fonte admirá
vel de biocídios. V. Ex• podem verificar aqui, a trinta quilômetros de Brasília 
-não quero alegar outras usinas maiores- uma pequena, rudimentar usina 
que qualquer lavrador de pequeno porte pode custeá-la ou fazê-la. Ela além 
de se retirar o biogás, produz um adubo excepcional para ser jogada direta
mente na lavoura, numa proporção de trinta e cinco metros cúbicos e meio 
por hectare, ou, então, seco ou através de redestilação, ele poderá ser usado 
como um excepcional adubo. 

E digo mais: um lavrador pode colocar uma usina no pior cerrado, ele 
sofre prejuízo durante dois anos, depois se ele colocar esse resíduo no cerra
do, ele passará a ter uma cana tão rentável quanto aquele que a tem nas me
lhores terras do País. 

E hoje, chegamos à seguinte conclusão_ que cana ou mandioca devem ser 
plantados em cerrados, porque é até um crime condenãvel fazer o que estão 
fazendo: introduzindo lavouras canavieras para álcool em terras férteis do 
Paraná, São Paulo, alguns municípios de Minas Gerais ou mesmo de Goiás. 

Sr._ Presidente, concluo com a seguinte observação: como membro da 
Oposição ao Goverrio, o -nosso desejo é juntarmos os nossos esforços, sem 
comprometimento partidário, para que enfretemoS, cOrii menor dificuldade, 
os grandes problemas advenientes dessa shortage, dessa dificuldade que esta
mos sofrendo nas nossas fontes de abastecimento de petróleo. 

Era tudo o que tinha a dizer na tarde de hoje, Sr. Presidente. (Muito 
bem! Palmas.) 
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ATA DA 134• SESSÃO, REALIZADA EM 15-9-80 
(Publicada no DCN - Sessão II, de 16-9-80) 

RETIF!CAÇÃO 

No Projeto de Decreto Legislativo n9 17/80, que aprova o texto do trata
do de Interconexão Ferroviária entre a República Federativa do Brasil e a 
República do Paraguai assinado em Assunção, a J l de abril de 1980. 

Na página 4618, i' coluna, na ementa do projeto, 
Onde se lê: 
Aprova o texto do Trabalho de ... 
Leia-se: 
Aprova o texto do Tratado de ... 
Na mesma página e coluna no art. 19 do projeto, 
Onde se lê: 
Art. i' Fica aprovado o texto do Trabalho ... 
Leia-se: 

Art. 19 Fica aprovado o texto do Tratado ... 

ATA DA 137• SESSÃO, REALIZADA EM 19-9-80 

~(Publicada no DCN- Sessão II, de 20-9-80) 

RET!FICAÇÃO 

Na Ordem do Dia, do item referente ao Projeto de Resolução n9 81, de 
1980, que autoriza a P~efeitura da Cidade do Rio de Janeiro a realizar em
préstimo externo de USS 20,000,000.00 destinado a aparte de ~apitai no Mu
nicípio à Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro: 

Na página 4747, 2' coluna, no anúncio do item, 
Onde se lê: O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Item 3: 
Leia-se: 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Item 6: 
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4'-Secretárlo 
Gestão Müller. 

Suplentes de Secretários 
Jorge Kolume 

Benedito Canelas 
Passos Parto 

COMISSOES 

Diretor: Antônio Carlos de Nogueira 
Local: Anexo 11 - Térreo 
Telefones: 211-3487 

211-3488 
211-3489 

A) SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES 

Chefe: Daniel Reis de Souza 
Local: Anexo 11 - Térreo 
Telefones: 211-3490 

211-3491 

COMISSÃO OE AGRICULTURA - (CA) 
(7 mombros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Evelósio Vieira 
Vice..Presidente: Leito Chaves 

Suplentes 

1. Passos Pôrto 
2. Benedito Canelas 
3. Pedro Pedrossion 
4. José Lin:o 

1. Evelâsio Vieira 
2. Leite Choves 
3. José Richa 

1. Jutahy Mogalhõe:o 
2. Affonso Camorgo 
3. João Calmon 

l. Agenor Maria 
2. Amoral Peixoto 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - 21 1·3492 
Reuniões: Quartas-feiras, âs 10:00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

PrMidente: Mondes Canele 
Vice-Presidente: Agenor Maria 

Titulares Suplentes 
1. Mendes Canele 1. Raimundo Parente 
2. José Lins 2. Alberto Silva 
3. Eunice Michiles 3. Almir Pinto 
4. Vicente Vuolo 

1 , Evandro Carreiro 1. Marcos Freire 
2. Agenor Mario 2. Humberto Luceno 
3. Mauro Benevides 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL iSe~ào IIi 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

PMDS 

Líder 

Paulo Brossard 

Vlce .. Líderes 

Humberto Lucena 
José Richo 

Marcos Freire 
Maurb Benevides 
Nelson Carneiro 
OrMtes Quércia 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

liDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO POPULAR - PP 

Líder 

Gilvan Rocha 

Evolósio Vieira 
Alberto Silva 

As~stente: Carlos Guilherme Fonseca - 211-3493 
Reuniões: TerÇ"os-feiras, às 10:00 horas 
Local, Sala "Clóvis Bevilácquo" - Anexo 11 

COMISSÃO OE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 
( 1 S membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Henrique de Lo Rocque 
1q·Vice-Presidente: Aloysio Chaves 
2V-Vice·Presidente: Hugo Ramos 

Titulares Suplentes 

1. Bernardino VIana 
2. Helvídio Nunes 
3. José Sorney 
4. Aloysio Chaves 
S. Aderbal Juremo 
6. Murilo Bodaró 
7. Moacyr Dalla 
8. Amoral Furlan 
9. Raimundo Parente 

1. Hugo Ramos 
2. leite Chaves 
3. Lázaro Borboza 
4. Nelson Carneiro 
S. Paulo Brossard 
6. Franco Montara 

1. Lenoir Vargos 
2. João Calmon 
3. Almir Pinto 
4. Milton Cabral 
5. Luiz Fernando Freire 
6. Arnon de Mello 

1. Cunha Limo 
2. Tancredo Neves 
3. Dirceu Cardoso 

Assistente: Paulo Roberto A. Campos - 2113494 
Reuniões: Quartos-feiras, às 1 p,oo horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 

COMISSÃO 00 DISTRITO FEDERAL - (COF) 

( 1 t membros} 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: JMsé Freire 
Vice-Presidente: Lázaro Borbozo 

Suplentes 

l. Jessé Freire 1. José Guiomard 
2. Josê Sarney 2. Tarso Outro 
3. Passos Pôrto 3. Benedito Canelas 
4. Saldanha Derzi 4. Moacyr Oallo 
S. Affonso Camargo 
6. Murilo Bodorâ 
7. José Caixeta 

Outubro de 1980 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL- PDS 

1 . Itamar Franco 
2. Lázaro Barboza 
3. Adalberto Sena 

Líder 

Jarbas Passarinho 

Vlce .. Líderes 

Aderbal Juremo 
Aloysio Chaves 

Bernardino Viana 
José Lins 

lomonto Júnior 
Maacyr Dalla 
Murilo Badaró 
Saldanha Derz:i 

1. Henrique Santillo 
2. Roberto Saturnino 
3. Gilvan Rocha 

4. Mouro BenevidM 

Assistente: ledo Ferreiro do Rocha - 211-3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO OE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Teotõnio Vilela 
Vice·PresidenUh Roberto Saturnino 

Titulares Suplentes 

1. Arnon de Mello 1, Helvidio Nunes 
2. Bernardino Viana 2. Alberto Silvo 
3. José Lins 3. Benedito Ferreira 
4. Jessê Freire 4. VIcente Vuolo 
S. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7. Luiz Cavalcante 

1. Roberto Saturnino 1. José Richa 
2. Teotónio Vilela 2. Orestes Quércio 
3. Marcos Freire 3. Tancrodo Neves 
4. Pedro Simon 
Assistente: Francisco Guilherme Thl!les Ribeiro- 211-3495 
ReuniõeS: Quartas-feiras, às 10:30 horas 
Local: Sola do Anexo "B" 

COMISSÃO OE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Calmon 
Vice-Presidente: Jutahy Magalhães 

Titulares Suplentes 

1. Joâo Calmon 
2. Tarso Outra 
3. Jutahy Magalhães 
4, Aloysio Chaves 
S. Aderbal Juremo 
6. Eunice Michiles 

1. Adalberto Sena 
2. Evelásio Vieira 
3. Franco Montara 

1. José Lins 
2. Amon de Mello 
3. Jorge Kolume 
4. Pedro Pedrossian 

1 . Marcos Freire 
2. Gilvan Rocha 
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Assistente: Sergio da Fonseca Braga - 211-3492 
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 ht.•os 
Local: Sola "Clóvis &vilócqua" - A1.~xo ll 

COMISSÃO OE FINANÇAS - (CF) 

(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cunho Lima 
Vice·Presidente: Tancredo Neves 

Titulates 

1. Roi mu-ndo Parente 
2. João LUcia 
3. lomonto JUnior 
4. Affonso Camargo 
5. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silvo 
7. Alberto lavinas 
8. Jorge Kah;me 

9. Jutahy Magalhães 
1 O. Mendes Conale 

.. Cul"lha lima 
2. Tancredo Neves 
3. Roberto Saturnino 
4. Amoral Peixoto 

5. Pedro Simon 

6. Mauro Benevides 

7. Teotónio Vilela 

Suplentes 

l. Saldanha Derzi 
2. Luiz Fernando Freire 

3. Jessé Freire 
4. José Sorney 
S. Milton Cabral 
6. José Guiomard 

1. Paulo Brossard 
2. Marcos Freire 
3. lc:izoro Borboza 
4. José Richa 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - 211-3493 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas 

local: Sala "Clóvis Bevilc:içqua" - Anexo 11 

COMISSÃO OE LEGISlAÇÃO SOCIAL - (CLS) 

(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helvidlo Nunes 

Vice-Presidente: Lenoir Vergas 

Titulares Suplentes 

1. lenoir Vergas 1. Jutahy Magalhães 

2. Helvidio Nunes 2. Raimundo Parente 

3. Jessé Freire 3. Eunice Michiles 

4. Moacyr Dalla 4. Benedito Canelas 

5. Luiz: Fernando Freire 
6. Aloysio Chaves 

1. Franco Montara 1. Nelson Carneiro 

2. Humberto Lucena 2. Marcos Freire 

3. Jaison Barreto 

Assistente: l.eoila Leivas Ferro Costa - 211-3497 
Reuniões: Quintas·feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala "dóvis Bevilácqua" - Anexo 11 

COMISSÃO OE MINAS E ENERGIA - (CME) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidenta: Arnon de Mello 
Vice-Presidente: Alberto Silva 

Titulares Suplentes 

1. Luiz Cavalcante 1. Affonso Camargo 
2. Milton Cabral 2. João Calmon 
3. Alberto Silva 3. Jutahy Magalhãe1 
4. Arnon ele Mello 

1, Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Roberto Saturnino 
3. Henrique Santillo 
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Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211-:3496 

Reuniões: Quartas-feiras, às 11 tOO horas 
Local: Sala do Anexo "8" 

COMISSÃO DOS MUNICIPIOS 

(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Lomanto Júnior 
Vice-Presidente: Orestes Qu6rcia 

Titulares 

1. Lomanto JUnior 
2. Almir Pinto 
3. Amoral Furlan 
4. Amoral Peixoto 
5. Benedito Canelas 
-6. Jutahy Magalhães 
7. Lenoir Vergas 
8. Moacyr Dolla 
9. Raimutldo Parente 

1 O. Salda!"lho Cerzi 

1. José Richo 
2. Ore~tes Quércia 
3. Itamar Fran·co 
4. Evandro Carreiro 
5. LOzaro Barboza 

l . Affonso Ca_margo 
2. Valdon Varjõo 

Suplentes 

l. Torso Dutro 
2. Joào LUcia 
3. Aderbol Juremo 
4. José Sarney 
5. Murilo Badoró 

1. Agenor Maria 
2. Jaison Barreto 
3. Humberto Lucena 

1. Evelósio Vieira 

Assistente: Carlos da Fonseca Braga- 211-3496 

Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Anexo "B" 

COMISSÃO OE REOAÇÃO - (CR) 

(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vice-Presidente: Adalberto Sena 

Titulares 

1. Tarso Outra 1, João Calmon 

2. Saldanha Cerzi 2. Murilo Badaró 
3. Mendes Canele 3. José Samey 

1. Dirceu Cardoso 1. Hugo Ramos 

2. Adalberto Sena 

Assistente: Fatima Abrohão de Araujo - 211-3266 
Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas 
Local: Sala "dóvls Bevilócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO OE RELAÇ0ES EXTERIORES - (CRE) 

(15 membros) 

COMP051ÇÃO 

Presidente: Tarso Dutra 
19-Vice·Presidente: Saldanha Derzi 
29-Vice-Presidente: Lomanto JUnior 

Titulares 

1. TarsO Outra 
2. Bernardino Viana 

3. Saldanha Cerzi 
4. lomanto Júnior 
5, Mondes Canele 
6. Aderbal Juremo 
7. AI,.:~ Pinto 

8. lenc. .• Vorgas 

9. luiz Fernando Freire 

Suplentes 

1. Aloysio Chaves 
2. Pedro PedrosSian 

3. Henrique de la Rocque 
4. José Guiomard 
S. Luiz Cavalcante 
6. 
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1. Paulo Brossard 1. Marcos Freire 

2. Nelson Carneiro 2. Mauro Benevides 
3. Itamar Franco 3. Leite Chaves 
4. José Richa 
5. Amoral Peixoto 
6. Tancredo Neves 

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa - 2113497 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11;00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SAÚDE 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvan Rocha 

Vice·Presidente: Henrique Sontíllo 

Titulares Suplentes 

1. Lamento JUníor 1. Saldanha Den:i 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kalume 
3. Alberto Silva 3. Benedito Canelas 
4. José Guiomard 

1. Gilvon Racho 1. José Richa 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Seno 
3. Jaison Barreto 

Assistente: Lêda Ferreiro da Rocha - 211-3499 
Reuniões: Quintas--feiras, à :o 10:30 horas 
Local: Sala ~'Roy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO OE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kalume 
Vice-Presidente: Mouro Bttnevides 

Titulares Suplentes 

1. Jorge Kalume 1. Raimundo Parente 
2. luiz Cavalcante 2. Amoral Furlan 
3. Murifo Badoró 3. José Guiomard 

4. Benedito Ferreira 

1. Mauro Benevides 1. Cunha ümo 
2. Agenor Mario 2. Jaison Barreto 
3. Oreste:o Quércio 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - 211·3499 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9,30 horas 
Local, Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO OE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evandro Carreira 
Vice-Presidente: Humberto Lucena 

Titulares Suplentes 

1. Raimundo Parente 1. Affonso Camargo 
2. luiz Fernando Freire 2. Pedro Pedrossian 
3. Bernardino Viana 3. Aderbal Juremo 
4. Alberto Silva 

1. Evandro Carreira 1. Orestes Quércio 
2. Humberto Luc:ena 2. Evelósio Vieira 
3. Lázaro Barboza 

Assistente: Ledo Ferreiro do Racho - 211-3499 
Reuniões: Quintos-feiras, às 9:30 horas 
Local: Solo "Ruy Barbosa" - Atlexo 11 
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Benedito Ferreira 

Vice-Presidentt11 Vicente Vuolo 
Suplentes-

1. Benedito Ferreira 1 , Passos P6rto 

2. Vicen~ Vuolo 2. lomanto Júnior 
3. Pedro Pedrossian 3. Alberto SiiYa 

4. Affonso Camargo 

1?-~~_R_!O DO CONGRESSO NACIONAl. (St.•ç:l!l II> 

1. Evondro Carreira 

2. Lá:zaro !kJrboza 

3. Orestes Ou$rcia 

1, l.ttite ChaYeS 

2. Agttnar Maria 

Assistente: Marcelino dos Santos Camelfo - 211-3499 

Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 

Local: Sala "Ruy Barbesa" - Anexo 11 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS 

Chefe: Alfeu de- Oliveira 

Local: Anexo 11- Térreo - 211-3507 

Assistentes: 

Helena lsnard Accauhy- 211-3510 
Mouro Lopes de Sá - 211-3509 
Clayton Zonlorenci - 211-3508 

Outubro dt.• lt>Ril 

C) SERVIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E DE INQUERITO 

Chefe, Cleidi!! Maria S. F, Cruz 
local: Anexo 11 - T6rreo- 211-3511 
Assistentos: 
Elizabeth Gil 8. Vianna- 211-3510 

Nadir da Rocha Gomes - 211-3508 
Hora/do P. Fernandes --211-3512 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORAS 

1Q,OQ 

HORAS 

09,30 

Jo,oo 

10,30 

11,00 

HORARIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1980 

TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

RUYBARBOSA MARCELINO C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

C.T. Ramal-3882 Ramal-3880 GUILHERME 

CLÓVIS BEVILÁCQUA 
09,30 

RUY BARBOSA 
C.A.R. 

Ramal-3880 
GUILHERME C.S,P.C. 

Ramal-3882 
LEOA 

QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.C. ANEXO"B" S~RGIO 

C.S.N, 
RUY BARBOSA CARLOS 10,oo 
Ramal-3882 RUY BARBOSA 

C.O.F. 
Ramal-3882 

LEOA 
CLÓVIS BEVILÁCQUA PAULO 

C.C.J. 
Ramal-3880 ROBERTO RUYBARBOSA 

\0,30 C.S: 
Ramal-3882 LEOA 

C.A. ANEXO"B" S~RGIO 
CLÓVIS ~E VI LÁCQUA 

I \,OO C.L.S. LEI LA 

ANEXO"B" 
Ramal-3880 

C. E. 
Ramal-3888 

FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

12,00 C. R. FÁTIMA 

RUY BARBOSA 
Ramal-3880 

C.R.E, 
Ramal-3882 LEI LA 

11,00 C.M. ANEXO "8" FÁTIMA 

C.M.E. ANEXO"B" CARLOS 
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ANO XXXV- N• 117 SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 19.80 BRASíLIA- DF 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente, 

promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 77, DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada. 

Art. I• É o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 60.000.000,00 (sessentãinilhões de cruzeiros) o montante de sua dívida• 
consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utili
zação de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à construção, conclusão, ampliação, res
tauração, equipamento e reequipamento de unidades escolares do I• Grau nas zonas rural e urbana, naquele Estado, obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 2 de outubro de 1980- Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 78, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus, Estado da Bahia, a elevar em CrS 273.320.000,00 (duzentos e setenta 
e três milhões, trezentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. I• É a Prefeitura Munii:ipald.e llhéus, Estado da Bahia, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de I I de outubro de 
I 976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 273.320.000,00 (duzentos e setenta e três milhões, trezentos e vinte mll cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto ao DESI::.i'J
BANCO- Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação - BNH, destinado ao fin.anciamento da implantação do Programa CURA, naquele Município, obedecidas as con' 
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 2 de outubro de 1980 - Senador Luiz Viana, Presidente. 

SUMÁRIO 

I- ATA DA 147• SESSÃO, EM 2 DE OUTUBRO DE 1980 

1.1 - ABERTURA 
!.2 - EXPEDIENTE 
1.2.1 - Ofícios do Sr. I9~Secretário da Câmara --dos Deputados 

:omunicando a aprovação da s~guinte matéria: 

- Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 16, de 1979 
(n• 3.168/76, na Casa de origem), que dispõe sobre o exercício da profis
são de Meteorologista, e dã outras providências. (Projeto enviado à 
sanção em 1•-I0-80). . 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto: 
- Projeto de Lei da Câmara n• 53/80 (n• !.045/79, na Casa de ori

gem), que altera o§ 2• do art. 10 da Lei n• 4.591, de 16 de dezembro de 
1964, que ••ctispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações 

imobiliárias". acrescenta-lhe novos parágrafos, regulamentando a reali
zação de obras externas e internas nos edifícios, o quorum para decisões 
nas reuniões de condomínio, e dã outras providências. 

1.2.2 - Pareceres 
Referentes às seguintes matérias: 
- Oficio "S" n• 1/77 (Oficio n' 2-PfMC, de 4-3-77, na origem), do 

Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Sena
do Federal, cópias das notas taquigrãficas e do acórdão proferido no Re
curso Extraordinário n• 75,024, do Est.ado de São Paulo, no qual o STF 
declarou a inconstitucionalidade da Lei n• 54, de 3 de março de 1970, do 
Município de Quatá, São Paulo. 

- Oficio "S" n• 27/80 (n• 25/80, na origem), do Sr. Governador do 
Estado do Espírito Santo, solicitando autorização do Senado Federal para 
contratar operação de emprêstimo externo, no valor de USS 15,000,000.00 
destinado ao Programa de Ação do Estado. 
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- Ofício "S" n• 28/80 (n• 119/80, na origem), do Sr. Governador do 
Estado da Bahia, solicitando autorização do SenadO pa:ra contratar em~ 
préstimo externo, no valor de US$ 150.000,00.00 (cento e cinquenta mi~ 
lhões de dólares norte-americanos), _para aplicação nos programas de 
transporte rodoviário e de energia elétrica do Estado. 

- Mensagem n• 158/80 (n• 263/80, na origem), do Senhor Presiden
te da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta 
para que seja autorizada a Empresa de Urbanização do Recife- URB, a 
contratar Uma operação de crédito no valor Cr$ 204.543.216,36 (duzentos 
e quatro milhões, quinhentos e quarenta e três mil, duzentos e dezesseis 
cruzeiros e trinta e seis centavos). 

- Mensagem n• 167 j80 (n• 278/80, na origem), do Senhor Presiden
te da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Cajazeiras (PB) a ele~ 
varem Cr$ 48.644.944, I I (quarenta e oito milhões, seiscentos e quarenta e 
quatro mil, novecentos e quarenta e quatro cruzeiros e onze centavos) o 
montante de sua dívida consolidada. 

- Mensagem n' 183/80 (n• 294j80, na origem), do Senhor Presiden
te da República, propondo ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitl1,.a 
Municipal de Presidente Prudente (SP) a elevar em Cr$ 110.560.327 , 7 ; 

(cento e dez milhões, quinhentos e sessenta rru1, trezentos e vinte e sete cru~ 
zeiros e setenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada in
terna. 

- Projeto de Decreto Legislativo n'i' 15/79, que aprova o texto de 
Protocolo de 1978 para a Quarta Prorrogação da Convenção sobre oCo
mércio do Trlgõ -de 1971, aprovado na Conferência realizada_ em Londres, 
na Sede do Conselho Internacional do Trigo (CIT), a 23 de março de 1978. 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 5j80 (n' 40-B, de 1980-CD), 
que submete à aprovação do Congresso Nacional o texto da Constituição 
da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial 
(UNIDO) em Agência Especializada das Nações Unidas, concluído em 
Viena, a 8 de abril de 1979. 

1.2.3 - Discursos do Expediente 
SENADOR NELSON CARNEIRO - lndice de popularidade al

cançado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. 
SENADOR ALO YSIO CHAVES- "Dia do Hidrógrafo". 
SENADOR PEDRO SIMON- Política energética brasileira. Medi

das adotadas pelo Governo para conter o consumo de derivados de pe~ 
tróleo. 

SENADOR CUNHA LIMA -23• aniversãrio do Diário da Borbote
ma, de Campina Grande - PB. 

SENADOR PAULO BROSSARD -Aspectos da decisão governa
mental de reduzir o consumo dos derivados de petróleo, através da ele
vação dos seus preços. 

SENADOR JARDAS PASSARINHO, como Líder- Reparos are
centes pronunciamentos de membros da Oposição, sobre a situação ener~ 
gética do País e a majoração nos preços dos derivados do petróleo. 

1.2.4 - Leitura de projetos 
- Projeto de Resolução n9 106/80, de autoria do Sr. Senador Passos 

Pôrto, que determina o reenquadramento dos atuais motoristas oficiais do 
Senado na categoria de Agente de Segurança Legislativa, e dâ outras pro
vidências. 

- Projeto de Lei do Senado n' 276/80, de autoria do Sr. Senador 
Adalberto Sena, que acrescenta parãgrafo ao artigo 383 do Código Civil. 

- Projeto de Lei do Senado n• 277/80, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que obriga as empresas à remessa de uma via da relação 
de todos os seus empregados ao sindicato representativo da respectiva ca .. 
tegoria profissional. 

- Projeto de Lei do Senado n• 278/80, de autoria do Sr. Senador 
Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei n9 5.107, de 13 de se~ 
tembro de 1966, que instituiu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

- Projeto de Lei do Senado n• 279/80, de autoria do Sr. Senador 
Franco Montoro, que submete à fiscalização financeira dos Tribunais de 
Contas as pessoas jurídicas de direito privado de que o Poder Executivo 
participe como acionista exclusivo ou majoritário. 

l.Z.S - Comunicação 
- Do Sr. Senador Hugo Ramos, solicitando seja tornada sem efeito 

comunicação encaminhada por S. Ex• à Presidência, datada de 7 de agosto 
próximo passado. 

1.2.6 Comunica~ão da Liderança do PDS na Câmara dos Deputados 
- De substituição de membro em Comissão Mista. _ 

1.2.7 - Comunicação da Presidência 
- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 ho~ 

r as e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa. 

1.2.8 - Req11erimento 
~ N• 417/80, de autoria do Sr. Senador Bernardino Viana, solicitan

do a transcrição, nós Anais do SenadO Federal, do artigo "Reconhecimen
to justo e oportuno", de autoria da Professora Eurides Brito da Silva. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

- Projeto de Resolução n9 78/80, que autoriza a Prefeitura Munici~ 
pai de Votorantim (SP) a elevar em Cr$ 161.827.772,73 (cento e sessenta e 
um milhões, oitocentos e vinte e sete mil, setecentos.e setenta e dois cruzei
ros e seLenta e três centavos) o montante de sua dívi'da consolidada. Apro
't'ado. À Comissão de Redação. 

- Projeto de Resolução o9 79J80:,.que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Goianésia (GO) a elevar em Cr$ 2.300.000,00 (dois milhões e tre
zentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Aprovado, 
após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. Ã Comissão de Redação. 

- Projeto de Resolução n9 80(80, que autoriza a Prefeitura Munici~ 
pal de Currais Novos (RN), a elevar em Cr$ 107.961.977,60 (cento e •ete 
milhões, novecentos e sessenta e um mil, novecentos e setenta e sete cruzei~ 
ros e sessenta centavos) o montante de sua dívida consolidada. Aprovado, 
após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. Â Comissão de Redação. 

- Projeto de Resolução n<9 82/80, que autoriza a Prefeitura Munici~ 
pal de Natal (RN) a elevar em CrS 65.700.000,00 (sessenta e cinco milhões 
e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Aprova
do, após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. Ã Comissão de Redação. 

- Projeto _de Resolução n9 83/80, que autoriza a Prefeitura Munici~ 
pal de Natal (RN) a elevar em CrS 63.000.000,00 (sessenta e três milhões 
de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Apro't'ado, após usar 
da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. À Comissão de Redação. 

- Projeto de Resolução nO? 84/80, que autoriza a Prefeitura Munici~ 
pai de Guarujá (SP) a elevar em Cr$ 47.600.000,00 (quarenta e sete mi
lhõeS e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Aprovado, após usar da palavra o Sr. Dinarte Mariz. À Comissão de Re
dação. 

- Projeto de Resolução n9 89/80, que autoriza a Prefeitura Munici~ 
pal de Americana (SP) a elevar em Cr$ 173.496.738,50 (cento e setenta e 
três milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, setecentos e trinta e oito 
cruzeiros e cinqUenta ceÕtavos) o montante de sua dívida consolidada. V o-~· 
taçào adiada para a sessão do próximo dia 16. nos termos do Requerimen
to n• 418/80. 

- Projeto de Lei do Senado n• 339 j78, de autoria do Sr. Senador 
Murilo Paraiso, que dispõe sobre a extinção da enfiteuse de bens públicos 
e particulares, e dâ outras providências. Discussão adiada para o dia 16 do 
corrente, nos termos do Requerimento n9 416/80. 

- Projeto de Lei do Senado n' 55/78, de autoria do Sr. Senador Ita
mar Franco, que dispõe sobre a eleição do juiz de paz. Rejeitado. Ao Ar~ 
quivo. -

1.4- LEITURA DE PARECERES 
Referentes às seguintes matérias: 
- Redações finais dos Projetos de Resolução n•s 78, 79, 80, 82 e 83, 

de 1980, constantes da Ordem do Dia da presente sessão. 

1.5 - DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 
SENADOR LO MANTO JON!OR - Congratulando-se com o Se

nhor Presidente da República, pelo Decreto~lei n9 1.805, que dispõe sobre 
a transferência aos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios das 
parcelas ou quotas~partes dos recursos tributârios arrecadados pela 
União, e dá outras providências. 

SENADOR GASTÃO MIJLLER- Arbitrariedades policiais que te
riam sido praticadas no Município de Colider~MT. 

SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Deficiências dos recursos 
canalizados para os órgãos estaduais encarregados do sistema rodoviário. 

SENADOR LUJZ FERNANDO FREIRE- Ato do Senhor Presi
dente da República cancelando e anulando todas as sanções e punições 
impostas ao Coronel Francisco Boaventura Cavalcante. 

SENADOR FRANCO MONTORO- I Encontro Brasileiro de Filo
sofia do Direito, em realização na cidade de João Pessoa~PB. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES
SÃO. ENCERRAMENTO. 
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los: 

2- ATA DA 148• SESSÃO, EM 2 DE OUTUBRO DE 1980 

2.1 -ABERTURA 

2.2 - EXPEDIENTE 

2.2.1 - Oficios do Sr. l'»-8ecretário da Câmara dos Deputados 
- Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes proje-

Projeto· de Lei da Câmara n' 54/~U (n' 3.354/80, na Casa de origem), 
que fixa os efetivos da Força Aérea Brasileira em tempo de paz, e dá ou
tras providências. 

Projeto de Lei da Câmara n' 55/80 (n' 3.357/80, na Casa de origem), 
que dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores 
não recebidos em vida pelos respectivos titulares. 

Projeto de Lei da Câmara n• 56/80 (n' 3.356/80, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a expedição de documentos pela Fundação Legião Brasi
leira de Assistência - LBA. 

2.2.2 - Pareceres 
- Referentes às seguintes matérias: 
Mensagem n• 2!2/80 (n' 380(80, ria origem), do Senhor Presidente da 

República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta para 
que seja autorizado o Estado de São Paulo a elevar em Cr$ 667.000.000,00 
o montante de sua dívida consolidada. 

Projeto de Resolução n9 96/80, que suspende a execução do art. 89, I, 
da Lei Municipal n' 9.722f67, bem como do art. 110, I, da Lei n• 
10.466/71, ambas do Município de Recife, ·Pernambuco. (Redação final.) 

Projeto de Lei do Senado n'» 247/19, que acrescenta dispositivos a Lei 
n9 2.800/56, que cria os ConSelhOS Federal e Region~is de Química, dis
põe sobre o exercício da profissão de Químico, e dá outras providências. 
(Redação do vencido para o segundo turno.) 

Projeto de Lei do Senado n• 89 f80, que dispõe sobre isenção de mul
tas previstas nos arts 7• e 8• da Lei n'4.737, de 15 de julho de 1965- Có
digo Eleitoral (Redação do vencido para o segundo turno). 

Mensagem n9 175/80, do Senhor Presidente da República, submeten~ 
do ao exame do Senado Federal proposta do Sr. Ministro de Estado da 
Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Lim~ira-SP a 
elevar em Cr$ 30.489.375,00, o montá"-ntede sua dívida consolidada inter
na. 

Projeto de Resolução n9 84/80, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Guarujã-SP, a elevar o montante de sua dívida consolidada interna. 
(Redação final.) 

2.2.3 - Expediente recebido 
- Lista ri• s, de 1980 

2.2.4 - COmuilkaÇôes da Presidência 
- Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de Lei d~ Câmara 

n'» 54/80, lido na presente sessão. 
- Recebimento do Oficio n• S-30/80, do Sr. Governador do Estado 

de Santa Catarina, solicitando autorização do Senado Federal a fim de 
que aquele Estado possa realizar operação de empréstimo externo. 

2.2.5 - Requerimento 

N'» 419/80, de autoria do Senador Aloysio Chaves, solicitando a tra
mitação conjunta dos Projetas de Lei do Senado n•s 368/79 e !55 e !86, de 
!980_ 

2.3 - ORDEM DO DIA 

Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 
136/80, pela qual o Senhor Presidente da República submete à delibe
ração do Senado a escolha do Sr. Ayrton Gonzalez Gil Dieguez, Embaixa
dor do Brasil junto à República do Zaire, para, cumulativamente, exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto à República do Burundi. Apre<ia
do em sessão secreto. 

2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÕXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO. . 

3 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÚES ANTERIO-
RES 

- Do Sr. José Lins, proferido na sessão de 30~9-80 
- Do Sr. Evelásio Vieira, proferido na sessão de 19-10-80 
- Do Sr. Leite Chaves, proferido na sessão de 19-10~80 

4- ATO DO PRESIDENTE DO SENADO 
- N• 52, de 1980 

5 -SERVIÇO DE COMISSÚES MISTAS, ESPECIAIS E DE IN-
QUÉRITO 

~·Relatório do mês de setembro de 1980 

6 - MESA DIRETORA 

7- LIDERES E VICE-LlDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

8 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÚES PERMANENTES 
o.o· 

ATA DA 147~ SESSÃO, EM 2 DE OUTUBRO DE 1980 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, NILO COELHO, 
GASTÃO MÜLLER E JORGE KALUME 

,1S 14 HORAS E 30 MINUTOS; ACHAM-SE PRESENTES OS SR!>. 
SENADORES: 

origem), que "dispõe sobre o exercício da profissão de Meteorologista, e dã 
outras providências". (Projeto enviado à sanção em I• de outubro de 1980). 

OFICIO - Jorge Kalume- Evandro Carreira- Raimundo Parente- Aloysio 
Chaves- Jarbas Passarinho -Alexandre Costa - Luiz Fernando Freire-
Alberto Silva_ Bernardino Viana_ Almir Pinto_ Cunha Lima_ Hum- Do Sr. 19-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão 

do Senado autógrafo do seguinte projeto: 
berto Lucena - Nilo Coelho - João Lúcio - Luiz Cavalcante - Passos 
Pôrto - Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- Alberto La vi
nas - Hugo Ramos - Nelson Carneiro -Itamar Franco - Tancredo Ne
ves- Henrique Santillo- Vicente Vuolo- Mendes Canale- Leite Chaves 
- Paulo Brossard - Pedro Simon - Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o com, 
parecimento de 31 Srs.. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nosSOS trabalhos. 
O Sr. I•-Secretãrio procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO DO PRIMEIR0-8ECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N9 343/80, de 1"' de outubro, comunicando a aprovação das emendas do 
Senado ao Projeto de lei da Câmara n' !6, de 1979 (n• 3.168/76, na Casa de 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 53, DE 1980 
(N• 1.045/79, da Casa de origem) 

Altera o§ 29 do art. lO da Lei n' 4.591, de 16 de dezembro de 
1964, que udispõe sobre o condomínio em edificações e as incorpo
rações imobiliárias'', acr~scenta-lhe novos parágrafos, regulamentan
do a realização de obras externas e internas nos edifícios, o quorum 
para decisões nas reuniões de condomínio, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O§ 2• do art. 10 da Lei n' 4.59!, de 16 de dezembro de !964, 
passa a vigorar com a seguinte redaçâo: 

"Art.!O. ··-··· .. ·--·-·-·--··-·"""""·-···-···-·· .. ····· 
§ I• ........ - .. ··----- ... - .... - ........... ________ ... _ 
§ 2'» O proprietário ou titular de direito à aquisição de unida

de poderá fazer obra que modifique a fachada da mesma, se obtiver 
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a aquiescência de dois terços dos condôminos, em reunião especial
mente convocada para ess~ fim; na forma do Regimento Interno." 

Art. 29. Acrescentem-se os seguintes parãgrafos ao citado art. lO: 

§ 39 No caso de outras obras internas, em âreas condominiais, 
desde que as mesmas não afetem interesses de terceiros, não emba
racem o uso das partes comuns, não afetem de qualquer forma a es
têtica da edificação, e não infrinjam o" que se encontra especificado 
no inciso III deste artigo, poderão as mesmas ser feitas, desde que 
aprovadas por maioria- simples em reunião convocada especialmen
te para tal fim, na forma do Regimento Interno. 

§ 49 Na hipótese de que tais obras, de algum modo, represen
tem a valorização da unidade onde foram feitas, poderâ o condomí: 
nio fixar determinada contribuição ou contribuições extras que se
rão cobradas dos pro'prietários e incorporadas ao fundo de reser
va." 

Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964 

Dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações 
imobiliárias. 

O P·residente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

TITULO I 
Do Condomínio 
CAPITULO I 
Do Condomínio 

Art. 19 As edificações ou conjuntos de edificações, de um ou mais pavi
mentos, construídos sob a forma de unidades isoladas entre si, destinados a 
fins residenciais ou não-residenciais, ·poderão ser alienados, no todo ou em 
parte, objetivamente considerados, e constituirá, cada unidade, propriedade 
autônoma sujeita às limitações desta Lei. 

§ }9 Cada unidade será assinalada por designação especial, numêrica 
ou alfabética, para efeitos de identificação e diS:áiminação~ 

§ 29 A cada unidade caberá, como parte inseparável, uma fração ideal 
do terreno e· coisas comuns, expressa sob forma decimal ou ordinária. 

Art. 29 Cada unidade com saída para a via pública, diretamente ou por 
processo de passagem comum, será sempre tratada como objeto de proprie
dade exclusiva, qualquer que seja o número de suas peças e sua destinação, 
inclusive (vetado) edifício-garagem, com ressalva das restrições que se lhe im
ponham. 

§ 19 O direito à guarda de veículos nas garagens ou locais a isso destina
dos nas edificações ou conjunto de edificações será tratado como_ objeto de 
propriedade exclusiva, com ressalva das restrições que ao mesmo sejam im
postas por instrumentos contratuais adequados, e será vinculada à unidade 
habitacional a que corresponder, no caso de não lhe ser atribuída fração ideal 
específica de terreno. 

§ 2'? O direito de que trata o § 1'~ deste artigo poderá ser transferido a 
outro condômino, independentemente da alienação da unidade a que corres
ponder, vedada sua transferência a pessoas estranhas ao condomínio. 

§ 39 Nos edifícios-garagem, às vagas serão atribuídas frações ideais de 
terreno específicas. 

Parágrafo único. (Vetado). 
Art. 39 O terreno em que se levantam a edificação ou conjunto de edifi

cações e suas instalações, bem como as fundações, paredes externas, o teto, as 
áreas internas de ventilação, e tudo o mais que sirva a- qualquer dependência 
de uso comum dos proprietários ou titulares de direitO à aquisição de unidade 
ou ocupantes, constituirão condomínio de todos, e serão insuscetíveis de divi
são, ou de alienação destacada da respectiva unidade. Serão, também, insus
cetíveis de utilização exclusiva por qualquer condômino. (Vetado). 

Art. 49 A alienação de cada unidade, a transferência de direitos perti
nentes à sua aquisjÇão e· a constituição de direitos reãíS"Sobre ela independe
rão do consentimerito dos Cond·õminos. (Vetado). 

ParágrafO único. O adquirente de urna unidade responde pelos débitos 
do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas. 

Art. 59 O com domínio por meação de parede, soalhos, e tetos das unida
des isoladas, regular-se-ã pelo disposto no Código Civil, no que lhe for aplicá
vel. 

Art. 69 Sem prejUíZO do disposto nesta Lei, regular-se-á pelas disposições 
de direito comum condomínio por quota ideal de mais de uma pessoa sobre a 
mesma unidade autônoma. 

Art. 79 O condomínio por unidades autônomas inStituir-se-â por ato 
entre vivos ou por testamento, com inscrição obrigatória, no Registro de 
Imóveis, dele constando: a individualização de cada unidade, sua identifi
cação e discriminação,- bem como a fração ideal sobre o terreno e partes co
muns, atribuída a cada unidade, dispensando~se a descrição interna da unida
de. 

Art. 89 Quando, em terreno Onde não houver edificação, o proprie
tário, o promíteilte- Comprador, o cessionãrio deste ou o promitente cessio
nârio sobre ele desejar erigir mais de uma edificação, observar-se-â também o 
seguinte: 

a) em relação às unidades autônomas que se constituírem em casas tÚ
reas ou assobradaP.as, será discriminada a parte do terreno ocupada pela edi
ficação e também aquela eventualmente reservada como de utilização exclusi
va dessas casas, como Jardim e quintal, bem assim a fração ideal do todo do 
terreno e de partes comuns, que corresponderá às unidades; 

b) em relação às unidades autônomas que constituírem edifícios de doü 
ou mais pavimentos, será discriminada a parte do terreno ocupada pela edifi
cação, aquela que eventualmente for reservada como de utilização exclusiva, 
correspondente às unidades do edifício, e ainda a fração ideal do todo do ter
reno e de partes comuns, que corresponderá a cada uma das unidades; 

c) serão discriminadas as partes do total do terreno que poderão ser utili
zadas em comum pelos titulares de direito sobre os vários tipos de unidades 
autônomas; 

d) serão discriminadas as áreas que se cOhstituírem em passagem comum 
para as vias públiCas ou para as unidadeS entre si. 

CAPITULO II 
Da Convenção de Condoffiínio 

Art. 99 Os proprietários, promitentes compradores, cessionãrios ou 
promitentes cessionários d~s direitos pertinentes à aquisição de unidades au
tônomas, em edificações a serem construídas, em construção ou jã construí
das, elaborarão, por escrito, a Convenção de condomínio, e deverão, tam
bém, por contrato ou por deliberação em assemblêia, aprovar o Regimento 
Interno da edificação o_u conjunto de edificações: 

§ f9 Far-se-â o registro da Convençã.o no Registro de Imóveis bem 
como a averbação das suas eventuais alterações. 

§ 29 Considera-se aprovada, e obrigatória para os proprietários de uni
dades, promitentes compradores, cessionários e promitentes cessionãrios, 
atuais e futuros, como para qualquer ocupante, a Convenção que reúna as as
sinaturas de titulares de direitos que representem, no mínimo, 2/3 das frações 
ideais que compõem o condomínio. 

§ 39 Alêm de outras normas aprovadas pelos interessados, a Convenção 
deverá conter: 

a) a discriminaçãO das partes de propriedade exclusiva, e as de condomí-
nio, COll). especifiCações das diferentes áreas; 

b) o destino das diferentes partes; 
c) o modo de usar as coisas e serviços comuns; 
d) encargos, forma e proporçilo das contribuições dos condôminos para 

as despesas de custeio e para as extraordinárias; 

nos; 

e) o modo de escolher o síndico e o Conselho Consultivo; 
f) as atribuições do síndico, além das legais; 
g) a definiçãO da natureza gratuita ou _remunerada de suas funções; 
h) o modo e o prazo de convocação das assembléias gerais dos condômi-

i) o quorum pára os diversos tipos de votações; 
j) a forma de contribuição para constituição de fundo de reserva; 
I) a forma e o qUoruni para as alteraÇõeS de convenção; 
m) a forma e·o quorum para a aprovação do Regimento Interno quando 

não incluídos na própria Convenção. < 

§ 49 No caso de conjunto de edificações, a que se refere o art. 89, a con
venção de condomínio fixará os direitos e as relações de propriedade entre os 
condóminos das várias edificações, podendo estipular formas pelas quais se 
possam desmembrar e alienar porções do terreno, inclusive as edificadas. 

Art. 10. f: defeso a qualquer condômino: 
I - alterar a forma externa da fachada; 
II - decorar as partes e esquadrias externas com tonalidades ou cores 

diversas das empregadas no conjunto de edificação; 
III- destinar a unidade a utilização diversa de finalidade do prédio, ou 

usá-la de forma nociva ou perigosa ao sossego, à salubridade e à segurança 
dos demais condômínos; 

IV - embaraçar o uso das partes comuns. 
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§ 19 O transgressor f1cará sujeito ao pagamento dit. multa prevista na 
convenção ou no regulamento do condominio, além de ser conlpelido a desfa~ 
zer a obra ou abster~se da prática do atO, cabendo ao síndico, com autori~ 
zação judicial, mandar desmanchá~la, à custa do transgressor, se este não a 
desfizer no prazo que lhe for estipulado. 

§ 21' O proprietário ou titular de direito à aquisição de unidade poderá 
fazer obra que (vetado) ou modifique sua fachada, se obtiver a aquiesc_ência 
da unanimidade dos condóminos. 

Art. II. Para efeitos tributáriOs, cada unidade autónoma será tratada 
como prédio isolado, contribuindo o respectivo comdômino, diretamente, 
com as imp-ortâncias relativas aos impostos e taxas federais, estaduais e muni
cipais, na forma dos respectivos lançamentos. 

.. '···········'··-"···········-~·················-··~::..: .. -............. . 
(À COmissão de Constituição e Justiça.} 

PARECERES 

PARECER N' 774, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Ju::;tiça sobre o Ofício 
"S" n.0 1, de 1977 (Ofício n.o 2-P/MC, de 4-3-77, na origem) 
do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, enca
minhando ao Senado Federal, cópias das notas taquigrá
ficas e do acórdão proferido no Recurso Extraordinário 
n.0 75.024, do Estado de São Paulo, no qoal o STF decla
rou a inconstitucionalidade da Lei n.0 54, de 3 de março 
de 1970, do Município de Quatá, Sáo Paulo. 

Relator: Senador Franco Montoro 
O Senlior Presidente do Supremo Tribunal Federal, para os 

fins previstos no art. 42, VII, da constituição, remeteu ao Senado 
Federal as cópias das notas taquigráficas e do acórdão proferido 
por aquele Pretória Excelso, nos autos do Recurs_o_ ExtraordináriO 
n.0 75. 024, do Estado de São Paulo, o qual declarou a inconstitu
cionalidade da Lei n.0 54, de 3 de março de 1970, do Município de 
Quatá, naquele Estado. 

Compulsando os autos, verificamos que o recorrente, origina
riamente, impetrou mandado de segurança contra a Câmara Mu
nicipal de Quatá e contra o Pref.eito Municipal da mesma cidade, 
com o objetivo de cancelar a cobrança da_ taxa do serviço de re
transmissão de imagens e de manutenção da torre de canais de 
televisão, crla·d·a pe-la Le: IMunicinal n.0 54, de 3 de •março de 1970, 
daquele município, apontada como Inconstitucional. 

Denegada a segurança, excluída da instância a Câmara Muni
cipal, a Quinta Câmara do Tribunal de Alçada Civil, r>or votação 
unânime, negou provimento ao recurso, mantida a decisão do juízo 
singelo. 

Inconformado, o recorrente interpôs i--ecurso extraordinário 
pela alínea "an, o qual foi indeferido. 

Agravado de instrumento e, em face do p::irecer da Procura
doria Geral, foi o mesmo admitido para melhor. exame da prova. 

A douta Procuradoria Ge:t-araa- RePública opinou pelo conhe
cimento e provimento do recurso. 

Relatando a matéria, o saudoso Ministro Lulz Gallotti, frisou 
que o município "não legislou sobre serviços de comunicações, de 
mo-do a violar o art. 21~ Vll, d~ constituição", e concluiu seu voto, 
re-conhecendo o acerto da sentença· e do acórdão, ao conhecer do 
recurso e lhe negar provimento, por entender que se_ tratava de 
preço Público, não de taxa. 

Pedindo vista do processo, o ertlinente 1\1inistro Aliomar Baleei
ro emitiu voto sustentando o caráter dé taxa e, segundo aflrmcru 
textualmente, "pior que isso, taxa ilegítima por defeito de com
petência", pois que o Código Brasileiro de Telecomunicações, insti
tuído pela Lei n.o 4.117, de 27 de agosto de 1962, estabeleceu que "o 
serviço é destinado a ser recebido livremente pelo público em geral 
compreendendo radiodifusão sonora é televisão" 

Ao final do julgamento, vencido o Relator, prevaleceu o voto 
do Ministro Aliomar Baleeiro, em desempate proferido pelo Mi
nistro Eloy da Rocha, então Presidente do Pretória Excelso. 

Em suma, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o descabi
mento da taxa de serviço de retransmissão de canais de televisão, 
instituída pela Lei Muni'Cipal n.0 54, de 3 de março de 1970J de 
Quatá, Estado de São Paulo, por contravir à Constituição. 

Em sessão Plenária de 6 de junho ~de 1974, o Supremo Tribu
nal Federal declarou a inconstitucionalidade da Lei n.0 54. de 3 de 
março de 1970, do Município de Quatá, São Paulo, em acórdão pu
blicado no Diálio da Justiça, de 27 de agosto de 1976, com a se
guinte ementa: 

Taxa. Serviço de retransmissão de imagens e de manuten
ção de torre de retransmissão de canais de tele·:isão. -
Exigência de taxa aos proprietários de aparelhos de tele
visão. Inconst;t':lc~onalidz.de 9-a L~i n.o 54, de 3 de março de 
1970, do Munlcipio de Quata, Sao Paulo, que a instituiu. 
Recurso extraordinário c_onhecido e provido. 

Assim, verificada a obediência aos ditames do art. 116 da 
Constituição, e ao que determina o art. 42, VII da Carta MagiJ.a 
combinado con: o art. 100, JI, do Regiment~l !~terno do senado: 
formulamos o segulnte 

'PROJETO DE RESOLUÇAO N. 0 100, DE 1980 
Suspende a execução da Lei n.0 54, de 3 de março de 

1970, do .Município de Quatá, E~tado de São Paulo. 
o Senacto Fed~ral resolve: 

~rtlgo único. É suspensa) por inconstitucionalidade, nos ter
mos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferi
da em 6 de junho de 1974, nos autos do Recurso Extraordinário 
n.0 75.0241 a execução da Lei n.~-54, de 3 de março de 1970, do 
Município de Quatá, Estado de São Paulo. 

Sala das Comissões, 1.0 de outubro de 1980. - -Aioysio Chaves 
Presidente em exercício - Franeo 1\Iontoro, Relator - Cunha Li~ 
ma - Almir Pinto - Raimundo Parente - Helvídio Nunes _ 
Aderbal Jurema - Lázaro Barboza - Nelson Oarneiro. 

PARECERES N•s 775 E 776, DE 1980 

PARECER N.0 775, DE l9l!O 

Da. Comissão de Fina.aças. Sobre o- Ofício "S» n. 0 2? de 
1980 (n. o 25/81) - na origem), do Senhor Governador do 
Estado do Espírito Santo, solicitando autorizaçiíA> do Se
nado Federal par& contra.ta.r operação de empréstimo 
externo, no valor de US$ 15,0 milhões, destinado ao Pro
grama de Ação da Estado, 

Relator: Senador Saldanha J>erzl 

O Senhor Governador do Estado do Espirito Santo solicita ao 
Senado Federal, com o presente ofício, nos termos do art. 42, item. 
IV, da constituição, a compe.tente autorlza.ção para aquele Estado, 
contrata·r uma operação de empréstimo exte:nno no valor de US$ 
1'5,000,000.00 (quinze mllhões de dólares noiite-amerlcanosl ou o 
equivalente em outras moedas, junto a grupo financiador a ser 
indicado, devendQ Q e:>(l!J!le das condições crediticias da operação 
ser· efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o 
Banco Central do Brasil. 

2. A operação tem por ol>jetlvo carrea-r recursos para o Pro
grama de Ação do Estado e para atender à Uq·uldação de com
promissos externos previstos para o presente exerclcio !.!nancelro. 
no valor de US$ 13,400,000.00 (treze milhões e quatrocentos mJJ 
dólares), comprendendo juros e amortização do principal. 

3. Dó t:ronograma de dispêndios da dívida externa das admi
nistrações direta e indireta (posição em 31-:HlO), obtivemos os se
guintes valores principais: 

1980 Principal 
Juros 
Outra:s Encargos 

• Etjuiva!ente a Cr$ 613.605.000,00 
Cr$/US$ = !i7 ,O 

US$ 
US$ 
US$ 

2,323,000. 00 
8,31H,OOO.OO 

91,000.00 

US$ 10,765,000.00 • 

4. Verifica-se que o dispêndio para o presente exercício no 
valor de US$ 10.765,000.00 é inferior ao sollcitado (US$ 15,0 mi
lhões), e. ainda, ao referido na Exposição de Motivos n.0 194, de 
1980, do Senhor Miulstro de Estado da Fazenda (US$ 13,4 milhões). 

5. Quanto à diferença prevista e à constatada, lançamos as 
seguintes hipóteses; 

a) por já estarmos na metade do 2.0 semestre, parte dos re
cursos seriam reservados para atender comprom.tssos do próximo 
exercício (1981); 

b) o saldo seria utili.:~:ado em investimentos neste exercício 
(Programa de Ação do Estado), que não temos maiorés infor
mações; 

c) parte do saldo seria utillzado na amortização da dívida 
interna do Estado, em 19&l, assim composta e com a seguinte pre
Visão <Intra + E"t.ralimitel: 

Adnúulstração dlreta 
Administração indireta 

Cr$ 1.1S0.54ll.ooo,oo 
Cr$ ~6~ .580.000,()0 
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d) variação futura da taxa de conversão dólar/cruzeiros. 
6. 1\..S informações envia:das não fornecem os saldos devedores 

de cada empréstimo externo contraído pelas administrações direta. e 
indireta. EntTetanto, a planilha enviada fornece os valore.s dos con
tratos Iniciais, a partir de 1970, com um valor global de aproxima
damente US$ 75,997,426.00 (considerado a conversão DIM/US$ = 
2/1); com o auxilio do cronograma da amortização do pmnc!pal, 
até 1988/dia-nte, constatamos um saldo devedor de aproximada
mente Cr$ 2.393. 81!1. 000,00, e<ju!valente a US$ 42, 74<>,767. 00 
(US$ = 56,00) . 

7. Para atender as disposições do Regimento Interno e da 
legislação pertinente, foram anexados ao processado os seguintes 
documentos: 

a) cópia da Lei Estadua1 n.o 3.360, de 15 de agosto de 1980 
autorizando o Estado a contratar uma ope:t"ação de crédito externo 
ate o valor de US$ 15,0 milhões, com a finalidade que especifica; 

b) AviSo n.o 548, de 16 de junho de 1980, da SEPLAN, reco
nhecendo o car:>ter prioritário da operação e a capacldade de pa
gamento do Estado, para os efeitos do Decreto n.0 74.157, de 6 de 
junho de 1974 e do art. 4.0 do Decreto-lei n.o 1.812, de 1974, com 
a redação dada pelo Decreto-lei n.0 1.558, de 1977; 

c) Exposição de Motivos n• 194, de 27-8-&0, do Senhor Ministro 
de Estado da Fazenda, favorável, enviada ao Senhor Presidente da 
República propondo o seu encaminhamento ao Senado Federal, 
para os dns do art. 42, !tem IV, da Constituição; 

d) Ofício (FliR.OE - CRmlE 80N30) do Departamento de Fis
calização de Registro de capitais Estrangeiros, credenciando a ope
ração em pauta, conforme atribuições conferidas pelo Decreto n.0 

65.071, de 27-8-6!1 e pelo Decreto n.O 84.128, de 29-10-79. 
e) comportamento da dívida Estadual (interna e externa) . 

8. O exame das condições creditícias da operação será efe
tuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco 
Central do Brasil, nos termos do art. 1.0, inciso ·!I do .Decreto· 
n.o 74.157, de 6 de junho de 1974, assim que apresentada. a respec
tiva minuta de contrato com o grupo financiador. 

9. No caso, foram cumpridas as exigências do Regimento 
Interno (art. 403, alíneas a, b e c). Assim, opinamos favoravel
mente a solicitação e, na forma do arl. 108, item VI, da lei interna, 
apresentamos o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 101, DE 1900 
·~o\utoriza. o Governo do Estado do Espírito Santo a rea

lizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 
15,000,000.00 (quinze milhões de dOI.a.res norte-americanos), 
destinado ao Programa. de Ação do Estado. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 11: o Governo do Estado do Espírito Santo autoriaado 

a realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo 
eooterno no valor de US$ 15,000,000.00 (quinze milhões de dólares 
norte-americanos) ou o equivalente em outras moedas, de prin
cipal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação 
do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinado 
à liquidação de compromissos com o serviço da dívida externa do Governo 
do Estado, para o corrente exercíciO. ·-- . _ 

Art. 2"' A operação realizar-se-á nos termos· -ãpfovados pelo 
Poder Executivo Federal, in~lusive o exame das condições credi
tíclas da operação a ser efetuado pelo Mlnistkrio da Fazenda, em 
articulação com o Banco Central do BrMU, nos termos elo art. 1.0 , 

Inciso II, do Decreto n.0 74.157, de' 6 de junho de 1974, obedecidas 
as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da 
política econõmico-financeira:, do GQv·erno Federal e, ainda, o 
disposto na Lei Estadual n.o 3 .360, de 14 de agosto de 1980, publi
cada no Diário Oficial do Estado do dia subseqüente. 

Art. 3.0 Esta resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Sala das Comissões, 18 de setembro de 1980. - Tancredo Neves, 
P·residente, em exercício ~ Saldanha Der.U., Relator - Luiz Freire 
- João Lúcio - Loma.nto Júnior - Alfonso Camargo - 1osé Ricba 
- Vicente Vuolo - Alberto Silva. 

Oficio S/?:7, de 1980, a que se refere o parecer. 
GO'VIERNO JX> ESTA!DO DO ESPm.LTo SAiNTO 

Ga.binete do Governador 
Vltótia, 19 de agosto de 1980 

E.M.E. N.0 025/80 
Do Governador do Estado do Espírito Santo 
Ao Excelentíssimo Senhor Senador Luiz Viana Filho 

D!gnLsslmo Presidente do Senado Federal 
Brasília- DF 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, a fim· de 

solicitar desse Augusto S-enado a autoiização prevista no art. 42 

inciso IV, da Constituição Federal, para a realização de operação 
de crédito externo a ser contratada pelo Governo do :&.tado do 
Espírito Santo, no valor de US$ 15 milhões, objetiva·ndo carrear 
recursos pa.ra o Programa de Ação do Estado. 

Sobre tal operaÇ'õ:o f1IÇo juntar os seguintes documentos: 

Aviso n.0 54<>/80 de 16-6-'80, no qual o Ministro Antonio Delfim 
Netto reconhece a· prioridade do Programa. 

Cópia da Lei Estadual zi.o 3.360 publicada no Diário Oficial 
de 15-8-80. 

Ofício do Banco Central do Brasil BACENFIRCE-cREDE -
80/130 de 15-8-8~ concedendo credenclamento para o Estado reali
zar a operação de créd!to. 

Espero que a minha sollcltação mereça de Vossa Excelência 
bem como dos demais meinbro.s desse Augusto Senado a indispen
sável aprovação para que este Governo possa captar os recursos 
necessários ao pagamento de juros e amortlzaçào referentes ao 
exercício de 1900 da dívida externa do Estado. 

Apresento a Vossa Excelência e a todos seus ilustres pares os 
protestos de apreço e consideração. - Eurico Vieira de Rezende~ 
Governador do Estado. 

ANISO N.0 548/80 Em 16-6-80 

A Sua Excelêneia o Senhor 
Doutor Eurico Vieira de Rezende 
Digníss!mo Governador do Estado do Espírito Santo 

Senhor Governador 
Tenho a honra de referir-me à sollcltação de V. Ex.• relacio

nada com os aspectos de prioridade do Programa de Ação de Go
verno desse Estado para fins de outorga de garantia da República 
F1ederativa do Brasil em operação de crédito e.xrterno a ser con
tratada por essa Unidade da Federação. 

2. No toca.D.te à operação em referência e para os efeitos do 
Decreto n.0 74.157, de 6 de junho de 1974, e do art 4.0 do Decreto
lei n.o 1.31~. de 15 de fevereiro de 1974, com a redação dada pelo 
artigo 1.0 do Decreto-lei n.0 1.&58, de 17 de junho de 1977; reco
nheço a prioridade do Programa, assim como a capa\ll49à de paga. 
mento do Estado aM o llm!te correspondente a US$ 15,000,000. oo 
(quinze mHhões de dólares), sendo destinados a atender, exclusi
vamente, à liquidação de compromissos externos previstos para o 
e:xercíclo flnaa1ceiro corrente, o valor de US$ 13,400,~.00. 

Ao encaminhar cópia de AviSo dirigido ao Exmo. Sr. Ministro 
de Estado da Fazenda, aproveito a oportunida.de para renovar a 
V. Ex.• protestos de elevada estima e consideração. - Antônio 
Delfim Netto, .Mi.n.istro. 

LEI N.0 3.360 
O Goyernador do Estado do Espírito Santo, 

Faço sabe• que a ASsembléia Legislativa decretou e eu san
ciono a seguinte lei: 

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a contrair com 
Bancos Oficiais operação de credito no valor de US$ 15,000,000.00 
(quinze milhões de dólares). 

Art. 2.0 O empréstimo de que trata o artigo anterior destinar
se-à à liquidação de compromissos com serviço da divida externa 
do Governo do Estado, para o corrente exercício. 

Art. 3.0 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir os créditos 
adicionais necessários à execução da presente lei. 

Art. 4.o 'Esta lei entra em vigor na data de sua publlcação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Ordeno, portanto, a todas as autoridades que a cumpram e a 
façam cumprir como nela se contém. 

o Secretário de Estado da Justiça faça publicá-la, imprimir 
e correr. 

Palácio Anchieta, em VItória, 14 de agosto de 1980. - Eurico 
Vieira de Rezende, Governador do Estado - Na.myr Carlos de 
Souza, Secretário de Estado da Justiça - Orestes Secomandi So
neghet, Secretário de Estado d" Fazenda - Arlindo Villascbl 
Filho, Secretário de Estado de Planejamento. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 
BACEN-FIRCE 

OREDE-80/130 
Brasília (DFl, 15 de agosto de 1980, 

A Sua Excelência o SenhOr 
Deputado Eurico Vieira de Rezende 
DD. Governador do Estado do Espírito Santo 
Vitória - Espírito Santo 

Senhor Governador, 
Referimo-nos ao Ofício G/n.O 1.94~/80, de 14-8-80, pelo qual 

foi ~ullc1tado deste Banco Central credenciamento para o G-ove-rno 
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do Estado do Espírito Santo contratar operação de empréstimo 
em moeda, no valor de US$ 15 milliões, objetivando carrear recur
sos para o Programa de Ação do Estado. 

2. A propósito, e de acordo com o disposto no inciso I do 
art. 2.0 do Decreto n.o 6!L071, de 27-8-69, cumpre-nos comunicar 
a V. Ex.• que, nesta data, com base nas atribuições que lhe foram 
conferidas pelo .Decreto n.0 84.128, de 29-10-79, o Banco Central 
do Brasil credenciou esse Estado, com vistas à operação citada, 
exclusivamente para os fins do art. 42, item IV, in fine da Cons
tituição Federal. 

3. Outrossim, Informamos a V. Ex.• que a fixação das condi
ções tin?nceiras da operação, bem como qualquer cantata com 
instituição financeira no exterior, visando à sua colocação no 
mercado, dependerá da prévia e expressa autorização deste órgão. 

4. Finalmente, eselarecemos que este credenciamento é válldD 
pelo prazo de 90 d!a.s, a contar desta data. 

5. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa 
Excelência nossos protestos de elevada estima e consideração. 

Departamento de Fiscalização e Registro de Capitais Estran
geiros - Daphnis Rodrigues Valente, Chefe. 

E.M. n.0 194 
Em 27 de agosto de 1980. 
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ExcelentÍSsimo Senhor Presidente da República: . ::.:;;:·:: ::.::::'""" ... ,. ,,, ........ , ............... ··~ -~.--·•···· ·- ·•····· ·-.. . ............ -·-········- ~- .: .. 
o Estado do Espirita Santo pretende contratar empréstimo 

externo, no valor de até US$ 15 milhões, de pi:f.ncipal, com a 
garantia da União, dos quais US$ 13.400,000,00 destlnar-se-ão a 
atender compromissos externos do Estado. 

2. Quanto aos aspectos formais prévios, requeridos pela legis
lação pertinente, para a concretização do empréstimo, foram satis
feitos os seguintes: 

a) foi promulgada a Lei n.o 3 .360, de 14 de agosto de 1980, auto
rizando o Estado a contratar crédito externo até o valor de ..... 
US$ 15 milhões; 

b) !o! reconhecido o caráter prioritário da operação e a ca
pacidade de pagamento do Estado, pela Secretaria de Planeja
mento da Presidência da República, conforme Aviso n.0 547/80, 
de 16 de junho de 1980; 

c) !o! expedida credencial, pelo Banco Central do Brasil -
<FIRCE), para atendimento do disp<lsto no Artigo 2.0 Inciso I 
d~ Decreto número 65.071. de 27 de agosto de 1969, e ,;o Decreu; 
numero 74.157, de 6 de junho de 1974. 

4. O exame das condições creditícias da operação será efe
tuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação éom o Banco 
Central do Brasil, nos termos do Artigo 1.0 , inciso II do Decreto 
número 74.157, de 6 de junho de 1974, a.sslm que apresentada a 
respectiva minuta de contrato. 

5. Assim, tenho a honra de pro!J(lr a vossa Excelência seja 
o Estado do . Espírito San to autorizado a dirigir-se ao Senado 
Federal, para os fins previstos no Artigo 42, item IV, in fine, 
da Constituição Federal. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os 
protestos da meu mais profundo respeito. - Emane Galvêas, 
Ministro da Fazenda. 
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PARECER N.• 776, DE ·1980 
Da Conüssão de ConstitUição e Justiça.. Sobre o Pro-

jeto .de Resolução n.0 101,. de 1980, da JOomissã.o de Finan
ças que "aut<>riza o )GoverlltO do :Estado do Espírito .Santo 
a. realizar operação de empréstimo externo no valor de 
US$ 15,000,000.00 (quinze milhões de dólares norte-ame
ricanos) destinado ~ .Progra:ma .de Açã.o do Estado», 

Relator: Senador Raimundo Parente 
A Comissão de Finanças, nos termos regimentais, apresentou 

projeto de resolução pelo qual - Art. 1.0 "É o Governo do Estado 
do Espirit.o Santo autorizado a realizar, com a garantia da União, 
uma operação de empréstimo eXterno, no valor de US$ 15,000,000.00 
(quinze milhões de dólares norte-americanos) ou o equivalente 
em outras moedas, de principal, junto a grüpo financiador a: ser 
indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco 
Central do Brasil, destinado à liquidação de compromi-ssos com 
o serviço da dívida externa do Governo_ do Estado, para o cor
rente exercicio". 

2. o art. 2.o da proposição estabelece que "a operação rea
llzar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo, inclusive 
o eJCame das condições creditictas d'a operação .a ser efetuado 
pelo Ministério da FazeP.cla, em articulação com o Banco Central 
do Brasil. nos termos do art. 1.0, inciso II, do Decreto n.0 74.157, 
de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos 
encarregados da execução da política econômico~financeira do 
Governo Fed~ral, e, ainda, o disposto na Lei Estadual n.0 3 .360, 
de 14 de agosto de 1980, publicada no Diário O!lcial do EStado do 
dia subseqUente". 

3. Em atendimento às disposições do Regimento Interno e 
da legislação pertinente, foram anexados ao processado os se
g\lintes documentos: 

a) cópia da Lei Estadual n.0 3 .360, de 15 de agosto de 1980, 
aUtorizando o Estado a contratar uma operação de crédito ex:
tenw ·ate o valor de . US$ 15,0 milhões, com a final!dade que es
pecifica; 

b) A·viso--n, 541f; de 16·6-80, da SEPLAN, reconhecen
do o caráter pri<Jritário da operação e a capacidade de pagamen
to do Estado, para os efeitos do Dec. n.o 74.157, de 6 de junho de 
1974 e do art. 4.0 do D.L. n.• 1,312, de 1974, com a redação dada 
pelo DL. n.0 L 558, de 1977; 

c) Exposição de Motivos n.0 194, de 27-8·80, do Senhor Mi
nistro de Estado da Fazenda,_ favorável. enviada ao Senhor Pre
sidente da República, propondo o seu encaminhamento ao se
nado Federal, para os f!ru; do ~t. 42, item IV, da Constituição; 

d) Oficio (FIRCE - CREDE 80/130) do Departamento de 
Fiscalização de Registro de Capitais Estrangeiros, credenciando a 
crperação em pauta, conforme atribuições conferidas pelo Dec. 
n.o 65.071, de 27-8-69 e pelo Dec. n.0 84.128, de 29-10-'19; 

e) comportamento da dívida Estadual <Interna e Extemal. 
4. O exame c;ias condições crediticias da ope;ração será efe

tuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco 
c:ío Brasil, nos termos do art. 1.0, Inciso II, do Decret.o n.o 74.157, 
de 6 de junho de 1974, assim que apresentada a respectiva minu
ta de contrato com õ grupo financiador. 

~. Atendidas a.s exigências do art. 403, a. Coml.ssão de Fi
nanças apresentou projeto de resolução na forma do disposto no 
art. 108, Item VI, ambas disposições do Regimento Interno da 
Casa. 

6. No que compete a esta Comissão examinar, nada há que 
possa ser oposto à matéria podendo o projeto ter tramitação nor
mal. 

Sala das Comissões, 1.0 de outubro de 1980. - Aloyslo Chaves, 
Presidente. em exercício - Raimundo Parente, Relator - Neloon 
Carneiro ~>-- Cunha Lima ,_. Franco Mo-ntoro - Belvídi() Nunes -
Aderbal Jurema- Lázaro Barboza. 

PARECERES Nos 777 E 778, DE 19811 

Parecer n. 0 777, de 1980 
Da Comissão de Financas sobre o Ofício "'s" n.u 28 

(n.0 119/SO, na origeln). dÓ Senhor Governador do Es~ 
tado da Bahia, solicitando autorização do Senado para 
contratar empréstimo externo, no valor de ... , ........ , 
USS 150,<>00,000.00 (cento e cinqüenta milhÕes de dólares 
norte-americanos), para aplicação- nos programas de 
tral1,1Sporte rodoviário e de energia elétrica do Estado. 

Relator: Senador Loroanto .Júnior 

J:la forma <Jo, disposto no art. 42, item IV, da Constituição o 
Senhor Goverp._aQ_or do Estado da Bahia SOlicita ao senado Federal 
a nec:.;s;sári~ autorização, para que po.ssa aquele Estado c.on.trat.aT 
m~a. cperação_ -de empréstimo externo no valor de USS 25,000.000.00 
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(vinte e 'Cinco milhões de dólares norte-americ<lJ:lOS), junl<J a um 
grup;o de bancos a ser deflnldo oportunamente, o!>e<reciOO.S "" oor
mas e fomnaJidades específicas para operaçõe.s: da espécie. 

2. O ofícJo do Sanhor Governador do Emado da Bah!a es
clwrroe que pela Lei n.0 3. 701, de 31 de m.aro de 1979, o Pode~ 
Executivo do Estado da Bahla foi autorizado p·ela Assembléia Le-
glslativ.a a contr<>taa- empréstimo exi;erno, no va.lm" de até ..... . 
US$ 150,000,000.00 (ceruto e dnqüenta milhões de dólares norte
.americanosl, oooqnadas ""' oondlções negociais e as exigências 
dos órgãos encaniegaAl<Js da politica econômico-financeixa do Go
verno Federal. 

. 3. Considerando. porém, a política de captação de recu<'SOS 
extenros do Governo Federal, reSultou, naquela opol'tunidade, au
tori~ação inicial ao Estado da Bahla para eon tr;>!Jação de, ape
naa, US$ 100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte-america
no,:), já eoner<>tlzada, ficando, por oon.segul:nte, acordado que, 
oportunamente, smi!a encaminhado outro expe<iiente para o res
tante, no valor de US$ 50 milhões de dóla;oos americanos. 

4. Acrescenta o Chefe do ExOOUJtlvo do El!otado da Ba.bkL que 
"0.. recursos oriundos do e.fu.préstiino se destinam exa
tamente, à aplicação em se~es prioritários, segundo "'' 
dlretrizes de ação que esl<lu imprimindo à frente do Go
verno ·da Bahla. Assim, serão contemplados programas de 
<•letrif!cação das regiões Oeste e Centro-Oeste do Est.ado, 
perfuração .de poços tubulares em regiões semi-álidas, 
aba~tecimento alimentar dos grandes centros urbanos do 
Eotado, implementação do Plano de Valorização dos Re
curros Hi<lr!co> da Bahia do Rio Paraguaçu, construção e 
pavim~ntação de rodovias e implantação de estradas vl
cinais nas regiõer.> I<e:Lf.e.ira, eaca.u.eira ·e -cafeeira." 

5. O Senhor Governador da Ba.hla .salienta ainda no seu 
Ofício, a relevância que assumem para o Estado neste momento 
os inve.stimentos indicados. Oonstitu€nt todos eÍes observa ~ 
gramas e projetas de grande efeito germinativo . .5enoo licito es
perar-~ de sua execução resultsdo.s altamente · po.s'itivos para a 
eoonom>a estadual. 

6. O perfil do endividamento do Estado, registrado em do
cum-ento anexo a'O Ofício, demonstr:a ,a,. existência de receita para 
garantir o compromisso, conforme análise procedida pelos ór
gãos do Governo Federal Incumbidos de tal mister, de que pro
veio a Exposição de Mo!Jivos n.O 182, em que o •titul:ar da Pasta da 
Fazenda sug~riu ao Excel<>ntlssimo Senhor Presidente da Hepú
bliea - sugestão devidamente aceita - acolhlda da pretensão do 
Esta.do da Bahia. A expectativa, aliás, é que a receita referida 
será substancialmente incrementada com o término dos ineenti
vos f1sc,als de ,empresas localizadas no Pólo Petroquímico, revigo
ramento das Empresas situ:adas no Centro Industrial de Aratu, da 
Metalurgia do Cobre e do Pólo C:tfe,elro, <mtre outras. 

7. Para atender ás dlspos!ções do Regimento Interno e da 
legislação pertinente, foram anexadu ao processado os segwintes 
documentos: 

a) cópia da Lei Estadual n.o 3. 701, de 31 de maio de 1979, 
eutoriT.a:rdo _o E~·tado a contratar uma operação de CTédito eX'te~- . 
no até o valor de US$ 150,000,000.00 (cento e cinqllenta milhões de 
dólares ru>rteCamericanos) - Anexo I. 

b 1 Exposição de Motivos n.O 182. de 19 de agooto de 198fi, do 
Senhor Mlnistro de Estado da Fazenda, favorável, e.nviado ao Se
nhor Presidente ela República, propondo o .seu encaminhamento 
ao Senado Federal, ~ara os fins do art. 42, item IV, da eonstlitui
ção. - AneX'O II. 

c) Ofício (FIRCE - n.O 30/129) do Departamento de Fiscali
zação e Regl.otro de Ca.pltai.s Estrangeiros, credenciando a opera
ção em pauta, conforme atribuições conferidas pelo Decreto n.0 

65.071, de 27-8-69 e pelo Decreto n.O 84.128, de 29-10-79 - Ane
xo m. 

d) perfil do endivldamenl<J do Estado da B,ahia, COI!1SDlldado 
a preços de junho de 1980 - Anexo IV. 

8. O exame das condições credl ticias da operação será efe
tuado pelo Ministério da Fazenda. em articnlação com o Banco 
Central do Brasil, nos termos do art. 1.0 , inciSO II do Decreto n.0 

74.157, de 6 de junho de 1974, assim que apresentada a ,respectiva 
minuta do contrato com o grupo financiador. 

9. No ca:so, foram cumpridas as exigências do Regimento 
Interno ( art. 403, alíneas a, b e c). A:s.sim opinamos favoravellmen
te a solicitação, nos tennos do seguinte: 

PROJEI'O DE RESOLUÇÃO N.O 102, DE 1980 
Autoriza o Governo do Estado da Bahia, a realizar 

operação de empréstimo exterD.o, no valor de ......... . 
USS 25,000,(100.00 (vinte e cinco milhões de dólares), para 
aplicação nos programas de transporte r<Jdoviário e 'de 
eiTl.ergia elétrica do Estado. 

O Senado Federal resolve: 
•Art. 1.0 É o Governo do Estado da Bahf.a autorizadJ a rea

lizar com a garantia da União. uma operação de €mpré_~,timo ex-

terno no vaffio'I' de US$ 25,000,000.00 (vinte e cmco m1lhões de dó
laxe.3 norte-·a.merlcanru) ou o equivalente em outras moedas, de 
principal, junto a grupo financiador a eer indicado sob a orien
tação do Minl!stérlo da Fazenda e Banco Central do Bras.l!, desti
nados à "-Plicação em Pmgramas de Transporte RJodoviár'i<> e de 
Elner;lia Elétrica do Estado. 

A:ct .. 2.0 A operação realimr-se-á nos tennos aprovados pelo 
Poder Executivo Federal, lnclUISive a emme das condiçõ"' cre
dltícias da operação ,a ser e~etuada pelo Ministério da Fla.Zenda, 
em. .art.iculaçã.o com .o Banco Central do Bra;sil, no-; t.ermoo do a:rt. 
1.0 , item I], do Decreto i!l.0 74.154, ,de 6 de Junho de '1974, obedec~
da.s a;s dem-a!s exigências dos órgãos encarregados da e:x!ecução 
da p-olitica econômioo-f:Lnanooira ,dO Governo Fedüral e, ain·da, o 
dlsposl<J na Lei Estadual n.0 3, 701, de 31 de maio de 1979. 

Art. 3.0 Esta Resolução entra em vigor na da.ta 'de sua pu
blicação. 

Sala d.as Comissões, 18 de "'etembro de 1980. - Tancredo Ne
ves, Pr.esidente em .exercício - Lomanto Júnior, Relator - Alfon
so Ca.margo- Saldanha. Derzi --João Lúcio- Luiz Freire- José 
Richa - Vicente Vnolo - Alberto Silva. 

OFíCIO iS/28, DE 1980, J!, ·QUE SE REFERE O PARECER 

Oficio n.o 119/80 
Salvador. 28 de agosro de 1980 

Senhor ~residente, 

Consoante o dlspo.;:to na Lei n.O 3. 701, de 31 de maio de 1919, 
pUblicada no Diário Oficial, edição do dia subseqüente, cuja cópia 
anexo, o- Poder Executivo do Estado da Bahla foi autorizado pela. 
AsSembléia Legislativa a contratar empréstimo externo~ no valor 
de até US$ 150,000,000.00 (cenl<J e cinqü·enta milhões de dólares 
americanos), observadas as ,condições negociais e as exigências 
do.s: órgãos encarregados da politica económico-financeira do Go
verno Federal. 

Considerando, porém, a politica de captação de recursos ex
ternos do governo federal, resultou, naquela oportunidade, auto
r]zação inicial ao Estado da Bahia para contratação de. apenas, 
US$ 100 milhões de dólares americanos, já concretizada, fican
do, por conseguinte, acordado que, oportunamente, seria encami
nhado outro expediente para o restante, no Valor de US$ 50 mi
lh~ .<!e dólares americanos. 

Os recursos oriundo.3 do empréstimo se destinam, exatamente, 
à aplicação em setores prioritários~ segundo as dlretrizes de ação 
que esl<lu Imprimindo à frente do Governo da Bahia. 

Assim, .serão contemplados programas de eletrificação das 
regiões Oeste e centro-Oeste do Estado, perfuração de poços tu
buíares em regiões · seml-ár!das, abastecimento alimentar dos 
grandes centros urbanos do Estado, Implementação do Plano de 
Valorização dos Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraguaçu, 
construção e pavimentação de rodovias e implantação de estra
ãas vicinais nas regiões leiteira, cacaueira e cafeeira. 

Creio desnecessário enfatizar a relevância que assume para 
o Estado da Bahia, neste momento, o.s investimentos indicados. 
Vai~. contudo, ressaltar que constituem, todos eles, programas e 
projetos de grande efeito germinativo, sendo licil<l esperar-se de 
sua. execução resultado.s altamente positivos para a economia es
tadual. 

Por outro lado, o perfil do end!vldamenl<J do Estado, que tam
bém apenso, demonstra, cabalmente, a existência de receita para 
garantir o oompr<>misso, conforme análise procedida pe:os órgãos 
do Govt::rno Federal incumbidos d·e tal mister, de que proveio a 
Exposição de Motivos n.0 182 - cuja cópia igualmente anexo, em 
que o titular da Pasta da Fazenda sugeriu ao Excelentíssimo Se
nhor Presidente da República, General João Bapti.sta de Figuei
redo - sugestão devidamente aceita - acolhida da pretensão do 
Estado da Bahia. Vale salientar que a receita referida .serã subs
tancialmente incrementada com o término dos incentivos fiscais 
de empresas !ocalizadas no Pólo PetToquímico, revigoramento das 
empresas situadas no Centro Industrial d-e Aratu, da Metalurgia 
do Cobre e do Pólo Cafeeiro, entre outras. 

Por isso, dirijo-me a VoS3a Excelênci.a para solicitar seja sub
metlda à alta apreciação do Senado Federal pleito do Estado da 
Bahla que visa à contratação de US$ 25,000,000.00 (vinte e cinco 
m.Dhões de dólares americanos) 1 qUantum atualmente autorizado 
cumprindo, assim, o estatuído no art. 42, inciso IV, da Constitui~' 
ção da República Federativa do Brasil. 

Agradecendo a atenção que dispensar ao assunto, valho-me da 
oportunidade para renovar a Vossa Excelênc:a e seus i1ustres pa
res as expressões da minha mais elevada estima. - Antônio Car
los Magalhães, Governador. 
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ANExa-r 

LEI N.0 3. 701, DE 31-5-79 

Autoriza 10 Poder Executivo a contratar operação de 
crédito no e-xterior na forma que indica. 

o Governador_ do Estado da _Bahia, no uso de suas atribuições, 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu sancio

no a seguinte Lei: 
Art. 1.0 Fica o Poder Executivo, em nom-e do Estado. da Bahia, 

autorizado a contratar, no exterior, empréstimo no valor de até 
US$ 150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de dólarees ameri
canos) observadas as condiçõees negociais e as exigência dos ór
gãos_ encarregados da Política Econômico-Financeira do Governo 
Federal. . . 

Parágrafo único. Os recürsos re-Sti]tantes deste emPréstimo 
S€rão aplicados em programas de construção_ e pavim·entaçãó de 
rodovias eletrificação das regiões Oeste e Centro-Oe.ste, perfura
ção de poços tubulares em regiões semi-áridas, abastecimento ali
mentar_ dos grandes Centros Urbanos tLimplementação -do Plano 
de Valorização do.:s Recursos Hídricos da Bacia do rio Paraguaçu. 

· Art. 2.0 Em garantia da liquidação do principal e acessórios 
do empréstimo de que trata o artigo anterior, fica, outrosSim, o 
Poder Executivo autorizado a vincular ac; parcelas necessárias 
das receitas oriundas da cota estadual do. Fundo de .Participação 
dos Estados, Distrito Federal e Território.3 - FPE ou do Imposto 
de Circulação de Mercadorias - ICM. 

Art. 3.0 o Poder Executiv·o fará consignar nos orçamentos 
anuais do Estado, durante o prazo de vigência dos respectivos 
contratos, a.s dotações necessárias e .suficientes para amortização 
do financiamento autorlzado nesta lei e seus_ encargos. 

Art. 4.0 Fica, ademais, o Poder Executivo autorizado a abrir 
créditos adicionais ao 9rçamento_ Estadual vigente objetivándo a 
aplicação dos recur . .:os provenientes- da operação de crédito ora 
autorizado, nos termos do art. 53, § 1.0 , inclso IV, da Lei Esta
dual n.0 2 .322, de 11 de abril de 1966. 

Art. 5.0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçâo, 
revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Governo do Estado d_a Bahia, em 31 de maio de 
1979. - ANTôNIO . CARLOS 1\IAGALilliES - Luiz Fernando Stu
dart- Ramos de Queiroz- Paulo Ganem Souto- .João Durval Car
neiro - Hélio Correia de Mello - Antônio Osório Menezes Batista. 

ANEXO II 

E.M. n.0 182 Em, 19 de agosto de 1980. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 

O Estado da Bahia pretende contratar empréstimo -externo, 
no valor de até US$ 25 milhões1 de principal, com a garantia da 
União, para aplicação nos programas de transporte rodoviário e 
de energia elétrica do Estado. 

2. Qqanto aos aspectos formais prévios, requeridos pela le
gislação pertinente, para a concretizaç-ão do empréstimo, foram 
satisfeitos os seguintes: 

ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DA FAZENDA 
DEPARTAMENTO DO TESOURO 
DIVISAO DA DíVIDA PúBLICA 

~) foi promulgada a Lei 1).0 3. 701, de 31 de maio de 1979, au
torizando o Estado a contratar crédito externo até o valor de 
US$ 150 milhões; 

. b) foi reconhecido o caráter prioritário da operação e a capa
Cidade de pa.gamento do Estado, pela Secretaria de P:anejamento 
da Presidência da República conforme Aviso n.0 665/80. de 22 
de julho de 1980; 

c) foi expedida credencial, pelo Banco Central do Brasil -
FIRCE, para atendimento do disposto no art. 2.0 , inciso I, do De
creto n.o 65.071, de 27 d·e agosto de 1969, e no Decreto n.o 74.157, 
de 6 de junho de 1974. 

4. O exam_e ~a.s condições cfedHiciaS da operação será. efe
tuado pelo Min~steno da Fazenda, em articulação com o Bancv 
Central do Brasil, nos termos do art. 1.0 , incls:J II, do Decr·eto n.o 
74,. 157, de 6 de junho de 1974, assim que apresentada a respectiva 
mmuta de contrato. 

5. Assim. tenho a honra de prop.:n- a Vossa Excelência seja 
o E.s~ado da ~ahia autorizado. a dirigir-se ao Senado Federal, para 
~~l:;;l.pr·evlstos no art. 42, item IV, "in fine", da Constituição 

Aproveito a oportunidade para renovar á Vossa Excelência o..:; 
protestos do. meu mais profundo r·espeito. - Ernane Galvêas 
Ministro da Fazenda. ' 

ANEXO III 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 

BACEN-FIRCE 

. CREDE-80/129 

Senhor Governador, 

Brasília <DF I, 15 de agosto de 1980 

Referimo-nos ao ofício de 14--8-80, pelo qual foi solicitado des
te Banco Central credenciamento para o Governo do Estado da 
Ba:hia contratar operação de empréstimo em moeda, no valor de 
US$ 25 milhões, objetivando carrear recursos para os Programas 
de Transporte Rodoviário e Energia Elétrica do Estado. 

2. A propósito, e de ·acordo com o disposto no inciso I do 
art. 2.0 do Decreto n.o 6_5.071, de 27-8-69, cumpre-nos comunicar 
a V. Ex.a que, nesta data, com base na.s atribuições que lhe fo
ram conferidas pe~o Decreto n.0 84.128, de 29-10-79, o Banco 
Central do Brasil credenciou esse E,~tado, c-om vistas à operação 
citada, exclusivamente para os fins do art. 42, item TV, "in fine" 
da Constituição Federal. 

3. Outrossim, informamos a V. Ex.a que a fixação das c:On
dições financeiras da operação, bem como qualquer contato com 
instituição financeira no exterior, visando à sua oo·ocação no mer
cado, dependerá da prévia e expressa autorização deste órgão. 

4. Finalmente, e.:::claree:emos que este credenciamento é váli
do pelo prazo de 90 dias, a contar desta data. 

5. -AProv-eitamos a oportunidade para- apresentar a Vossa Ex
celência nososs· protestos de elev-ada. estima: e consideração. 

Departamento de Fiscallzaçãb e Registro de Capitais Estran
geiros. -: Daphnis Ro-drigues Valente, Chefe. 

ANEXO IV 

DíVIDA PúBLICA ESTADUAL 
PERFIL DO ENDIV:IDAMENTO DO ESTADO DA BAHIA, CONSOLIDADO 

QUADRO XIV A PREÇOS DE JUNHO DE 1980 

Ano Encargos (A) Amortização (B) Total de Receita de IC!\1 
Desembolsos (C) (D) 

1979 1.004.070 1.09L024 2.095:1J94 17.686.232 
1980 3.119. 719 2.519.678 5.639.397 25.826.361 
1981 2.258.894 2.131.153 4.390.047 29.129.843 
1982 1.898.914 1. 714.925 3.613.839 32.855.014 
1983 1.602.354 1. 640.773 3.243.127 37.059.157 
1984 1.438.855 1.283.109 2. 721.964 41.799.559 
1985 1.255.098 1.193. 765 2.448.863 47.146.236 
1986 1.158.300 L535.043 2.693.343 53.177.161 
1987 997.565 1.949.519 2. 947.084 59.919.853 
1988 808.451 1. 856.174 2.664.625 67.651.380 
1989 618.945 1. 766.986 2.385.931 76.306.314 
1990 435.184 1. 706.347 2.141.531 86.067.183 

Fonte: Seção de Controle da Dívida Pública - para dados da Dívida 
Coordenação da Programação FinãilCelra - para dados da Receita 

Cr$ 1.000,00 

CID 

0,118459 
0,218358 
0,150706 
0,109994 
0,087512 
0,065119 
0,051942 
0,050648 
0,049135 
0,039388 
0,031268 
0,024882 

/SMRG/, em 17-7-80 Olintho José de Oliveira,·chefe da SEDIP- D1PUB. 
Daniel Marinho da Silveira, Diretor da DIPUB. 
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PARECER N.0 778, de 1980 

Da Comissão de ConstitUição e Justiça. Sobre o Pro
jeto de Resolução :tJ..0 102, de 1980, da Comissão de Finan
ças, que "autoriza o Governo do Estado da BaJlia a reali-
zar operação de empréstimo externo no valor de ..... . 
US$ 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares norte
americanos), para aplicação nos programas de transporte 
rodoviário e de energia elétrica". 

Relator: Senador Aderbal Jurema 

Na forma do art. 42, item IV, da Constituição, o Senhor Go
vernador do Estad-o da Bahia, solicita ao Senado Federal a com
petente autorização para que aquele Estado possa contratar uma 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 25.0 milhões 
para aplicação nos programas de transporte rodoviário e de ener
gia elétrica. 

2. A Comissão de Finanças, na forma do Art. 108, item VI, 
do Regimento Interno, apresentou o competente projeto de reso
lução, autorizativo da operação, depois de examinar ampla e por
menorizadarhent•e o assunto. 

3. Face o disposto no Regimento Interno (art. 403, alíneas 
a, b e c) e na legislação pertinente, foram anexados ao processado 
os seguintes documentos principais: 

a) cópia da Lei Estadual n.0 3. 701, de 31 de maio de 1979, auto
rizando o Estado a contratar uma operação de crédito externo até 
o valor deUS$ 150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de dóla
res norte-americanos) - Anexo I; 

b) El<posição de Motivos n.0 182, de 19 de agosto de 1980, do 
Senhor Ministro de E.s:tado da Fazenda. fav"Drável, enviada ao Se
nhor Presidente da República, propondo o- seu encaminhamento 
ao Senado Federal, para os fins do art. 42, it_em IV, da Constituição, 
-Anexo II; 

c) Ofício (FIRCE - n.0 80/129) do Departamento de Fiscali
zação e Registro de Capitais Estrang·eiros, credenciando a opera
ção em pauta, conforme atribuições conferidas pelo Decreto n.0 

65.071, de 27-8-69 e pelo Decreto n.0 84.128, de 29-10-79- Ane
xo III; 

d) perfil do endividamento do Estado da Bahia, consolidado 
a preços de junho <le 1980 - An~exo IV. 

4. O exame das condições creditícias da oper-ação será efe
tuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco 
Central do Brasil, nos termos do art. 1.0, inciso II do Decreto n.O 
74.157, de 6 de junho de 1974, assim que apresentada a respectiva 
minuta do contrato com b grupo financiador. 

5. Sob o aspecto jurídico-constitucional, nada há que possa 
ser oposto ao presente projeto de resolução podendo o mesmo t_er 
tramitação normal. 

Sala das Comissões, 1.0 de outubro de 1980. - Aloysio Chaves, 
Presidente, em exercício- Aderbal Jurema, Relator- Nelson Car
neiro - Cunha Lima - Franco Montoro - Helvídio Nunes -
Raimundo Parente - Lázaro Earboza. 

PARECERES N•s 779 E 780, DE !980 

PARECER N.0 779, DE 1980 

Da Comissão de Economia. sobre a Mensagem n. 0 158, 
de 1980 {n.0 263, de 1980, na origem) do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal 
proposta para que seja autorizada a Empresa. de Urbani
zação do Recife - URB & contratar um& operação de cré
dito no valor de Cr$ 204.543.216,36 (duzentos e quatro mi
lhões, quinhentos e quarenta e três mil, duzentos e dezes
seis cruzeiros e trinta. e seis centavos). 

Relator: Senador José Lins 

Com a Mensagem n.O 158/80, o Senhor Presidente da Repúbllca 
submete à del!beração do Senado Federal, pleito da Empresa de 
Urba!)ização do Recife - URB, que objetlva contratar, com a ga
rantia da Prefeitura Municipal da cidade do Recife (PE), junto ao 
Banco do Nordeste do Brasil S.A., este na qualidade de administra-

dor do FUndo de Desenvol"illnento Urbano do Nordeste (FUNDUR
BANOJ, a seguinte operação de crédito: 

"Ca.racterísticas da operação: 
A -Valor: Cr$ 102.680.897.55 (Cr$ 34.248.105,15 + ..... 
Or$ 68.432.792,40), correspondentes a 210.485 UPC de 
Cr$ 487,83, em janeiro de 1980; 
B- Prazos: 
1 - de carência: 36 meses (p/Cr$ 34.248.105,15) e 12 me
ses (p/Cr$ 68.432. 792,40); 
2 - <le amortização: 84 meses (p/Cr$ 34.243.105,15) e 24 
meses (p/Cr$ 68 . 432 . 792,40 l ; 
c - Encargos: 
1 - juros de 10% a.a.; 
2 - correção monetária: de acordo com a variação trl
mestrru das OiRTNs (UPC); 

3 - taxa de administração: 1% a.a. sobre cada desembolso; 
D- Garantia: vinculação· de quotas do Fundo de Partici
pação dos MUnicípios (FBM) ; 
E - Destinação dos recursos: pavimentação de várias ar
térias na cidade do Recl!e (PE); 
A.l __,.Valor: Cr$ 101.862.318,81, correspondentes o 208.807 
UPC de Cr$ 437,83, em janeiro de 1980; 

B.l -Prazos: 
1 - de carência: 36 meses; 
2 - de amortização: 84 meses; 
C.l- Encargos: idênticos aos do item "C" anterior; 
D.l- Garantia: idêntica-ao do item "D" anterior; 
E .1- Destinação dos recursos: construção de 1 (uma) es
tação de transbordo de lixo, humanização da área central 
e bairros periféricos, naquela cidade." 

O Conselho Monetário NaCional pronunciou-se favoravelmente 
ao pedido, por considerá-lo técnico e financeiramente viável, não 
devendo os seus encargos gerar maiores pressões na execução orça
mentária dos próximos exercícios. 

No mérito, o empreendimento se enquadra em casos análogos 
que têm merecido a acolhida da casa, até mesmo porque parte <lo 
capital investido retorna aos cofres públicos e a margem de pou
pança real é suficiente para garantir o dispêndio relativo à dívida 
contraída somado ao do financiamen~o a ser garantido. 

Assim, acolhemos a Mfnsagem, nos termos do seguinte 

PRoJETO DE RESOLUÇAO N.o 103, DE 1980 

Autoriza a Empresa de Urbanização do Recife - URB, 
a contratar operação de crédito no valor de .............. . 
Cr$ 204.543.216,36 (duzentos e quatro milhões, quinhentos 
e quarenta e três mil, duzentos e dezesseis cruzeiros e 
trinta e seis centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É a Empresa de Urbanização do Recife - U'RB, Esta

do de Pernambuco, nos tennos do art. 2.o da Resolução n.O 93, de 
11 de o,utubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar 
com garantia da Prefeitura Municipal da Cidade do Recife, uma 
operação de crédito no valor de Cr$ 204.543.216,36 (duzentos e 
quatro milhõeS, qlliilhentos e quarenta e três mil, duzentos e dezes
seis cruzeiros e trinta e seis eentz,vos), junto ao Banco do .Nordes
te do Brasil S.A., este na qualidade de a<lmin!strador do Fun<lo de 
Desenvolvimento Urbano do Nordeste (FUNDURBANOl destinado 
à construção de uma estação de transbordo de lixo, humanização 
<la área central e bairros periféricos daquela Capital, obedecidas 
as condições admitidas pelo Bã.nca Central do Brasil, no respectivo 
processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
bllcação. 

Sal" das Comissões, 10 de setembro de 1980. -Roberto Satur
nino, Presidente em exercício - José Lins, Relator- José Richa -
Bernardino Viana - Orestes Quércia - Marcos Freire. 

MENSAGEM N.O 158, DE 1980, A QUE SE REFERE O PARECER 
{Mensagem n,0 263/80, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do art. 42, !tem VI, da Constituição, tenho a honra 

de propor a Vossas. Excelências seja autorizada a Empresa de Ur
banização do Recife - URB. a contratar, com garantia <la Prefei
tura Municipal da Cidade do Recife (PE), operação de crédito no 
valor de Cr$ 204.543.216,36 (duzentos e quatro milhões, quinhentos 
e quarenta e três tnil, duzentos e deze;;seis cruzeiros e trinta e se1s 
centavos) junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., este na qua
lidade de administ-rador do Fundo de Desenvolvimento Urbano do 
Nordeste (Fti'NDURBANO), destinado à construção de uma estação 
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de transbordo de l!xo, humanização da área eeritraCé bairros peri
féncos daquela Capital, de conformidade com a Inclusa Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda. 

Brasília, 8 de julho de 1980. -João Figueiredo. 

E. M. n.0 161 
Em 26 de junho de 1980 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
O Conselho Monetâ.rio Nacional, em sessão de ZS-6-80, ao apre

clar o anexo vota_,_ manifestou-se de acordo com o atendimento do 
pleito da Empresa de Urbanização do Recife-URB, no sentido de 
ser autorizada, com base no que estabelece o_ art. 2.0 da Resol~ção 
n.0 93, de 11-10-76, do Senado Federal, a contratar, com garantia 
da j'refeltura da Cidade do Recife (PE), operação de crédito no 
nlor de Cr$ 204.543.216,36 (equivalentes a 419.292 U'PC, conside
rado o valor nominal d~ UPC de Cr$ 487,83, vigente em janelro/80). 
junto ao Banco do No:·deste do Brasil S.A., este na qual!dade de 
administrador do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Nordeste 
(lr!JNDURBANOJ. 

2. Nessas condições, e em face do que preceitua o parágrafo 
único do art. 2.0 da aludida Resolução n.0 93176. tenho a honra 
de submeter a matéria à elevada consideração de Vossa Exeelência, 
a fhn de que, se merecedóta de acolhimento, seja encaminhada ao 
Senado Federal. 

Valho-me do enseJo.para. r&novar a Vossa Excelência os pro· 
testas ào meu mais profundo respeito. - Ernane Galvêas, Ministro 
da Fazenda. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 
Empresa. de Urbanização do Recife - URB. Garantia 

da Prefeitura da Cidade do Recife (PE) - Pedido de auto
rização para contratar operação de Crédito prevista no art. 
2.0 da Resolução n.o 93, de 11-10~76, do Senado Federal, no 
valor de C>:$ 204.543.216,36. 

Senhores Conselheiros, 
Pretende a Empresa de UrbaniZação do Recife - URB, com 

garantia da Prefeitura da Cidade do Reclfe(PE), cont:rilta.r, junto 
eo Banco do Nordeste do Brasil S.A., este na qualidade de admi
nistrador do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Nordeste 
(FUNDURBANO), uma operação de crédito de Cr$ 204.543.216,36 
(correspondentes a. 419.292 tJPC, eonsiderado o valor nom!nr..l da 
UPC de Cr$ 481, 83, Ylgente em janeiro de 1980). nos terinoS: da sú
mula. anexa. 

2. Em face do que preceitua o parágrafo único do art. 2.0 da 
Resolução n.o 93, de 11-10-76, do Senado Federal, submeto o assun
to. à consideração de v. Ex.u, votando pelo seu encamlnhame;>to à 
Pres~dência da República, com parecer favorável deste Conselho, 
para posterior envio àquela Casa do COngresso, se de acordo o 
Che!e <!.<> Poder Executivo. 

Outubro dl' 1980 

Anexa: Voto do conselheiro Carlos Geraldo Langonl, em 13 
de junho de 1980. 

ANE.'KO 

Operação de crédito a ser contra.ta.da pela Empresa de 
Ut>banizaçio do Recife - UR.B, com garantia da. Prefeitu:.ra. 
da Cidade do Recife (PE), janto ao Banco do Nordeste do 
Brasil S.A., este na qualidade de Administrador do Fundo 
de Desenvolvimento Urbano do Nordeste (FUNDURBANO): 

1. Valor Global da Operação: Cr$ 204.543.216,36 ........... . 
(Cr$ 102.680.897,55 + Cr$ 101.862.318,81), correspondentes a .... . 
419.292 (210.48() + 208.807) UPC de Cr$ 487,83, em janeiro de 1980. 

Ca:racterísticas da. operação: 
A-- Valor: Cr$ 102.880.897,55 (Cr$ 34.248.105,15 + ......... . 

Cr$ 88.432. 792,40), correspondentes a 210.485 UPC de Cr$ 487,83, em 
janeiro de l~HU; 

B- Prazos: 1- de carência: 36 meses (p/Cr$ 34.248.105,15) e 
12 meses (p/Cr$ 88.432. 792,40); 
2 - de .amortiZação: 84 meses (p/Cr$ 34.248.105,15) e 24 meses 
(p/Cr$ 88.432. 792,40); 

C- Encargos: 1- juros de 10% a.a;; 2- correçãQ monetãria: 
de acordo coma variação trimestral das ORTN (UPC) ; 3 - taxa de 
administração: 1% a.a. sobre cada desembolso; 

D - Garantla.: vinculação de quotas do Fundo de Participa
ção dos Municiplos (FPM); 

E - Destinação dos recursos: pavimentação de várias artérias 
na cidade do Recife (PE); · 

A.1 - Valor: Cr$ 101.862.318,81, correspondentes a 208.807 
UGC de Cr$ 487,83, em janeiro de 1980; 

B.1- Prazos: l -de carência: 38 meses; 2- de amortização: 
84 meses; 

C.l - Encargos: idênticos aos do item "C" anterior; 

D.l - Garantia: ldant.ica ao do item uD" anterior; 
E.1 - Destinação oos reeursos: construção de 1 (uma) esta

ção de transPordo de lixo. humanlzaçao da área central e bairros 
periféricos, naquela Cidade. 

2. Segurl.do o parecer apresentado pelo Banco do Nordesté 
do Brasil S.A., a operação de crédito sol:> exame é viável económi
ca e financs'!ramente. 

3. Trata-se de operação a que, por força das d!spoolções 
contidas no art.. 2.0 da Resolução n.0 93, de Ll-10-78, do Senado 
Federal, não se aplicam os !Imites fixados pelo art. 2.o da Resolu
ção n.0 62, de 28-10-75, da mesma Casa do congresso, haja vista 
que os recursos a serem repassa-dos provêm do Fundo de Desen
volvimento Urbano do Nordeste CF'U'NDVP..B&.~OL 

4. De acordo com os registras do Departamento da Dívida. Pública ,a situação geral da dívida consoli
dada interna da Prefeitura da Cidade do RecUe, garantidora da operação, apresenta-se conforme o qua
dro a seguir: 

Dívida consolidada 
interna 

I - Intralimlte 
· a) Em títulos 

b) Por contratos 
c) Por garantias 
d) Outras 

II - Extralimite 
a) FDU 
b) iFAS 
c) BNH 

ill - TOTAL GERAL (!+H) 

Posição em 
30-4-80 

599.985,7 

479.133,8 
120.851,9 

954.094,7 

954.094,7 

i. 554.080,4 

Operação sob 
exame 

204 '·54i! ,2 

204.543,2 

204.•543,2 

Em Cr~ mil 

Situação posterior à 
oontratação pretendida 

599.985,7 

479.I33,8 
120.851,9 

1.1•58.637.9 

1.158.637,9 

1. ?58. 623,6 

5. Levando-se em conta. entretanto, a soma do endiv.!damento intra e extralimite, para .z!eito de anã
lise sobre a capacidade de pagamento da lnt.erv.aniente. teríamos a seguinte Situação: 

Montante Global 
Crescimento íteal anual 
Dispêndio anual mãx!mo 

Dívida intra e 
extralimlte. 
Posição-

30-4-80 

1.554.080,4 
- :W.•130,3 

658.788,2 

Operação sob 
exame 

204.•543,2 
204.543,2 

11.961,0 

Situação posteriOr à 
contratação 

1. 758.623tt 
1~5.412,9 

' 670.749,2 

Em C>:$ mil 

Lim.ltes do 
art. 2.0 da 

Res: n.0 62175 

1.004.7!9,6 
4!58 .•5()8,4 
a43.l!Bl,3 
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6. COmo se vê, considerado todo o enc:Uvldamento da referida 
Prefeitura Untra + extrallmite + operação sob exame) seriam 
ultrapasll&dos os tetas que lhe foram 11xados pelos Itens I e m 
do artigo 2.o da ctclda Resolução n.o 62/75. 

c) que a margem de poupança real da refenida garantidora é 
superior ao ma-iof dispêndio relativo à dívida contraída somado ao 
do financiamento a ser garantido, 

opina c Departamento da Dívida Pública que a assunção do com
promisso sob exame, não deverá acarretar à Prefeitura ma.tores 
pressões na exeCução orçamentária· dos próximos exercícios. 

7. Tendo em VIsta, entretanto: 
a) que o orçoamento da garantidora para o ano corrente prevê 

a realização de receita de Cr$ 3.167.245.000,00 (dedu~\dll.s as ope
rações de crédito), da qual cerca de 10,77% se destinam a atender 
a. investimentos. com recur.sos Próprio:); 

8. Em face do que preceitua o parágrafo único . do art. 2.0 

da precitada Resolução n.0 93/'re, o a.ssunto deverá ser encaÍninha
do ao Conselho Monetário ~aCional e, posteriormente, à PreSidên
cia da Repúb~tca e ao Senado Federal, se de acordo o Chefe do 
PodEr Executivo. 

b) que parte do empreendimento a que se propõe o pleitean
te se reveste de caráter reprodutiV'o, conseqüentemente, en
sejar o retorno aos oo:fres públicos de parcela do capital investido; 

j ;-r=•·v ~-~<;J.O 

I 
[ ______ _ 

l it~l·~~(;1~0~_J rY.r~~~~-~ 
iU~NCO Ct!I..!T!:I\L l10 Cr:t:.._S.c!C ___ -;c,..-"-;:c;::-,-,---;--:-"':c--,-.,-,.-,,.,.--
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Outubro d(!' 1980 

PARECER ;N.<> 780, ,DE 1980 

Da Comissão de 'Constituição ., Justiça. Sobre o ll'ro
jeto de Resolução n.o 103, de 1979, da Comissão &> Eooti.o
mia, que "autori$3.. a ,Empresa. .de .Urbanização Ido -Recite 
- URB a contmt&r opemção de crédito no valor de 
Cr$ 204.543.216,36 (duzentos e qotro mllhõ..,, quinhen
tos e quarenta e três mil, duentos e dezesseis cruzelrOs e 
trlnt& e seis cent&vos)". 

trinta e .s-eis centavos), destinado a financiar a construção de uma 
estação de transbordo de lixo e humanização da área central e 
bairros periféricos daquela Capl tal. 

dela.tor: SenadOr Aderbal Jurema 
O presente Projeto de Reoolução, d·a Comissão de Economia 

do Senado Federa~. como conclusão de seu Parecer sobre a Men
sagem n." 158/80, do Senhor Presidente da República, autoriza a 
Empresa de Urbanização do Recife a contratar operação de cré
d1to no valor de Cr$ 204.543.216,36 (duzentos e quatro milhões, 
quinhentos e quarenta e três mll, duzentos e dezessels cruzeiros e 

O pedido foi formu!ado nos termos do preceituado no art. 2.0 
da Re.solução n.0 93, de 1976, do Senado Federal, implicando por 
conseguinte, a não observância dos limites fixados no art. 2:o da 
Resolução n.o 62, ·de 197S, também do Senado Federal. 

No mérito, a COmi.ssão de Economia examinou e consid~rou o 
pleito viável técnica e .financeiramente, concluindo pelo presente 
Projeto de Resolução. · 

Há a re3saltar que a operação foi autorizada pela Lei Mun!ci-
.Pal n.0 14.047, de 29 de novembro de 1979. · 

Em face ao exposto, verifica-se qué a proposição fOi elabora
da consoante a.s prescrições legais e regimentais aplicáveis à es-. 
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péciê merecendo, por isso, o no.sso_ enc"am.lnh'amento favorável. 
no que tange aos aspecto.> de con.st!tuclona:!dade, jurid!e!dade e 
técnica !egislat!va. 
· Sala da.• Comls.sões, 1.0 de outubro de 1980. - Aloysio Chav.,, 

Presidente, em exercicio - Aderbal Jurema, Relator - Belvídio 
Nunes - Aim.ir Pinto r- Raimundo Pa.rente ,__ iFranoo Montoro 
- ,Nelson Carneiro .- Cunha Lima - Lázaro Barboza. 

PARECERES Nos 781 E 782, DE 1980 
PARECER N.0 781, DE 19841 

Da Comissão de Eeonomia. sobre & Mensagem :Q. 0 16'7, 
de 1980 (n.• 278, de 1980, na origem) do Senhor Presidente 
da República, submeteD,do à aprovação do. Senado Federal 
proposta para que seja 3.utorizada a Prefeitura Mnni~ipal 
de Ca.jazeiras (PB) a elevar em Cr$ 48.644.944,11 (quài:en
ta e oito milhões, seiscentos e· quarenta e quatro :mn, no ... 
vecentos e quarenta e quà.tro cruzeiros é oMe centavos) o 
montante de sna divida 'consolidada. 

Relator: Senador .tosé Lins 
Com a Mensagem n.• 167/80, o Senhor Presidente da Repúbl!ca 

•ttbmete à deliberação do Senado" Federal, pleito da PrefeltUrà Mu
nicipal de C&jaze!ras (PI!) qu~ objet!va contratar, junto ao Banco 
do Estado da Paiaiba S.A., este :tla qual!dade de agente financeiro 
do Banco Nacional da HabitaçãO, a seguinte ·operação de Crédito: 

"Características, da. operaç_ão; 
I - Programa. FlPLAN 
A - Valor: 2.849 UPC (correspondentes a ér$ L.38!l.827,67, 
considerado o valor da UPC de Cr$ 487,83, em janeiro de 
1980); . . 

B- Prazos: 
1 - de carência: 6 meses 

Senado Federal, autorizada a elevar emCr$48.644".9441,11 !quaren
ta e oito milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, novecentos e 
quarenta e quatro cruzeiros e onze centavos) o montante de 1111& 
dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo 
de Igual valor, junto ao Baneo do Estado da Paraiba S.A., este na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, 
deat!nado à elaboração de projetas e execução de obras e serviços 
nee.,.,.ários à Implantação do projeto CURA, naquele municiplo, 
obed.ecidaa aa condições admitidas pelo Banco central do Braall, no 
respeet!vo processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigot na data de sua publ!
cação. 

Sala das Comissões, 27 de agosto de 1980. - Roberto Saturnlno, 
Presidente, em exerciclo - José Uns, Relator - Bernardino Viana 
- Vicente Vuolo - Alberto SUva - Orestes Quérela. 

MENSAGEM N.0 167, DE 1980, A QUE SE REFERE O PARECER 
(Mensagem n.• 278/80, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do art. 42, Item VI, da Constituição, tenho a honra 

de propor a Vossas Excelências seja autorizada a Prefeitura Mu
nicipal de Cajazeiras (PB) a elevar em Cr$ 48.644.944,11 (quarenta 
e oito milhões, sel.scentos e quarenta e quatro mil, novecentos e 
quarenta e quatro cruzeiros e onze centavos) o montante de sua 
dívida consol!dada, a fim de qúe possa contratar empréstimo jun
to ao Banco do Estado da Paraíba S.A., este na qualidade de agen
te financeiro do Banco Nacional da Habitação destinado à. elabo
ração de projetes e execução de obras e serviçÓs. necessários à im
plantação do Projeto CURA, naquele Município de conformidade 
com a Inclusa Exposição de Motivos do Senhor Mtnistro de Estado 
da Fazenda. 

2 - de amort!aação: 120 meses; Brasília, 10 de julho de 1980. -João Figueiredo. 
C - Eiicar"os: E.M. n.0 140 
1 - juros de 3% a.a. (sendo 2% . a.a. para o BNH e 1 r.; Em 26 de junho de 1980. 
a.a. para o Agente Financeiro); Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbl!ca 
2 - correção monetária com base na. "Variação das üR:l'N o Conselho Monetário Nacional, em sessão- de 25-6-80, ao apre-
(UPC) ; ciar o anexo voto, manifestou-se de acordo _com o atendimento do 

3 _taxa de administração do BNH: 1% sobre cadà: de-'' pleito daPrefeitura Municipal de Cajazeiras (PB), no sentido de 
sembolso; ser autorlZada, com base no que estabelece o art. 2.0 da Resolução 

n.o 93, de 11-10-76, do Senado Federal, a contratar operação de 
D- Gara.ntias: VInculação de quotas do Imposto sol!re crédito no valor de Cr$ 48.644.944,11, (equivalentes a 99.717 UPC 
Circniação de Mercadoria (ICM); considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 487,83, vigente em ja~ 
n -.Projeto CURA ne!ro/80), junto ao Banco do Estado da Paraíba S.-A., este no. qua-
A _ Valor: 9_6.868 UPC (coqesjlondentes a , .......... , , . lldade de agente fina~ceiro do Banco Nacional da Habitação. 
Cr$ 47.255.116,44, considerado o valor notninal dâ "UPC·-· • 2. Nessas condlçoes, e em face_ do que preceitua o parágrafo 
de Cr$ 487,83, em janeiro de 1980); unico do art. 2.0 da aludida Resoluçao n.': 93/76, tenho a honra de 
B _ Prazos· S?bmeter a matéria à elevada consideraçao de vossa Excelência, a 

• fun de que, se merecedora de acolhimento, seja encaminhada ao 
1 - de carência: 18 meses Senado Federal. 
2 - de amortiZação: 240 meses Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência os pro-
C __: Enearros: testos do meu mais profundo respeito. -Emane Galvêas, Wnlstro 

1 - juros de 3% a.a. (sendo 2% a.a. para o BNIH e 1% a.a. 
para o Agente Financeiro); 
2 - correção monetária com bâse na variação das ORTN 
(UPC); 
3 - taxa de administração do BNE!: 1% sobre cada de
sembolso; 

D - Gara.ntias: vinculação de quotas do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias (ICM)." 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmen
te_ ao pedido, por conslderã.-Io técnico e financeiramente viável, 
nao devendo os seus encargos gerar maiores pressões na exeeução 
orçamentária dos próximos exerciclos. 

No mérito, o empreendimento se enquadra nas normas opera
cionais do BNH e tem merecido o acolhimento da casa, até mes
mo porque a. capacidade de pagamento do postulante está garan
tida, uma vez que a margem de poupança real é bastante superior 
ao maior dispêndio relativo à divida conclulda somado ao do fi
nanciamento pretendido. 

Assim, acolhemos a Mensageni, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.O 104, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ca.ja.zeiras (PB) a 
elevar em Cr$ 48.644.944,11 (quaren-ta e oito milhões, seis
centos e quarenta e quatro mil, novecentas e quarenta e 
quatro cruzeiros e onze centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art.. 1.0 l1: a Prefeitura Municipal de Cajazelras !PB), nos 
termos do art. 2.0 da Resolução n.c 93, de 11 de outubro de 1976, do 

da Fazenda. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 
Prefeitura Municipal de Cajazeiras (PB).- Pedido de 

autori:t;a.ção para contratar operacã.o de crédito prevista 
no art. 2.0 da Resolução n.O 93, de 11-10-76, do Senado 
Federal, no valor de Cr$ 48.6U.944,U. 

Senhores Conselheiros, 
Pretende a Prefeitura Municipal de Cajazeiras !PBJ contra

tar, junto ao Banco do Estado da Paraíba S/ A, este na qualidade 
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, uma opera
ção de crédito de Cr$ 48.644.944,11, correspondentes a 99.717 UPC, 
coru;iderado o V"-!or nominal da UPC de Cr$ 487,83, em janeiro/80, 
nos tennos da sumula anexa. 

2. Em face do que preceitura o parágrafo único do art. 2.0 
da Resolução n.O 93, de 11·10-76, do Senado Federal, submeto o as
sunto à consideração de V. Ex.as, votando pelo seu encaminhamen
to à Presidência da Repúbl!ca, com parecer favorável deste Conse
lho, para posterior envio àquela Casa do Congresso, se de acordo 
o Chefe do Poder EXecutivo. 
. Anexo. Voto do Conselheiro, Carlos Geraldo Langoni, em 20 de 
Junho de 1980. 

ANEXO 
Operação de crédito a. ser contratada. pela Prefeitura 

Municipa,l de Cajaze!ras (PB) junto ao Bamo do Estado da 
Paraíba S/A~ este na qualidade de' agente financeiro do 
Banco Na<'lonal da. Hablta.ção. 

Características da operação: 
I - Programa F1PLAN 
A - Valor: 2.849 UPC (correspondop.tes a Cr$ 1.389.827,87, 

considerado o valor da UPC de Cr$ 487,83, ~m janeiro de 1980); 
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B - Prazos: 1 - de carência: 6 meses; 2 - de amoTtlzação: 
120 meses; 

C- Encargos: 1 -juros de 3•% a.a. (sendo 2.% a.a.. para o 
BNH e 1% a.a. para o Agente Financeiro); 2 - -correção monetár:la 
com base na variação das ORTN (UPC); 3 - taxa de administra
ção do BNH: 1% sobre cada desembolso; 

D - Garantias: Vinculação de quotas do Imposto sobre Cir
cUlação de Mercadorias <ICM) ; 

n "-- PÍ'ojeto CURA 
A - Valor: 96.868 UPC (correspondentes a Cr$ 47.255.116,44, 

considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 487,83, em janeiro de 
1980); 

B- Prazos: 1- de carência: 18 meses; 2- de amortização: 
24ll meses. 

C - Encargos: 
1 - juros de 3% a.a. <sendo 2% a.a. para o BNH e 1% a.a. 

para o Agente Financeiro); 

Dívida Consolidada 
Interna 

I - Intrallmlte 
a> Em titulas 
b) Por contratos 
e) Por garantias 
d) Outras 

n - Extrallmlte 
a) FDU 
b) FAS 
c) BNH 

li - Total Geral (I + D) 

Posição em 
30-5-80 

2 - correção monetária com base na variação das ORTN 
(UPC); 

3 - taxa ae administração do BN'H: 1% sobre cada desem
bolso; 

D -·Garantias: vinculação de quotas do Imposto sobre Cir
culação de Mercadorias (!CM) ; 

2. Segundo o parecer apresentado pelo Banco do Estado da 
Paralba S/ A, a operação de crédito sob exame é viável econõmlca 
e financeiramente. 

3. Trata-se de operação a que por forç"' das disposições 
contidas no art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11-10-76, do Senado 
Federal, não se aplicam os limites fixados no art. 2.0 da Resolu
ção n.0 62, de 28-10-75, da mesma Casa do Congresso, haja vis
ta que os recursos a sexem .epass~os provêm do Banco Nacional 
da Habitação. 

4. De acordo com os regiStras do Departamento ãa Dívida 
Pública, a situação geral da divida consolidada Interna do Mu
nlciplo apresenta-oe conforme o quadro a seguir: 

Operação sob 
Exame 

48.644,9 

48.644,9 
48.644,9 

Situação Posterior à 
Contra:tação Pretendida 

/-

48.644,9 

48.644,9 
48.644,9 

5. Levando-se em conta entretanto, a soma do endividamento Intra e extr,.!Imlte, para efeito de aná
lise sobre a capacidade de pagamento do postulante, teríamos a seguinte situação: 

Cr$ mil 

Dívida Intra e 
Extrs.IImlte. 
Posição em: 

30-5-80 

Operação sob 
Exame 

Situação Posterior 
à Contratação 

Limite do Art. 2. o 
da Res. 62175 

Monmnte Global 
Crescimento real anual 
Dispêndio anual máximo 

6. Como se vê. considerado todo o endividamento do- refe
rido Município (intra + extralimite + operação sob exame), se
riam ultrapassados os tetas que lhe foram fixados pe!os itens r . 
e n do citado art. 2.0 da Resolução n.o 62/75. 

7. Tendo em vista, entretanto: 
a) que o orçamento do pleiteante para o ano corrente prevê 

a realização de receita de Cr$ 35.300.000,00 (deduzidas as opera
ções de crédito), da qual cerc~ de 26,32% destinam-se a atend'er 
a investimentos com recursos próprios; 

b) que o empreendimento a que .se propõe a referida Prefei
tura se reveste de caráter reprodutivo, devendo, conseqüentemen
te, ensejar o retorno aos cofres públicos de grande parte do ca
pital investido, através da.s rendas provenientes da exploração 
de serviços; e 

48.644,9 
48.644,9 

3.381,7 

48.644,9 
48.644,9 
3.881,7 

23.337,5 
6.667,9 
5.000,9 

c) que sua margem de poupança real é bastante .superior ao 
maior dispêndio relativo à divida contraída somado ao do finan
ciamento pretendido, 
opina o Depa.rta_mento ~a Divict::::- Pública que a operação preten
dida pela Prefeitura n!l<) devera acar~etar maiores pressões na 
execução orçamentária dos próximos exercícios. 

8. ~ face do que preceitua o parágrafo único do art. 2.0 
da precitada Resoluçao n.o 93, de 1976, o assunto deverá ser en
caminhado ao Conselho Monetário Nacional e posteriormente à 
Presidência da República e ao Senado Federái se de acord~ o 
Chefe do Poder Executivo. ' 

9. A operação .se de.stlna à elaboração de projetos e execução 
de_ obras e serviços necessários à imnlantação do Projeto CURA 
na cidade de Cajazeiras. · 
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AI-O~Ml1TlA~ 

c~;.c,lação de cotas do IC>1 e IPTO 

Mapa áa Controle das bpéraçõ:u; di Divida 
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PARECER N.0 782, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Pro

Jeto de Resolução n.0 104, de 1980, da Comissão de Eco
nomia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Cajazeiras 
(PB) " elevar em Cr$ 48.641.944,11 (quarenta e oito 
milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, novecentos e 
quart:nta e quatro cruzeiros e onze centavos) o montante 
de sua dívida consolidada". 

Relator: Senador Cunha. Lima 
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia 

do Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensa
gem n.• 167/80, do Senhor Presidente da República, autoriza a 
Prefeitura Municipal de Cajazeiras (PB) a contratar empréstimo 
no valor de Cr$ 48.644.944,11 <quarenta e oito milhões. seiscentos 
e quarenta e quatro mil. novecentos e quarenta e quatro cruzeiros 
e onze centavos) destinado a financiar a elaboração de projetos 
e execução de obras e serviços necessários à imp!antação do Pro
jeto Cura, naquele Município. 

O pedido !oi formulado nos termos do preceituado no art. 2.0 

da Resolução n.0 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por 
conseguinte. a não observância dos llmltes fixados no artigo 2.o 
da Resolução n.0 62, de 1975, também do Senado Federal. 

No mérito, a Comissão de Economia examinou e considerou 
o pleito viãvel técnica e financeiramente, concluindo pelo presente 
Projeto de !Resolução. 

Através da Lei Municipal n.O 637, de 16 de fevereiro de 1978, 
a Prefeitura daquela cidade foi autorizada a realizar a operação. 

Em face ao exposto, verifica-se que a proposição !ol elaborada 
consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, 
merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que 
tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. 

Bala das Comissões, ·1 de outubro de 1980. - Aloysio Chaves, 
Presidente em exercido - Cunha Lima, Relator - Almir Pinto 
- Raimundo Parente - HeJvídio Nunes - Aderbal Jurema 
Lázaro Ba:rboza. - Franco Montoro - Nelson Carneiro. 
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PARECERES Nos 783 E 784, DE 1980 

PARECE~ N.0 783, DE 1980 
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'? 183, 

Qe 11!81) (n.o 294/8_1!. na origem), do Senhor Presidente dJ. 
República, propondo ao· Senado Federal seja autorizada à 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente CSP) a elevar 
em Cr$ 110.560.327,71 (cento e dez milhões, quinhentos e 
sessenta mil, trezentos e vinte e sete cruzeiros e setenta e 
um centavos) o montante de sua. dívida consolidada in
terna. 

Relator: Senador Orestes Quérc!:t 
O Senhor Presidente da República encaminha ao exame ão 

Sen~do Federal Cart. 42, Item VI, da COnstituição), proposta no 
sentido de que seja a Prefeitura Municipal de Presidente Pruden
te CSP) autorizada a elevar em Cr$ 110.560.327,71 (cento e dez 
m~lhões, quinhentos e sessenta mil, trezentos e vinte c sete cru
zeiros e setenta e um centavos) o montante de sua dívida con.-:
solldac'!a Interna, a fim de que possa contratar empréstimo junto 
ao Banco do Estado de. São Paulo S.A., este na qualidade de agen
te financeiro do Banco Nacional cja H~bitação -. BNH -, valor 
correspondente a 226.637 UPC, cons!rterado o valor nominal da 
UPC de Cr$ 487,83, em janeiro de 1980. 

2. Características da operação: 
"Prefeitura Municipal .de Presidente Prudente (SP) 
A- Valor: Cr$ ·.110.560.327,71 (correspondente a ...... . 

226.637 UPC de Cr$ 487,83, em janeiro de 1980; 

B- Prazos: 
1 - de carência: 24 · meses; 
2 - de amortização: 240 meses; 

O - Encargos: 
1 - juros de 8% a.a. (7% a.a. para o BNH e 1% a.a. 

para o Agente Financeiro); 
2 - correção monetãria: com base na variação tri

mestral da ORTN (UPCl; 
3 ~ taxa de administração do BNH correspondente a 

1% do valor do empréstimo; 
4 - taxa de serviços técnicos correspondente a 1%; 

D - Garantia: vinculação das cu~as do Imposto sobre a 
Circulaçiio de Mercadorias UC.b..1} ; 

3. Segundo o parecer apresentado pelo õrgão financiador, a 
operação de crédito sob exame é viável económica e financeira
mente. 

4. O processo é acompanhadQ dos seguintes elementos e in
formações prine:ipais: 

a) Lei Municipal n.0 1. 936, de 1977, autorizadora da ope:tação; 
b) Exposição de Motivos EM n.0 156/80, do Senhor Ministro d:

Estado da Fazenda ao Exmo. Sr. Presidente da República, comuni
cando que' o Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a propos. 
ta, manifestou-se favoravelmente ao pleito formulado conforme ~ 
art. 2. 0 da Resolução n.0 93, de 1976_, do Senado Federal; e 

c) Parecer do Banco Central do Brasil - Depattamcnto cl.~. 
Dívida Pública, fav-orável ao pleito. 

5. Do estudo de -Viabilidade apresentado pelo Ba:wo Central 
do Brasil, destacamos os seguintes itens para a análtse da capa
cidade rie pagamento da entidade: 

5.1 --Dados relativos ao balanç-o de 1979 

RECEITA ARRECADADA 

DI -Total 
D2 - Operações de Crédito ~ 

D3 - Líquida (Dl - D2J 
D4 - índice de correção 
D5 - Receita Liquida Corrigida (D3 x D4) 

Valor: Cr$ mil 

418.089,6 
178.123,0 
239.966,6 

1,1247 
269.890,4 

5.2- ~-Limites Operacionais estabelecidos pelo art. 2.o daRe
solução. n.0 -62//75 

Valor: Cr.$ mil 
E! -Montante Global (70% de D5) - Item I 188.923,3 
E2 - Crescimento Real Anual (20% de DS) 

Itemn 
E3 ·-- Dispêndio Anual Máximn 05% de D5) 

Itemm 
E4 - Responsabilidade por Títulos (35% de 

D5l ltennv 

53.918,1 

40.483,6 

94.461,7 

5.3 ·-- Posição da Dívida Consolidada Interna em 31-3-80: 

A - lntralimite 
B - Extralimite 
C - Operação sob Exame 

Valor: Cr$ mii 
11.573,9 mií 

410.783,3 mil 
=110.560,3 mll (Extra!imlte) 

E - Dcstina·<;ãó dos recJirsos: execução de obris do Pro---
jeto CURA no Município." I>- Total Geral = 532.917,5 mil 

6. Tendo em vista a orientação desta COmissão para verl!icação da capaclclade de pagamento do 
postulados, foi levado em conta a soma do endividamento intra e extralimite. Teríamos a seguinte situação: 

Dívida lntta e Item/Limites e.xtralimite 

I - Montante global 422.357,2 

ll - Crescimento real 
anual 131.802,1 

m - Dispêndio anual 
máximo 70.305,4 

7. Considerado todo o endividamento dà referida entidade 
(intra + extrallmite + 0peração sob exame), seriam ultrapassa
dos os tetas que lhe foram fixados· pelos Itens I, II e m do art. 2.0 

da Resolução n.•· 62, de 1975. 

8 .. Trata-se, entretanto, de uma operação extralbnite que, por 
força das disposições contidas· no art. 2.o da Resolução n.O 93, de 
1976, não se aplicam os citados limites (itens I, II ~ III) fixados 
i'C ert. 2.0 da Resolução n.o 62 de 1975, ambas do Senado Federal, 

Operação Situação posteri<>r Limites do art. 2.0 
sob à contratação da Res. 6217 5 exame 

110.560,3 532.917,5 188.923,3 

110.560,3 242.362,4 53.978,1 

6.934,0 77.239,4 40.483,6 

haja Vista que os recursos a serem repassados provêm do Banco 
Nacional da Habitação - BNH. 

9. Além da característica da operação - extral!mlte - e 
segundo connlusão do IJepartamento da Divida Pública a assun
ção do compromisso sob ~xame não deverá acarretar maiores pres
sões na execução orçamentária dos prõximos exerciclos, tendo em 
vista: 

a) que o orçamento da Prereltura para o ano corrente prevê 
a realização de· receita de Cr$ 378.001.400,00 (deduzidas as opera-
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ÇÕPs de crédito), da ql.ld.l cerca de 16,11%, destinam-se a atender a 
-inve!')timentos com recursos próprios (poupanç-a líquida); 

b) que a margem de poupança real da Prefeitura: é bast~nte 
supel-ior ao maior dispêndio relativo à divida contraída somado ao 
dos financiamentos pretendidoo. 

10. De fato, o m-aior dispêndio anual da dívida a ser con
traída ·será de Cr$ 16. 055 O em 1983, que somado à parcela da dl
v-.tda ~xistente para o mé.smo exercício (Cr$ 56.953,6), totalizam 
Cr$ 73.008,6 mll, valor inferior à margem de poupança real <Cr$ 
123.238,9) . 

11. Assim, awndlda.s a.s exigências das nonna.s vigenl<ls e 
as disposições do Regimento Inl<lrno, concluímos pelo acolhimen
to da presente mensagem, na fonna do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 105, DE 1980 

Autoriza. & Prefeitura. Manlcip:tl de Presidente Pru
dente (SP), a elevu em Cr$ Il0.500.327, 71 (cento e dez 
milhões, quinhentos e sessenta mil, trezentos e vinte e 
sete cruzeiros, setenta e um centavos) o monta.ntf!. de sua 
dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 ll: a Prefeitura :Municipal de Presidente Prudente, 
Estr .. do de São Paulo, nos termos do art. 2.o da Resolução n.0 93, 
de 11 de outubro de 197-6, do Senado Federal, autorizada a elevar 
em Cr$ 110.560.327,71 (cento ·e dez m!lhõe.s, quinhentos e sessenta 
mil, trezentos e vinte e ·.sete cruzeir-os e setenta e um centavos) 
o montante de sua dívida consoli4ada interna, a fim de que possa 
contratar um emprésUmo de ~gual valor, junto ao Banco do Es
tado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação - BNH - destinado à execução de 
obras do Projeto CURA, naquele MWllcipío. obedecidas "3.5 condi
ções admitidas pelo Banco Central do Brasil. no re.spectJ.vo pro
cesso. 

Art. 2;o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Sala da.s Comissões, lO de setembro de 1980. -.Roberto Satur
ninno, Presidente, em eJcercício - Orestes Quércla, Relator -
José Richa - Bernardino Vian.. ·-- José Lins - Mucos Freire. 

.MENSAGEM N.0 183, DE 1980, A QUE SE iREF1ERE 0 PMlEOER 
(Mensagem 11-0 284/80, n.. origem) 

Excelentíssimos Senhores Membro.s do Senado Federal: 

Nos termos do art. 42, item VI. da Constituição, tenho a honra 
de propor a Vossas Excelências seja autorizada a Prefeitura Mu
niCipal de Presidente Prudente (SP) a elevar em Cr$ 110.560.327,71 
(cento e dez milhões, quinhentos e sessenta mil, trezentos e vinte 
e sete cruzeiros e setenta e um centavos) o montante de sua di
v.tda consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo junto 
ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agen
te financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado à exe
cução de obras do Projeto OURA, naquele Município. de confor
midade com a inclusa Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado da Fazenda. 

lênci~:t, a fim de que, se merecedora de acolhimento, seja. encrun.i
nhada ao senado Federal 

Valho-me do ensejo para reno·v-ar a Vossa Excelência os pro
testos do meu mais profundo respeito. - Emane Galvêas, Ministro 
da Fazenda. 

BANCO CENr.l'RAL DO BRASliL 

Prefeitura Municipal de Presidente l'ntclente (SP) e 
PRUDENCO - Via. Prudentina de n-nvolvimento, de 
Presü!ente Prudente (garantia da Prefeitura) - Pedidos 
de antorizaçã.o para contralar opera,ç<ies de crédito pre
vist..s no art. 2.0 da Resolução n.o 93, de .11-10-76, do Se
nado Federal, somando Or$ 155.220 .188,55_ 

Senhores Conselheiros, 

Pretendem a ·Prefeitura Municipal de Presidente Prudente 
(SP) e a FRUDENCO -,- Cia. Prudentlna de DesenvolVImento, de 
Presidente Prudente esta com garantia da Prefeitura, contratar, 
junto oo Banco dÓ Estado de São Paulo S.A .. este na qualidade 
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, operações 
de cré<Uto somando Cr$ 1>55.220.188;55 (correspOndenl<ls a 318.185 
UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 4a7,83, vigente 
em janeiro de 1980), nos termos da súm•o:a anexa. 

2. Em face do que preceitua o parágrafo único do art. 2.0 

da Resolução n.0 93, de 11-'10-76, do Senado Federal, submeto o 
assunto à consideração de V. Ex.a.s, votando pelo seu encaminha
mento à Presidência da República, com parecer favorável deste 
conselho, para pOsterior envio àquela Casa do Congresso, se de 
acordo o Chefe do Poder Executivo. 

Ane:ro: Voto do Conselheiro Carlos Geraldo Langonl, em 
17-6-80. 

!ANEXO 

Opera,ções de crédito a serem oontntadas pela Pre
feltur& Mnnicip:tl de Presidente Prudente ('SP) e pela 
PRVDENOO - Cia. Prudentina. de Desenvolvimento, de 
Presidente Prudente (com gazantia da Prefeitum), junto 
a.o Banco do Estado de São Panlo ,g.a_, este n:. q113.lid&de 
de agente financeiro do Banco Nacional da. Habitação. 

1. Características das operações: 

1.1 Prefeltnra Mnniclp:tl de Presidente Prudente (SPJ · 

A- Valor: cr$ ll0.56C.327,71 (correspondente a 226.637 UPC 
de Cr$ 4<17,83, em janeiro de 1980); 

B - Praros: 

1 - de carência: 24 meses; 

2 - de amortizo.ção: 240 meses; 
c - Encargos: 

BrasíJ.ia, 10 de julho de 1980. ·- João Figueiredo. 1 - juros de 8% a.a. (7% a.a. para o BNH e 1% a. a. para o 
E.M. n.O 156 Em 26 de junho de 1980 Agente Financeiro); 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

O conselho Monetário Nacional, em sessão de 25-6-80, ao apre
ciar o anexo voto, manifestou-se de acordo com o atendimento dos 
seguintes pedidos, formulados com base no que dispõe o ar~. 2.0 

da Resolução n.0 93, de 11--10-76, do Senado Federal: 

a) da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente (SP), no 
.sentido de ser autorizada a contratar operação de crédito de Cr$ 
110.560.327,71 (correspOndentes a 226.637 UPC, considerado ova
lor nominal da UPC de Cr$ 487,83, vlgoente em janeiro/80), junto 
ao Banco do <Estado de São Paulo S.A._ este na qualidade de agen
te financeiro do Banco Nao!onal da Habitação; e 

b) da PRUDENCO - Cla. Prudentlna de Desenvolvimento, de 
PreSidente Prudente (SPJ, no sentido de ser autorizada a contratar 
operação de crédito de Cr$ 44.&59.880,84 (correspondentes a 91.548 
UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 487.33, vigente 
em janeiro/80), junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este 
na qualidade de agente tmanceiro do Banco Nacional da Habita
ção, com garantia da Prefeitura Municipal de Presidente Pru
dente (SP). 

2'. N-essas condições, e em face do que preceitua o parágra
fo único do art. 2.0 da aludida Resolução n.0 93n6, tenho a hon
ra de submeter a matéria à elevada consideração de Vossa Exc~-

2 - correção monetária: com base na variação trimestral da 
OR'l'N (UPC); 

3 - taxa de administração do BNH correspOndente a I% do 
valor do empréstimo; 

4 - taxa de serviços técnicos correspondente a 1%; 

D - Garantia; vinculação das cotas do Imposto sobre Circula
ção de Mercadorias (ICM) ; 

E - Destinação dos recursos: execução de obra.s do Projeto 
CUR.A, no 'Município. 

1. 2 PRVDENOO - Via. Prudentina. de Desenvolvimento, de 
Presidente Prndente (SP) 

A - Valor: Cr$ 44.659.000,!:4 (correspondente a 91.548 UPC 
de Cr$ 487,83, em janeiro de 1980); 

B - Prazos: 

1 - de carênc!a: 18 meses; 

2 - de amortização: 300 meses; 
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C - Enca:rgos: 

1- juros del% a.a (para o Agente Flnailceiro); 

2 - .correção monetária: segundo a vanlação trimestral da 
ORTN (Ul'IC); 

D - Gara:4tia: vinculação _d<:! cotas do Imposto sobre a Cir
culação de Mercadorias (ICM), por parte da prefeitura Municipal 
de Presidente Prudente; 

iE- Destinação d<lS •·ecursos: Programa IIROFILURB, naquela 
cidade. 

2. Segundo o parecer apresentado pelo Banco do Estado de 
São Pa.ulo.S.A., as operaçÓjls de crédito sob exame são v.lávels eco
nómica e financeiramente. 

3. Trata-se de operações a. que, por força das disposições 
contidas no art. 2.o da Resolução n.0 93, de 11-10-'16, do Senado 
Federal, não se aplicam os limites fixados no art. 2.0 da Resolu
ção n.O 62, de 28-10-7'5, da mesma. casa. do Congresso, haja vista 
que os recursos a serem repassados provêm do Banco Nacional 
da H01bltação. 

4, De acordo com os registras do Departamento da Divida Pública, a situação geral da divida consoll
clada Interna da Prefe1tura Municipal de Presidente Prudente (SP) apresenta-se conforme o quadro a se
guir: 

Cr$ mil 

Divida C<IIJSO!idada 
Interna 

Posição em 
31-3-80 

Operação sob 
Exame 

Situação Posterior 
às cont.ratações 

pretendidas 

I - INTRALIMITE 11.573,9 11.573,9 

a) Em titulas 
b) Por contratos 11.573,9 11.573,9 
c) Por garantias 
d) Outras 

ll- EXTRALIMITE 

a) FDU 
b) FAS 
c) BNH 

lli- Total Geral (I+ II) 

410.783,3 

66.739,3 

344.044,0 

422.357,2 

155.220,2 

155.220,2 

155.220,2 

566.003,5 

66.739,3 

499.264,2 

577.577,4 

5. Levando-se em conta, entretanto, a soma do endividamento intra e extralimite, para efeito de aná~ 
Use sobre a capacidade de pagamento do postulante, teríamos a seguinte situação: 

Dívida intra e Limites do art. 2.o extralimite. Operação sob Situação posterior da Resolucão Posição em: Exame à contratação n.0 62/6S 31-3-80 

Montante Global 422.357,2 155.220,2 577.577,4 188.923,3 

Crescimento real anual 131.802,1 155.220,2 287.022.3 53.978,1 

Dispêndio anual máxim-o 70.305,4 6. 934,0 77.239,4 40.483,6 

6. Como se vê, considerado todo o endlvidamento da referida investido, através das rendas provenientes da exploração de ser-
Prefeitura Munlt:Ival de President.e Prudente (intra -F extralimite 
+ operações sob exarr..e), seriam ultrapassados os te tos que lhe 
foram fixados pelos itens !, II e III do citado art. 2.0 da Resolução 
n.0 62/75. 

7. Tendo em vista, entretanto: 

a) que o orçamento da Prefeitura para o ano corrente prevê a 
realização de receita de Cr$ 378.501.400,00 (deduzidas as opera
ções de crédito), da qual cerca-de 16,11% destinam-se a atender a 
investimentos com recursos próprios; 

b) que o empreendimento a que- se propõe a referida ..... . 
PRUDENCO- Cia. Prudentina de Desenvolvimento de Presidente 
Prudente .se reveste de caráter reprodutivo, devendo, conseqüente
mer..te, ensejar o retorno aos cofres públicos de parte do capital 

viços; e 
c) que a margem de poupança real da Prefeitura é bastante 

superior ao maior dispêndio relativo à dívida contraída somado 
ao dos financiamentos pretendidos, 

opina o Departamento da Dívida Pública que a assunc;ão do com
promisso sob exame não deverá acarretar à Prefeitura Municipal 
de Presidente Prudente maiores pressões na execução orçamentá
ria dos próximos exercícios. 

8. Em face do que preceitua o parágrafo único do art. 2.0 da 
precitada Resolução n.o 93, de 1976, o assunto deverá ser enca
minhado ao Conselho Monetário Nacional e. posteriormente, à 
Presidência da República e ao Senado Federal, se de acordo o Che
fe do Poder Executivo. 
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DESPA/NIJClP Mapa li 

,.,. 
~1.02.80 

A~ Caroct~n'stÍcçs da operação 
Mapa de controfiJ dos op6roçe"es da 
dívida cons~lidadc interna 

A1. 0-'100$ 00 INF"QRMA."'T€ 

[] ESTAOO fXJ MUWCÍPIO r X] ADMINISTRAÇÃO lNDlRETA ~~~---j 
~~ÍJTIJRA Mt,NICIPAL IE PRESIDENTE PRI.JrENTE (SP) E PRUDENOO 

ICM 
A6 • DESTINAÇÃO DOS R~U!tSOS 

I 
-PPDGRAMA PROFILURB 

- ProJETO CURA 

A7-1.1SERA ÕES 
ANO REC€E!!MEIHOS ANO R!.Cf:BU.~l'l'OS 

1980 155~220.188,55 

AS • Z.MOfiTI~-ACÕl:S 
ANO f'ACAMENTOS Cr$ mil ANO PI:.GAMENTOS 

1980 1.843 1988 13.761 

1981 6.934 fumais 147.358 

1982 13.173 TOTAL 258.756 ~!il 

1983 16.055 

1984 15.S96 

1985 15.138 

1986 14.679 

1987 14.219 
A9 ·DATA, C:AJm.!5QS E ASSINAIURAS 

-r-- ...... ;-!(;: . ,.,_,_ _.J) L_ coo~~;,u. .. c:~ ,_,...- \. 

NVOII'·OO!I ~~~~~~~~~~~------"'----------' 

.d· Situccõo do divida eonsOiidada-lnterna 
l'eSIO:..._O tM -'.!..U.l·-~ fOTAl. 

~1:S1C ,1,/.CI)·-·-· 

VARI~Coi.C Sl)llll[ /t U.T!311AWZA~Õ~S 
P0$1eÃo ce D!Z(mno '"' n tu u 

Outubro de 1980 

Cr$f-.'IIL 

I!Cll ,_~n•oc.~ AACS 
70rAL 

Bt 92 

INT(GII~IZ,\0.0.1 ,1, l~ftG~AUz.O.o 

93 04 es=-B_3..!§.!_J!§~·,s,s~·-,~•,•~--t""'-7----t"""-"---+'""•'-''-"'"-7-''""'"--·-
1- !NTP.ALIMITE 14.552,1 16.366,7 1L573,9 11.573,9 ~ 4. 792,8 

1.1. EM TÍTVI.OS 

1.2 • POR C.CNTRATOS 14.552,1 16.366,7 11.573,9 11.573,9 - 4. 792,8 

1.:.0:- POR G:.~NTI.I'.S 

1.4-00TROS 

l • EXTRALIMJTE 243.788,0 274.188,4 328.8]0,4 81.972,9 410.783,3 136.594,9 

IL! • f"NDU 56.912,7 64.609,7_ 66.739,3 66.739,3 z. 729,6 - ... 

166.~75,~ ,-----:_ -· f - -._ 
262 .071.1_~~-.?72 ,9 344.044 .o 133. SOS ,3 

11.2. r AS 

11.3 • B~Ht 

l ,l-TO':"Â:.. GeP.tlL(l•H} C> 253.340,1 290.555,1 340.384,3 81.972,9 422.357,2 131.802,1 ! 
C ett:nor:rcmo dto pogamonfns da d1~1ido consolidado: interna . 

' 
cr~ f1'L ., .. 

DN!DA !~triCICIQ; 

I" s5 
D~:n:ti;; 

19 30 1981 /9 82 19 83 19 8tl 1~'36 1237 '"" rsm'.O!i 

I -INTR:.UMiT E 2~-704,5 8.079,5 - - - I - - - - ---
11· CPE?.AÇÃ:> SOB EXAME 1.84.3,0 6.934,0 13.173,0 16.055 ,o 15.596,0 [15.138,0 14.679 ,o 14.219,0 13.761 ,o 147.353,0 

I 
lli·SUB-TOTAL {1 .. 11) 16.547,5 15.013,5 13.173,0 16.055,0 15.596 ,o !15.138,0 14.679,0 14.219 ,o 13.761,0 147.353,0 

IV'. EXTRALIMITE 16.019,5 62.225,9 59.589,7 56.953,6 s4. 317,5 _ls1. 681,4 40.074,2 35.344.8 33.904,8 292.398,0 

TOTt.L. {llloj.]V) I> 32.567,0177.239,4 72.76~,7 73.00S,ú j ú9.913.5 1<:>6.819,4 54.753,2 49.563,8 47.ú6S,S l.:t3V.iS6,0( 
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f••,., ·.,~LO -
!""'J~Ii::P.7ó 40 427/8" 

;;;:·-~D~o"~'~'~'~''~,,~,ivo~• ~o~o~h=ol!:o:':oç~o::<::•=:f 9=?9"===========C=•~$'::m';il E- Limites ooerãc!o::Cii~ 
KZ"CEITA ~~t.'CAQAJ)A I 

,------~ E1 - MO:ITANTt GLOBAL {70% C~ 05) 
01 - TOT~.. 418,089 ,6 

02 • OPEJl.A_Ç~ OE CRiL:I~ 

o:s - Úou;o;.. (Of -ozJ 

c.; • íuo:cE oc: cmum;:Z'o 

I • MONTANTE G:.O~L 

178.123,0 1 
. E2 • CRE.SC!M!::NTO REAL ANUAL (20% oie D5) 

r=-=!39.966 .6 lj 
~r=========;_ III D - OISf'fNOIO ANUAL MÁXIt~O (15% de 05) 

! ,1247 ' 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 

OEOIP 

co;~:l. P11ES1!ENTE PP.lli>'N'ffi 

Mapa de Apuração da Margem para 
Investimentos com Recursos Próprios 
MAPA lU 

OAnO$REU11\00:õAOO·"'"~'":''~"':;_o:::";;:":_:8Q::_ _____ -r _____ , ____ ·T-~-::1""-'""' 

~"""~~------------- --------·~--------~-s_6_s_.s_o_l,~'--+---------
~o'~""~~~~~~~~~·~·~ro~-----------------~+---------~-I_9._o_.o_oo_.~o--+----------

RtcEITAI.lOUIDA 37~.501,4 

OESJ'Uit.SOEOJSTElO 19~8:.;'c_72:.;2:_:•.:;_3 __ ,_ ___ _ 
r=c=c~==--------'T----~- .. 
~~SASDE mAifSFE~NCIIt.SCOFIAaiTES 

JUI'IOSOA.OIYIDA 

TRANSFEFIENCIA 00111\EIITE LIOU1DA 

mvESTIMENTOS OSI'UGATOFIIO:O 

E! 78.189,7 

, l 35.702,0 

42.487.7 

14.~52 ,5 

255.262 .s 
I 123.238,9 

~w.~·~··~,~·~Nru~·~·~,~~'"'=o. ____________ ~~~_+------·---4--1 -3s-.-,o-2-.-o--r---------
JU11os DA ciVlOA " 

I !. 26.548.0 
~·:::"':::'""c::v.C'=O,:;~o_:O:;'='"'----------· C -·----i-----+-------

TOTALOOSEIIVIÇCID4-0!_VI"ó. "~-------~':':.H":rõ!"~-------T-----j--'62.250.0 
MAAGUI PARlo U<VfSTIMENTOS C:OI.II!ECUIIOO$ PFIOPFIIOS 

CONCLUSOES 

J-M-N! 60.988,9 

Trata-se de operaçoes amparadas pelo artigo 29 da Resolução n~ 93~ de -11.10, 7~ .--de 

Senado Federal, cujos recursos provêm do B.'Ji, sendo, portanto, extralimite. 

Entretanto, considerada a orientação da ComiSsão ds Economia: do Senado Federal, P!, 
ra verificação da capacidade de pagamento do pleiteante. aplicamos os parâmetros 

detcnninados pela Resolução 62, daquela Casa do Congresso, apurando-se que o mon

tante global, o crescim:mto real anual e o dispêndio anual mâ.ximO apresenta'U-Se t.~ 

trapassados em Cr$383.654,1 mil, Cr$233.044,2 mil e Cr$'36.755,8 mil, rcspectivar.mn 
te, ao se corrputar as operações sob exane. -

Tenclo em vista que o orçamento para 1980 prevê n>.élrgem para investimentos prôpdos 

cla ordem de 16,11\, e, considerando-se que a margem de poupança rc~;t é bastantes~ 
perior ao maior dispêndio relativo à dÍvida contraída soTII:ldn ao do financiarrento 

1 
pretendido, parece-nos nii.õ.-haver óbice ao defe-rimento do piCito~ 

188.923,3 

53.978,1 

40.483,6 

94.46l,i 
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PARECER N.0 784, DE 1980 
Da Comissã('l i!-.: Constituição e Justiça. Sobre o Proje

to de Resolução n.o 105, de 1980, da Comissão de Economia, 
que "aut.oriza a Prefeitura Municipal de Presidente Pru
dente (SP) a elevar em Cr$ 110.560.327,71 (cento e dez 
milhões,. quinhentos e sessenta mil, trezentos e vinte e sete 
cruzeiros e setenta e um centavos) o montante de sua dí-
vida- c~msolidada interna". ·- · 

Relator: Sen;:tdor Franco Montoro 
O Senhor Presidente da República, na forma do disposto no 

art. 42, item v, da constltuição, submete ao exame do Senado Fe-

de:ral, proposta da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, 
Estado de São Paulo, no sentido de autorizar aquela· Prefeitura a 
elevar em Cr$ 110.560.327,71 (cento e dez milhões, quinhentos e 
sessenta mil, trezentos e vinte e sete cruzeiros e setenta e um· cen
tavos) o montante de_ sua dívida consolidada interna, a fim de 
que possa contratar empréstimo junto ao B3.nco do Estado de 
São Paulo S.A., este na qualidã.de de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação, destinado à execução de obras do Projeto 
CURA, naquele Município. 

2. Em vista da orientação da Comisão de Economia, para verificação da capacidade de pagamento 
do postulante, levada em conta a soma do endividamento intra e ex.tralimite, teríamos a seguinte situação: 

Divida inti-a. e Item/Limites extralimite 

I - Montante global 422.357,2 

II - Cresclmen to real 
anual 131.802,1 

m - Dispêndio anual 
máximo 70.305,4 

3. Assim, considerado todo o endividamento da referida en
tidade (intra + extralim!te + operação sob exame), seriam u~tra
passados os tetas que lhe foram fixados pelos itens t, n e m do 
art. 2.0 da Resolução n.O 62, de 1975. 

4. Entretanto, trata-se de uma operação extralirnite, a que, 
por força das disPosições contidas no art. 2.0 da Resolução n.o 93, 
de 1973, não se apl!cam os citados parâmetros (itens I, n e illl 
fixados no art. 2.0 da Resolução n.O 6'2, de 1975, ambas do Senado 
Federal, haja vista que os recursos a serem repa..ssados provêm do 
Banco Nacional da Habitação - BNE. 

5. A proposta está instruída com Exposil,láo de Motivos do 
Senhor M!nist.ro de Estado da Fazenda (EM n.0 156/80), que enca
minha os pareceres do Conselho ~Monetãrio Nacional e do Banco 
central do Brasil - DEPIP, favoráveis ao pedido em exame, e se 
encontra devidamente autorizada pelo Legislativo Municipal, atra-
vés das Leis n.os 1.936/77 e 2.058/79. · 

6. A Mensagem obedeceu o disposto no art. 42, item VI, da 
Constituição; satisfez as exigênciaS das normas vigentes que re:.. 
guiam a matéria !Resolução n.0 62, de 1975 e Resolução n.0 93, de 
1976) e, ainda, o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, 
iteih II). 

7. Face ao exposto, opinamos no sentido da normal t.rami
tação da matéria, uma vez que constitucional e jurídlca. 

Sala das Comissões, 1.0 de outubro de ISSO. - Aloysio Chaves, 
Presidente em exercício - Franco Montoro, Relator - Helvídio 
Nunes - Cunha Lima - Nelson Cal'nei:ro - Aderbal Jurema -
Almir Pinto - Raimundo Parente - Lâzaro Barboza. 

PARECERES N's 785, 786, 787 E 788, DE 1980 

Sobre o Projeto de Decreta. l-egislativo n.o 15, de 1979, 
que "aprova o texto de Protocol() de 1978 para a Quarta 
Prorrogação da Conv·enção sobre o ·Comércio do ,Trigo de 
1971~ \aprovado na Conferência. realizada em Londres, na 
Sede do Conselho Internacional do Trigo (CIT), a 23 de 
março de 1978". 

'l'ARECER N.0 785, DE 1980 

Da ,Comissão rde Relações Exteriores 
(Pre~im1nar} 

Relator: Senador Almir Pinto 

O Senhor Pr·esidente da República, na conformidade do qu• 
dispõe o art. 44, inciso I, da Constituição Federal, submete à· con
sideração do Congresso Nacional, acompanhado de Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o 
texto do Protocolo de 1978 para a Quarta Prorr.oga~ão da Con-

Operãção Situação posterior Limites do art. 2.0 

sob à contratação da Resolução 
exame 62175 

110.560,3 532.917,5 188.923,3 

lt0.560,3 242.362,4 53.978,1 

6.934,0 77.239,4 40.483,6 

., 

ven~ão .sobre o Comércio do Trigo de 1971, aprovada na Con!e
rência realizada em Londre3, na Sede do Conselho Internacional 
do Trigo (CITl, a 23 de março de 1978. 

Esclarece o Chanceler que o ato internacional em pauta "en
trará em vigor se,_ até 23 de junho de 1978, os governos exporta
dores que detenham pelo menos 60% dos votos fixados no anexo A 
do Acordo e os governos dO$ países importador-es que detenham 
pelo menos 50% dos votos fixarlos no anexo B d-':> Acordo tiverem 
depo.::itado junto ao Departamento de Estado norte-americano os 
seus instrumentos de ratificação, adesão ou declaração de apli
cação provisória". 

Entende o Ministro das Relações Exter.iores ser do interesse 
nacional a apr(lvação do texto por permitir "o periódico -exame da 
situação mundial do trigo reálizado no quadro da referida Conven
ção, com base em informações e estatísticas d0.3 Estados-membros". 

Cumpre notar que o art. 1.0 do Protocolo ora examinado 
prorroga a Convenção sobre o Comércio do Trigo até 30 de junho 
de 1979, .re~salvada a hipótese de, antes desta data, vir a ser fir
mado e entrar em vigor) entre as Partes Contratantes, um novo 
Acordo. 

Quando do exame da matéria pela douta Comissão de Rela
ções Exteriores da Câmara dos Deputados, assim se manifestou 
o Relator: 

"Destaque-se que face a data em que a matéria fOi sub
metida ao Congresso Nacional, ou .seja, em 2-8 de abril de 
1978, já quase expirara a prorrogação, cujo termo final 
seria no dia 30 de junho de 1979, com quase total impos-, 
sibilidade de sua apreciação pelo Poder Legislativo". 

Não obstante a rapidez com_ que tramitou a proposição na 
outra Casa do COngres.Eo Nacional, chega ela para ser debatida c 
apreciada nesta Comissão quando já expirado o prazo de valida-
de d-o Protocolo, cons.oante disposto no art. 1.0 do mesmo. -

A fim de evitar que se _dê curso a uma matéria possivelmente 
já caduca, opinamos pela prévia audiência do Poder Executivo pa
ra que esclareça o seguinte: 

1) O Protocolo de 1978 para a qual-ta Prorrogação da Conven
ção sobre o Comércio do Trigo de 1971 chegou a entrar em vigor 
consoante o disposto no art. 9.0 ? 

Caso afi:rmativQ, entre que países? 

2) Foram assumidos compromissos_ internacionais ou prati
cados atos em nDme do Brasil a partir da dâta em que o Proto
colo foi assinado pelo Embaixador brasi~eiro junto ao governo dos 
Estados Unidos da América, em maio de 1978? 

Ga.so afirmativo, quais os compromissos ou ates? 

3) Entrou em vigor, a partir de julho de 1978 um novo Acordo 
Internacional sobre o Trigo? 



Outubro de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NA('I()j\;,\1. tS,·ç:lo IIJ Sexta-feira 3 5245 

4) Considerando haver expirado o prazo de validade do Pro
tocolo em 30 de junho de 1979, que Interesse ha na sua aprovação 
pelD Congres.so Nacional? 

Sala das ComiSsões, 15 de agosto de 1979. - Tarso Dutra, 
Presídcnte - Aln:tir Pinto, Relator. 

PARECER N.0 786, UE I91ll} 

Da Oomissã.o de Relações Exteriores 

Relator: Senador Almir Pinto 

Volta esta Comi.ssão a examinar o texto do Protocolo de 1978 
para a Quarta Prorrogação da Convençâcl sobre o Comércio do 
Trigo de 19711 aprovado na Conferência realizada em Londres, 
na sede do Conselho Internacional do Trigo (ClT), a 23 de março 
de 1978, d-esta feita em conjunto com os esc·arecimentos solici
tado . .:: por esta Casa do Congresso Nacional ao Ministério das Re~ 
lações Exteriores, através do Sr. Ministro de Estado Chefe do 
Gabinete Civil da Presidência da República. 

Originou o pedido de informações o fato de encontrar-se o 
ato internacional sob exame já com seu prazo de validade esgo
tado pois, consoante dispõe o art. l.O; 

" ... a Convenção permanecerá em vigor entre as Partes 
deste Protocolo até 30 de junho de 1979." 

Informa o Poder Executivo, em resposta à primeira pergunta 
formulada. que .o Protocolo em que.3tão "entrou em vigor pleno 
no dia 1.0 de julho de 1978" entre diversos países exportadores e 
im~rtadores, dentre os quais o BrasiL Ainda: em relação a este 
quesito, é ressaltado que foi o Conselho Internacional do Trigo 
que, " .. ~ em reunião realizada no dia 27 de junho de 1978 reco
nheceu que estavam configuradas as oondiçõees e.stabelecidas no 
art. 9.0 para a entrada em vigor dos Protocolos ... ". 

Tal entendimento está a merecer reparos no que tange a vi
gência do texto para o Brasil. a partir da supramencionada data. 
Segundo a nos.sa ordem constitucional: 

".:1!: da competência exclusiva do 'congresso Nacional: re
solver defini~ivamente sobre os tratados, convenções e 
atas internaclonais celebrados pelo Presidente da Repú
blica." (Art. 44, item I, da Constituição.) 

Assim sendo, qualquer ato firmado em nome do País só pode 
passar a: ter vigência e .eficácia p~€na, quer no plano interno quer 
no ãmb1to externo, apos a devida aprovação pelo Pod-er Legisla
tivo. 

Em relação ao segundo item, informa-se que a representação 
bra,lleira junto ao Conselho Internacional do Trigo tem apenas 
acomp""'hado os trabalhos da entidade não havendo, portanto, 
"a.s.sunçao de compromissos" externos para a nação. 

Foi igualmente indagado se a partir de julho de 1978 entrou 
el? _vigor um novo Acordo. Internaci-onal sobre o Trigo pois, nesta 
h1potese e cons-oante o disposto no art. 1.0 do Protocolo estaria 
prejudicado o exame da matéria. SObre este item esclare'ce o in
forme Mini,~terial que, nã-o tendo os países pr-odutores e consumi
dores chegado a um entendimento sobre os principais dispositivos 
reguladores do mercado do trigo, foi impossív·el forma"izar um no
vo acordo. 

Finalmente, no que tange a necessidade de se aprovar um 
texto já expirado, sustenta o Chanceler brasileiro tratar-se de "um 
ato formal que se insere na seqüência de prorrogacões da citada 
convenção, com vistas a assegurar o reconhecimentO das ativida ... 
dees de apoio do Conselho Internacional do Trigo". Acresc_enta o 
Ministro que a prorrogação ora sob exame "constituirá o elo ne
cessário para dar seguimento à V Prorrogação" que já se encon
tra em tramitação na Câmara dos Deputados: 

Das informações prestadas, verifica-se a- pertinência da con ... 
sulta formp.lada por esta Comissão, já que não se poderia, sem 
maiores explicações, dar seguimento a uma matéria cujo prazo 
~e validade e_ncontra-se caduco. Considerando, entre~nto, ser do 
1nteresse nacional participar regularmente da..s reunioes do Con
selho Internacional do Trigo e defender neste forD a adoção de 
medidas que melhor se ajustem às necessidades do País, opina
mos pela aprovação do texto, na forma do Projeto de Decreto Le
gislativo oriundo da outra Casa- do Congresso Nacional. 

Sala das Comi.ssões, 10 de outubro de 1979. - Lomanto Júnior, 
Preside-nte, em exercício - Almir Pinto, Re!ator - Bernardino 
Viana - J'osé Sarney .......... HenriqU~e de La !Rocque r- NelSon Oar
nei.l'lo - Amaral .Peixoto - Mendes ·Canale ~"-'-- ,Lenoir :Vargas. 

PARECER N.0 787, UE 1980 

Da Comissão de Agricultura 
Relator: Senador Passos Pôrto 
1. O ilustre Senador Leite Chaves, no seu douto parecer nesta 

Comissão, alega não existir razão para que se prorrogue a_ Con
venção sobre o Comércio do Trigo porque a renovação permanente 

desse Acordo tem impedido que o Brasil adquira auto-suficiência 
nesse setor. 

2.- É preciso, no entanto, examinar o presente pr{)cesso, sob o 
aspecto protocolar e formal e não sob o ângulo da auto-suficiência 
tritícola. 

o Brasil deu a sua adesão em 1971 ao Acordo Internacional 
do Trigo. Dai a esta parte, vem o nosso País ratificando a sua 
prorrogação periódica, depois de examinar a situação mundial do 
trigo, com base em informações e estatísticas dos Estados impor
tadores e exportadores, membros do Conselho Internacional do 
Trigo. 

3. Neste processo, visa-se a quarta prorrogação, pelo período 
de um ano, a partir de 30 de junho de 1978, portanto, já expirado 
em 30 de junho de 1979. Já tramita na Cãmara dos Deputados novo 
projeto de decreto legislativo prorrogando o referido Acordo até 
que se faça novo Acordo Internacional do Trigo, negociado com 
novos mecanismos econôrnicos, ~egundo o Itamaraty. 

4. A Convenção sobre o Comércio do Trigo de 19n é um ins
trumento criador de um foro consultivo para a análise do comércio 
h:;tternacional do trigo, com vistas a propiciar condições para a 
negociação de um acordo com disposições sobre preços, estabele
cendo direitos e_ obrigações para os Estados que venham. a parti
cipar do cogitado acordo. 

O Senador Leite Chaves fala que esta Convenção tem impedido 
que o Brasll aumente a sua produção e se liberte da Importação 
do trigo, isto é o mesmo que confundir habeas-corpus com corpus 
christi. Se o grande Estado do Paraná e todos os Estados do Sul 
a Oeste produzirem trigo e tivermos superprodução e precisarmos 
exportar, convém ao Brasil participar do conselho Internacional 
do Trigo e das suas Convenções. 

-5. As Nações Unidas convocaram uma conferência para a ne
gociação de um novo Acordo Internacional sobre {) trigo. Enquanto 
este novo acordo não for estabelecido, configura-se a necessidade, 
de uma vez mais, prorrogar as Convenções que inte&ram o cha
mado Acordo Internacional do Trigo de 1971, quais seJam. a Con
venção sobre o Comércio de Trigo, que é este do presente pro
cesso e a Convenção sobre Ajuda Alimentar. 

6. Em fac€! do exposto, Seahor Presidente e Senhores Sena
dores. não há como negar o apoio ao Projeto de Decreto Legis
lativo_ n.0 1·5, de 1979, apoiando a quarta prorrogação da Con
venç-iq sobre o Comércio do Trigo de 1971, mesmo porque já está 
vindo da Câmara dos Deputados a quinta Prorrogação, oriunda da 
Mensagem n.o 1·5·5, do Poder Executivo, e datada de 30 de maio 
de 1979. 

. Hoje, aqui, fazemos o ato. formal de aprovação do texto do 
Protocolo de 1978 e nos reservamos ao legítimo dever de, oportuna
mente. examinar em profundidade e inde;endência o novo Acordo 
I:1ternacianal do Trigo. 

~Portanto, sou contra o vigoroso parecer do honrado e emi
nente senador Leite Chaves e voto pela aprovação do Projeto do 
Decreto Legislativo n.0 15, de 1979, do Senado Federal. 

sala das Comi.ssões, 7 de maio de 1980. - Evelásio Vieira, 
Presidente - Pass~s Pôrto, Relator - Jutahy Magalhães, Affonso 
Cama:rgo. 

VOTO EM ISEJ>ARAI)O, VENCIDO, DO SR. <SENAUOR 
LEITE CHAVES 

Já hão eXiste ra:1:ão para_ que se prorrogue a Convenção sobre 
o Comércio do Trigo. 

A renovação permanente deo;se. acordo tem impedido que o 
Brasil adquira auto-suficiência nesse setor. 

Somente o Paraná, usando, em rodízio, as terras utilizadas 
no cultivo de soja teria condições de abastecer satisfatoriamente o 
País. 

Em declaração reprodUzida pelo Jornal do Comércio do Rio de 
Janeiro de 3-7-7!5, o PODEPAR - Programa Especial de Desen
volvimento do Oeste Paranaense, declarou o seguinte: 

"TRIGO: PJl.R!INA PODE ABASTECER TODO O BRASl!L 
A região Oeste do Parã.ná:- se continuar mantendo os atuais 
indices de aumento da sua produtividade agrícola, está 
capacitada a dar ao Brasil, nos próxímo_3 dois anos, auto~ 
suficiência na produção de trigo. Os números mostram 
claramente essa tendência: em 1973, o Paraná produzia 
5GO mil toneladas de trigo; em 19?4. passou para 1 milhão 
de toneladas, dobrando a produção e, para este ano, está 
previsto um novo salto para 1,7 milhã.o de toneladas." 

E isso sem levar em conta o potencial do restante do Estado 
e a participação do Rio Grande do Sul e dos Cerrados Brasileiros. 
· Com as importações do trigo, estão lucrando apenas as multi
nacionais, exportadoras e camadas elevadas da população. já que 
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a~ faixas mais modestas não_ dispõem de nieio para a sua aqufsl-
çao. -

Diga-se de passagem que somente o Rio de Janeiro e São 
Paulo consomem 50.% do trigo comercializado no Pais, valendo 
ressaltar que esse consumo se verifica quase que totalmente na 
parte central e bairros mais afluentes (classe alta e média) d"'
quelas cidades. 

N~ma é}:oca em que as nossas exportações mal fornecem meios 
para aten-der aos servi_ços de nossa divida externa, seria contra
senso continuar importando e subsidiando o tr~go, qua;ndo sequer 
dispensamos qualquer tratamento ao arroz1 feljao e milho prod~
zldos no BrasiL itens esses de maior essenclalidade _na composlçao 
alimentar do brasileiro médio e pobre. Sq_Qsidiamos o trlticultor 
estrangeiro e aban_donamos o nacional. 

O erro dessa política que vem sendo de llá muito condenada é 
responsável inclusive por situações anômalas como est~: 

"O contrabando de farinh9. de trigo em Foz do Iguaçú, 
do Brasil para a Argentina, assume enormes proporções. 
Isso porque a farinha no Bras!! é vendida a preços sen
sivelmente inferiores aos da Argentina, embora grande 
parte do trigo importado venha d.aquele Pais.'' 

Enquanto o Governo- su_bsidia na ordem de._50Q% o trigo ve.rc 
dido aos moinhos, e que estes deveriam re~ender na ba:Se ~; 
Cr$ 3.CO o quilo, o preço de uma unidade de= pao ao consUID.ldor e 
de Cr$ 2ü,OO e o de macarrão Cr$ 30,00. 

Registra-se ainda que um quilo de farinha produz 1,30 de pão. 

o trigo produzido no Pn.ís, por outro lado, se destina aos 
grandes moinhp.s pertencentes a firmas estrangeiras, enqua~to 
milhares de moinhos coloniais, situados no lugar da produçao, 
estão impedidos de operar. O trigo que aqui poderia ser moido vai 
aos grandes cent!os e retorna ao local em forma de farinha, agra
vando o consumo de comPustível no transporte de ida e volta. 

Dessa forma a renovação seria sensivelmente prejudicial aos 
nossos interesses. 

Desta vez não hi razão alguma a justificar a prorrogação. E 
as conseqüênciaS dessa decisão não haveriam de acarretar trans
wrnDs dr maior ordem no consumo, sopretudo se forem adotadas 
com 1e!ação a esse cereal as seguintes providências: 

a) Liberação i_me_diata dos moinhos çoloniais; 
b) industrializ::tção do trigo dentro do_ próprio Estado produtor, 

imr~edindo com·isso disperdicio de combustível e evasão do ICM; 

c) incentivo à construcão de silos, _ar;nazéns e secadores nos 
Est:::.clos produtores; · 

d) fomento de novos campos produtores de sementes e inc_en
tivo à criação de variedades; 

e) reformulação integral das normas contidas no Decreto-lei 
n.0 210/77; 

f) liberação da compra de trigo com asseguração de preço mí
nimo. 

A luz de todas essas considerações, manifestamo-nos contra
ri:l.mente a prorrogação desse Convênio, por ser ele manifesta
mente contrário aos interesses do País no que tange a triticultura 
nacional. 

Sala das Comissões. 7 de maio de 1980. -_Leite Chaves. 

PARECER N.0 788, DE 1980 
Da Comissão de Economia 

Relator: Senador Bernardino Viana 
É submetido ao exame desta douta Comissão de Economia, o 

·Projeto de Decreto Legislativo n.o 15/79, que aprova o texto do 
Protocolo de 1978 para a Quarta Prorrogação da Convenção sobre 
o Comércio do Trigo de 1971, aprovado na Conferência realizada 
em Londres, na sede do Conselho Internacional do Trigo (CLT), 
a 23 de março de 1978. 

Acompanha a Mensagem Presidencial uma Exposição de Mo
tivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, onde 
destaca a importância, para o País, da ratificação do Protocolo 
de 1978, de Prorrogação da convenção sobre o Comércio do Trigo 
de 1971. cu~ o_ teor transcrevemos a se·gnir: 

"Nestas-- condições, Senhor Presidente. por considerar de 
interesse nacional o periódico exame ,da situacão mundial 
f.o ".:':-igo realizado no quadro da referida coúvenção com 
base em informações e estatísticas dos Estados-membros, 
e levando em conta o fato de vir a ser, proximamente, ne
gociado nov_o_ Acordo Internacional do Trigo, dotado de 
mecanismos económicos, encaminho à alta apreciação de 
Vo.ssa Excelência o anexo projeto de Mensagem ... " 

De acordo com os_ ésclarecimentos ~olicitados pela douta Co
missão de Relações Exteriores do Senado, etn parecer preliminar, 

ao Poder Executivo, este, através do Ministro de Estado das Re-
1açêes Exteriores,- justifica a prorrog~ção das Convenções que 
integram o c:):lamado _acordo Internacional do Trigo, como __ resul
tado do desentendimento entre produtores e consumidores sobre 
os principais dispositivos reguladores do mercado de trigo. 

Nesse sentido, tais prorrogações, como a V prorrogação, ob
jeto da Mensagem n.0 15·5, de 30 de maio de 1979, em tramitação 
no Congresso Nacional, se constituem em atas formais com vistas 
a assegurar o reconhecimento das atividades de apoio ao Con
selho Internacional do Trigo. 

Do ponto de vista económico t_orna-se irrelevante a apreciação 
desta Comissão de Economia, tendo em vista tratar-se de proce
dimentos cujos efeitns económicos para o País só poderãO advir 
com a formalização dn acordo entre os produtores e consumidores. 

Esta Comissã_o, porém, .nada tem a obstar quando à partici
pação do Brasil, pois trata-se _de uma exigência requerida pelo 
processo de internacionalização de mercados e preços do Sistema 
Capitalista. 

Sala das Comissões, 1.0 de outubro de 1980. - Roberto Satur
nino, Presidente, em exercício - Bernardino Viana, Relator -
Luiz Cavalcante - Ped:ro •Sim~m - José !Lins - Ta_ncredo Neves. 

PARECERES N•s 789 E 790, DE 1980 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.o 5, de 
1980 (n.0 40-B, de 1980-0D) que "submete à aprovação 
do Congresso Nacional o_ texto da Constituição da Organi
~ação das Nações UnidaB para o Desenvolvimento Indus
_trial (UNIDO) em Agência Especializada das Nações Uni

-das, concluído em Viena~ ;:t. 8 de abril de 1979". 

PARECER N.0 789, DE 1980 
Da COD:tisSao -de Relações Exteriores 

Relator: Senador Lomanto Júnior 

. fLtendendo ao ptéceituado no artigo 41, inciso I, da consti
tmçao Federal, o Senhor _Presidente da República encaminha ao 
exame do Congresso Nackmal o texto da Constituição da Organi
zação das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial 
(UNIDO)· em Agência Especia:lizada das Nações Unidas, concluído 
em Viena, em 1979, que vem acompanhado de Exposição de Moti
vos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores. 

Esclarece o documento ministerial que o texto acordado atende 
aos interesses dos países em desenvolvimento, uma vez que consa
gra a autonomia financeira e administrativa da Agência e o au
mento da participação dos mesmos na composição da .Junta de 
Desenvolvimento Industrial - instância máxima do Organismo 
- e no Comitê de Programa e Orçamento". 

Estes aspectos seriam suficientes para que o Gongresso Na
cional, visando a um dos Objetivos Nacionais, se manifestasse de 
acordo com o texto da Constituição em exame. Há, porém, com. o , 
relata nosso chanceler em sua exposição de motivos, "para o 
Brasil, particularmente, a UNIDO se reveste de especial importân
cia como foro em que a experiência da industrialização brasileira é 
dad.a a -conhecer aos demais paisçs, abrindo novos mercados para 
eqmpamentos e serviços". 

Diante da conjuntura econômica mundial, aliada a outros 
fatores, a ONU, sentindo a necessidade de uma nova ordem de 
ação global, resolveu instituir a constituição da Organização das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial objetivando 
essencialmente, a cooperação internacional para uÍn desenvolvi: 
me'!to compart!lhado por todos os países, assim como suas obri
gaçoes comuns, tendo como uma das principais metas promover 
o desenvolvimento através de todas as medidas concertadas pos
síveis., in_clusive com a transferência e a adaptação de tecnologia 
nos n1ve1S global, regional. nacional e setorial. 

<? prese1_1te. texto, muito bem elaborado, respeita as regras 
usuru.s do direito internacional, principalmente a soberania de 
cada parte e a igualdade de tratamento. 

Em relação à conveniência de aprovarmqs o texto ora em 
exa_me, concordamos cont -a posição esposada pela Chancelaria 
brasileira, no sentido de que a política externa do Brasil deve 
favore,c:er todas as iniciativas que, de alguma· forma, beneficiem 
:ai~~~~~s em desenvolvimento e atendam aos nossos objetivos 

. Ante o exposto e a competência re_gim~ntal desta Comissão, 
op1na~'?s pela aprovação do texto na forma do Projeto de Decreto 
Leglslatlvo de n.• 5, de 1980. 

Sala das Co~õ~, 28 de agosto de 1980. Tarso Dutra, Presi
dente - Lomanto Jun10r, Relator - Saldanha Derzi - Bernardino 
Viana - Leite Chaves - Itamar Franco - Nelson Carneiro -
Aderbal Jurema. 
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PARECER N.0 790, DE 1980 
Da. ComiSISáo de Economia 

Relator: Senador Bernardino Viana 
Com a Mensagem n.0 38, de 1980, o Senhor Presidente da 

Repúbl!ca, atendendo ao dlspostó na art. 44, Inciso I, da Constl
tulçií.o Federal, submete à del!beraçã do congresso Nacional o 
Texto da COnstituição da Organizaç das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Industrial - em Agência Elspeclal!zada 
das Nações Unidas, concluído em Vie , a 8 de abril de 1979. 

Em Exposição de Motivos g.ue acompanha a matéria, o Senhor 
Míulstro de Estado das Relaçoes Exteriores esclarece Q\le: "para 
o Brasil, particularmente, a UNIDO se reveste de especial lmpor
tãncia como foro em que a experiência de Industrialização brasi
leira é dada a conhecer aos demais paf.ses, abrindo novos mercados 
para equipam.en tos e serviços". 

Analisando atentamente o texto sob exame, "Ç'eriMcamos a 
sua profundidade no que concerne à educação, uma vez que todos 
.os paises, independente dos respectivos sistemas sociais e eco
nómicos, estão determinados a promover o bem-estar comum de 
seus povos através de ações individuais e coletiva:s que visem a 
expandir a cooperação com base na igualdade soberana, assegu
rando-lhes participação equitativa na produção industrial mun
dial, tendo como princípio básico a Educação 

Assim, no Artigo 2, capítulo das Funções, letra d, estabelece-
se a diretriz de: 

"Promover e incentivar o desenvolvimento e o uso de 
técnicas de planejamento, e assistir na formulação de pro
gramas e pla:nos de desenvolvimentos científicos e tecnoló
gicos, para a industrialização nos setores públicos, coope
rativos e privado." 

Todos os objetlvos col!mados pelo Texto da corisi.!tulção, ora 
em exame, fundamentam-se sempre no pressuposto de uma edu
cação industrial já bem delineada. Desta sorte, é evidente que 
os Estados melhor preparados em bases educacionais colherão 
maiores vantagens no uso das prerrogativas defluentes do texto 
sob exame. 

Assim sendo, e tendo em vista que o text9 em exam-e ajusta-se 
aos nossos interesses atuais e permanentes, opinamos pela sua 
aprovação na forma do Projeto de Decreto Legislativo n.o 5, 
de 1980. 

Sala das Comissões, 1.0 de outubro de 1980. - Roberto Satur
nino, Presidente em exercício - Bernardino Viana,. Relator -
José Lins - Luiz Cavalcante - Tancredo Neves - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente lido vai à publi
cação. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia o seguinte dis-
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

' 

Personagem constante durante muitos anos nos debates da Câmara dos 
Deputados, só aos poucos meu amigo Agapito Durão se vai familiarizando 
com o Senado Federal. Por isso mesmo, raramente trago à apreciação dos 
eminentes colegas as observações, que me parecem sempre oportunas, desse 
velho companheiro de lutas, desde quando labutávamos na política baiana. 

Em 1958, no último dia do alistamento, conseguiu transferir o título para 
o Rio de Janeiro, a fim de não me faltar com seu voto. Sou-lhe sumamente re
conhecido pela dedicação com que tem acompanhado minha acidentada vida 
pública, ainda nos momentos de maior incerteza. 

Agapito não é-homem de arroubos. Fala pausadamente, sem gestos des
necessários, muitas vezes numa conversa mole, que, na linguagem popular, 
faria boi dormir. Mas, nessa aparente displicência, vai semeando aqueles car
dos c espinhos que o nobre Lfder da Maioria gostaria de espalhar no caminho 
do Governador do Pará. 

Esta manhã Agapito Durão chegou preocupado com a sorte dos deputa
dos federais e estaduais que acompanham o GOvermidor do Rio de Janeiro. É 
que, no meio deles, melhor diria, na quase unanimidade deles, conta com 
bons amigos pessoais, antigos correligionários, ameaçados de ter, em 1982, 
suas carreiras políticas bruscamente interrompidas. Consolava~o apenas a 
certeza de que ainda há tempo para que os interessados reflitam e decidam, 
eles próprios, seu destino ... 

Conheço Agapito de priscas eras. Esperava que me viesse falar sobre os 
resultados da votação da emenda das prerrogativas ou sobre os novos preços 
da gasolina, tanto o preocupam os problemas nacionais. Mas Durão é um. co
ração de seda, sofre pelos amigos como se fosse ele próprio, talvez até mais do 
que se os fatos acontecessem com ele. Deixei que tirasse do bolso o recorte do 
Jornal do Brasil, cuja leitura me escapara na trabalheira de ontem, e o expli~ 
casse sem indagações. O governo do Estado do Rio alcançara um record ja-

mais imaginado pelos que acompanham a política nacional. Conquistara o 
primeiro lugar de desaprovação entre os oito dirigentes estaduais, cujas admi
nistrações haviam sido examinadas pelo Instituto GaJlupl 

E, como eu não manifestasse qualquer sinal de espanto~ Agapito 
lembrou que, residindo no Rio de Janeiro, esse resultado não constituiria sur
presa para mim. Bastaria conversar com um motorista de tâxi, falar com um 
funcionário público, trocar idéias com um professor, puxar conversa com um 
homem do interior, para não ter ilusões. A impopularidade só tende a aumen
tar, se outros levantamentos sérios forem feitos, daqui por diante. Com toda 
a máquina estadual só trabalhando, e febrilmente, por um candidato, a admi
nistração haveria de sofrer as conseqüências. Os resultados colhidos no últi
mo agosto dizem desse desgaste, somente não imaginado ou posto em dúvida 
pelos que não vivem naquele Estado e se dei,..am iludir pelas benemerências 
da propaganda oficiaL 

Agapito Durão tinha pressa. Mas ainda queria fazer, embora de passa
gem, outros comentârios. Falou na deposição política do Prefeito Jayme 
Campos, de São Gonçalo, e na do Prefeito Sabrâ, de Petrópolis. Tudo isso na 
carreira, porque devia telefonar para um dos motoristas do Estado, que en
traram em greve, a fim de receber gratificação que o governo anterior incor
porara a seus vencimentos. E Pretendia obter a proteção do Ministro Ibrahim 
Abi~Ackel para que o Presidente da República deixasse de bancar o holandês 
da estória, respondendo pelo mal que não fez. E, dando por caduca a solici
tação do Governador fluminense, suspendesse a interdição que jâ pesa, hã 
mais de ano, sobre o Centro de Professores do Rio de Janeiro. 

Realmente, Srs. Senadores, no quadro ontem publicado o Governador 
do Estado do Rio de Janeiro é o que tem o mais baixo índice de aprovação: 
16% 

E. à despedida, Agapito sussurrou, como se falasse consigo mesmo: 
-"Ao governo do Rio de Janeiro não hã Santo Antônio de Pádua que 

dê jeito!" 
Meditei, Sr. Presidente. nas observações de meu querido amigo. E fiquei 

pensando se Deus não terá piedade do Estado do Rio de Janeiro. Ao menos 
em homenagem a São Sebastião, com o corpo rasgado de flechas ... 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Aloysio Chaves, para uma breve comunicação. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Para uma comunicação.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Transcorreu, no dia 28 de setembro, o Dia do Hidrógrafo, instituído por 
portaria do Sr. Ministro da Marinha, em homenagem ao Capitão~de-Fragata 
Manoel Vital de Oliveira,.nascido a 28 de setembro ~e 1829 e falecido prema
turamente em 2 de fevereiro de 1867. 

Herói de guerra e patrono da Hidrografia brasileira, seria certamente 
exaustivo mencionar todo o trabalho desenvolvido pela Díretoria de Hidro
grafia e Navegação na Amazônia, e no Parâ em particular. 

Com a abertura do rio Amazonas à navegação internacional, sob a inspi
ração do grande Tavares Bastos, esta imensa bacia fluvial passou a receber 
navios oriundos de todos os continentes, e pela sua extensão e ramificações 
atende às necessidades primordiais de vários pafses da América do Sul, da re
gião Pan-Amazônia. 

Cabe, entretanto, lembrar que as atividades mais importantes da Direto
ria de Hidrografia e Navegação, na Amazônia, iniciaram-se em 1952, com o 
levantamento do canal norte da foz do Amazônia. 

Esse trabalho feito em silêncio, com dedicação e operosidade; balizou a 
grande e mais importante entrada no estuário amazônico e, sobretudo, deu 
um apoio extraordinário às atividades de exploração do manganês do Amapâ 
e seu escoamento para o Brasil e para o Exterior. 

A partir dessa época, realizavam trabalho intenso, árduo, cheios de ris
cos, tanto que nesse perfodo perderam-se cinco preciosas vidas. 

Hoje, com muitas dezenas de modernas cartas de navegação publicadas, 
abrangendo todos os principais rios, a Diretoria de Hidrografia e Navegação 
prossegue em suas atividades na Amazônia; a sinalização náutica das hidra~ 
viasjã conquistadas, lembrando aqui, entre outros rios, o Jari, o Trombetas; 
e o constante desbravamento e levantamento de novos cursos de água. 

O balizamento do canal do norte, de todo o Rio Amazonas até Manaus, 
não só facilitou a navegação, como cercou .. a de uma segurança indispensável 
para o trãfego das embarcações nacionais e estrangeiras, que trazem, sem dú
vida, uma grariâe contribuição para o progresso da nossa região. 

Esta data, tendo em vista, sobretudo, os relevantes serviços da Diretoria 
de Hidrografia e Navegação na região Amazônica, não podia passar, por par
te da representação do Pará no Sen~Q.o Federal, sem um registro de louvor 
muito especial. (Muito bem!) 
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O Sr. HenrlqueSantillo (PMDB- GO)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Henrique Santillo. para uma questão de ordem. 

O SR. HENIUQUESANTILLO (PMDB- GO. Para uma questão de 
ordem. SCm revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Projeto o9 82, de 1979, que se encontra na Secretaria da Mesa há cerca 
de 60 dias, segundo o art. 196 do Regimento Interno, já deveria ter participa
do da Ordem do Dia. 

Portanto, levanto esta questão de ordem a V. Ex'" e peço que ela seja re
solvida o mais breve possível. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência diligenciará are
clamação do nobre Senador. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon._ 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O mundo inteiro está preocupado com o ptõblema da guerra do Oriente 
Médio. h claro que ninguém imaginava e ninguém desejava que essa guerra 
sucedesse. E é mais do que evidente que essa guerra, que se Dell~ quiser será 
breve, traz profundas conseqtlências a todos os PaíSes que dependem do pe
tróleo para o seu desenvolvimento. 

Mas é bem verdade, Sr. Presidente, que este problema do petróleo, corno 
tem sido demonstrado aqui, longamente, por inúmeros parlamentares, não 
apenas do PMDB, entre os quais destaco o Senador Itamar Franco, mas do 
próprio PDS, onde destaco o ilustre Senador Luiz Cavalcante, pelas Alagoas. 
o grande debate vem se formando neste País desde I 973. Desde o momento 
em que se formou a OPEP. e desde o instante em que um barril de petróleo, 
de um pouco mais de um e meio dólares, dois dQiaxes, foi aumentando grada
tivarnente, qué congressos de cientistas, nações e entidades passaram a deba
ter o problema do petróleo e o problema dos sucedâneos do petróleo. 

Portanto, .se a guerra nos surpreende, não pOdemos dizer que o petróleo 
é um problema que esta Nação deve passar a enfrentar a partir desta semana, 
com o início da guerra no Golfo Pérsico. 

Não, Sr. Presidente, porque este é um assunto que vem merecendo a 
atenção de todos, e esta Oposição que tem sido criticada por não querer deba~ 
ter. ou não apresentar sugestões a uma tese tão essencial como ê a do pe
tróleo, esta Oposição, de 1973 a esta data, tem-buscado chamar a atenção de 
toda a Nação para as nossas responsabilídades com relação a este problema. 

E o Brasil que, em termos de sucedâneos, oferece uma série imensa de 
produtos que podem ser realmente explorados, até agora está no início, com 
o PROÁLCOOL que começa a sair do papel e entrar na realidade. 

O carvão de Santa Catarina, do meu Estado - o Rio Grande do Sul -
ainda é um projeto, ainda_ e uma hipótese. ainda é uma expectativa. 

O xisto, do Paraná e no Rio Grande do Sul era antieconômico~ na época 
em que o barril do petróleo valia dois dólares, mas, agora, aos trinta dólares, 
absolutamente o é. Há uma usina experimental funcionando no Paraná, e o 
resto são estudos, e o resto ê pura teoria. 

Ê importante Salientar que estudos foram feitos em cima dessa matéria, 
exatamente quando surgiu <l crise do petróleo, quando estava na Presidência 
da PETROBRÁS o Presidente Geisel; e o Brasil diminuiu a sua produção e 
introspecção de petróleo; diminuiu os seus estudos em termos de buscar e pes
quisar o petróleo, e passou a entrar em outrQ setor, passando. inclusive, atê à 
criação de aves e exportação de aves. E o próprio Presidente da República, o 
próprio Presidente GC:iSel que saía de cinco anos da PETROBRÁS; portanto, 
estando ao par de todo o andamento da empresa. e ao lado do conhecimento 
profundo da empresa, e ia para a Presidência da República, com mais cinco 
anos da Presidência da República, praticamente nada fez em cima dessa ma
téria. 

E chegamos. hoje. com essa solução; havia uma expectativa generalizada 
-quais as decisões que o Governo tomaria a nível de resolver essa _questão. 
Manchetes dos jornais: .. Gasolina, Gás e Piesel- não com a manchete com 
economia de guerra", mas com preço de guerra. 

Depois da gasolina ter aumentado de três cruzeiros para quatro, para se
te, para doze. para dezoito, para trinta e, agora, para quarenta e cinco, o Go
verno ainda imagina que vai resolver o problema da economia na base do 
preço da gasolina, sendo que a gasolina é um dos principais fatores, um dos 
grandes fatores responsáveis pelo aumento do custo de vida. 

Foi o próprio Presidente Ernesto Geisel, é o próprio Presidente Figueire
do, são os próprios homens do Governo que analisam constantemente,_ ao ex~ 
plicar o porquê de uma inflação até ontem de 110%, que essas cau.sas são in~ 
ternacionais. e, entre essas causas interna:Cioanais, a fundamental se chama 
aumento do preço do petróleo. 

o-Senador Itamar Fraóco demonstrou longamente, num estudo profun
do, baseado em dados oficiais do Governo, que em cima de um b.arril de pe
tróleo. que sai para o Governo a 30 e poucos dólares, o Governo fatura mais 
de 100 dólares. Mais de 100 dólares! 

Então, a verdade é que, em vez de fazer uma economia de guerra. partin
do para o racionamento, no sentido de forçar o corte do uso do petróleo. o 
Governo parte para o aumento, que já sabemos o consumo continuará, o gas
to continuará, as elites continuarão usando, a classe média-alta cortará ou
tros itens e continuará usando, o Governo deveria .partir para um corte na 
quantidade, quandO a elite teria de selecionar, teria de andar de seletivo, de ô
nibus. teria de guardar os carros em casa-, -porque não teria gasolina pãra 
usar. 

Então, o que está acontecendo. Sr. Presidente? 
Se. como dizia o Senador Itamar Franco, num barril de petróleo de 30 

dólares o Governo fatura mais de 100 dólares, o Governo vai faturar em cima 
da guerra do Oriente Médio. Em cima da guerra do Oriente Médio a arreca
d3.Ç3-o governamental vai aumentar, eSquecendo-se o Governo de que, au
mentando o botijão de gás, como está a aumentar, estará fazendo com que 
milhões de brasileiros vivam em condições mais precárias e tenham maiores 
impossibilidades de se manter, estará fazendo com que os aumentos das tari
fas dos ônibus façam com que milhões de brasileiros vivam em condições ain
da mais dificeis. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - V. Ex• me permite? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Com o maior prazer, conce· 
do o aparte a V. Ex•. que, justiça seja feita, é uma das pessoas que mais vêm 
debatendo esta matéria, ao longo dos tempos, desta tribuna. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Muito obrigado, Senador Pe
dro Simon. Meus parabéns a V. Ex• Há pouco, dirigindo-me para o Senado 
Federal. observei as filas nos postos de gasolina, na expectativa de se comprar 
ainda uma gasolina a preço menor do que 45 cruzeiros, preço determinado 
pelo Governo. V. Exf. tem razão: hâ contradição na política governamental 
brasileira. Admitamos até que o Governo não queira dar o racionamento. O 
Governo diz que tem uma reserva estratégica- por incrível que pareça- de 
120 dias. Até parece piada: até parece brincadeira, quando o Governo diz que 
tem uma reserva para 120 dias. Repito: parece até brincadeira. A situação é 
mais sêria, Senador Pedro Simon. O Governo brasileiro declara que não estã 
comprando petróleo no mercado livre, sobretudo no chamado porto de Ro
terdã. Hoje. o Ministro do Planejamento fala que houve um acréscimo de 7 
dólares por barril. Ora. ou o Brasil já está comprando esse petróleo no merca
do livre, pagando maior preço, ou não estã. Se não estã, como afirmam as au
toridades brasileiras, à exceção do famoso Ministro do Planejamento, por 
que esse aumento agora do preço da gasolina e dos seus derivados? V. Ex"" já o 
disse- e o disse bem- o Governo precisa arrecadar. Então, face ao conflito 
do Irã e do Iraque, teremos que aumentar o preço da gasolina e de seus deri~ 
vades. Mais impostos, com maior arrecadação para o Governo, e uma apre
ciação, através da PETROBRÁS, do problema petrolífero diferente daquela 
que temos do problema. É a fórmula rnâgica do Governo - aumentar 
preços, para reduzir o consumo. V. Ex'" disse muito bem, no aspecto inflado~ 
nário- permita-me apenas alongar o aparte. em seguida vou encerrá-lo-... 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) -Com o maior prazer. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- ... para lembrar que o argumen· 
to não ê de V. Ex', nem meu. Quando do aumento absurdo em novembro de 
79, de mais de 58%, do preço de gasolina e dos seus derivados, eram as pró
prias autoridades do Governo que lembravam que aquele índice acarretaria, 
no índice inflacionário deste País- veja V. Ex•- um aumento de 4%. En
tão, uma inflação que já está acima de 3 algarismos, como a nossa, imagine-se 
agora com este aumento! E já se fala em outro para o fim do ano. Portanto, 
Senador Pedro Simon, resta-nos apenas perguntar- esta é a fórmula mágica 
do Governo? 56 -contradiÇões na política energ~tica, como lembrou V. Ex'" 
muito t?em. Temos o problema do carvão. Assistimos outro dia, em Manaus. 
e quando se constrói Balbina, quando se quer construir uma usina hidroelé
trica, prefere-se até falar numa usina nuclear para Manaus. Meus parabêns a 
V. Ex'" e a certeza de que, a continuar como está, o Brasil, por certo, torcerá 
para que a guerra entre o Irã e o Iraque demore de 10 a 15 meses. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Há uma noticia, original, em 
O GlobÓ: "Cada dia que o Brasil deixa de importar 400 mil barris de petróleo 
do Iraque, economiza 12 milhões de dólares, o que significa uma economia de 
360 milhões por mês, na guerra do Oriente Médio". 

Agora - e ê aínda -o próprio O Globo quem noticia: "as medidas que o 
Governo está a anunciar são positivas. Vamos passar a financiar bicicletas 
-notorizadas". 
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Está aí, a grande solução apresentada pelo Governo brasileiro. Até que ê 
urna medida positiva, porque, em sendo o Presidente Figueiredo um homem 
tão simpático à cavalaria e tão dado à montaria de cavalos, talvez passãsse
mos a um retrocesso maior - fôssemos andar a cava.to e-buscar a carroça de 
boi. Mas não, bicicletas motorizadas é a solução que temos a propósito. 

Reparemos que, ao longo destes anos, todo o_ estudo do Governo tem 
sido em cima da politica do autárriõvel. se ftzefmos iim leVanta-mento de Rio, 
São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, o esquema do Governo é gigantes
co, megalomaníaco, das megalometrópoles. Os planos são para favorecer as 
vias de transportes, o transporte de carros e de ônibus dentro das grandes e 
médias cidades. Todo o esquema do Governo se volta para uma política·- a 
política do automóvel. 

Fez-se um estudo na cidade de São Paulo e se chegou à conclusão de que 
aquilo que o Governo gasta na Grande-São Paulo, a nível das necessidades 
por causa do automóvel, chega a 70%,-e-ã.(Juilo que o Governo gasta nas vilas 
e favelas, a nível de atender aos problemas sociais, não chega a lO%. Esta é a 
mêdia de Porto Alegre, e, maior do que esta, é a média do Rio de Janeiro, e 
deve ser igual a esta a mêdia de Belo Horizonte. 

Vivemos escravos do automóveL Na hora de se organizar o Rio de Janei
ro,' São Paulo e as grandes metrópoles, pensou-se não é em função do pedes
tre, não é em função do povo, e sim em função do automóvel. 

Reparem que, quando estourou o aumento do petróleo, em 1973, até ho
je, em 1980, a produção de automóvel no País aumentou cm muito mais de 
100%. Não houve uma produção no sentido de tentar pelo menos limitar o 
número de automóveis que anualmente entram em circulação, automóveis de 
luxo, automóvel de uso pessoal, e incentivar o aumento dos carros coletivos. 
E até hoje é liberada, absolutamente liberada a construção, aumentando a 
cada dia e a cada hora a produção automobilística! 

E evidente, Sr. Presidente, que se sabe que, hoje, a indústria automobilís
tica sejã talvez a que reúna a maior mão-de-obra neste País. Talvez, não; ê a 
que reúne a maior mão-de-obra neste País, se nós analisarmos que a indústria 
automobilfstíca não são apenas as indústrias- de São Paulo e Minas Gerais, 
mas que lá na minha terra, Caxias do Sul, existem mais de 200 indústrias de 
autopeças que vivem em função das indústrias de automóveis de São Paulo e 
Mi nas Gerais. 

Agora, houve um determinado limite, vamos parar com a produção em 
massa? Nãol Vamos limitar os tipos de automóveis que são fabricados neste 
País? Cada marca de automóvel produz cerca de 10, 12, 15 tipos de automó
veis diferentes. Produzimos o que nem os países mais ricos produzem. Na In
glaterra, terminaram por suspender a produção do Ro/ls Royce, porque era 
absolutamente antieconômico. O Cadil/ac, também. Tanto a General Motors 
quanto a Ford deixaram de produzir os tipos mais caros por ser antieconômi
co. Quantos tipos de automóveis têm o Japão e a Alemanha, dois dos países 
mais ricos do mundo? E quantos tem o Brasil? Cada fábrica, Sr. Presiente, 
seja a Volkswagen, seja a General Motors, produz cerca de 10 a 12 tipos dife
rentes, desde o popular, que de popular não tem nada, porque custa quase 
trezentos mil cruzeiros, até o auto esporte, como se estivéssemos num país 
que vive às mil maravilhas. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB - PR) - Permite-me um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Nós tivemos a modéstia de 
apresentar um projeto de lei no sentido de que fosse proibido pelo espaço so
mente de cinco anos que as fãbricas de automóveis pudessem mudar o tipo de 
carro. Quer dizer, a cada ano - nós temos modelos 80, 8 I, 82, 83 -mudam 
meia dúzia de coisinhas insignificantes e aumentam barbaramente o preço. 
Esse projeto dizia que só poderiam mudar o tiPO' de automóvel de cinco em 
cinco anos, a não ser naquilo que fosse controle de segurança, ou limite con
trole de diminuição do gasto de combustíveL Houve um debate, onde acom
panhei colegas nossos debatendo na Comissão de ConsHtuição e Justiça, mas, 
houve Senadores que consideraram inconstitucional uma ação dessa nature-
za. 

Com o maior prazer, cOncedo o aparte aO -nobre Senador Leite chaves. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- V. Ex• tem razão. Um projeto de 
V. Ex• foi rejeitado na Comissão de Constituição e Justiça; após acirrado de
bate, caiu ele por inconstitucionalidade. Projeto semelhante eu havia apresen
tado em 1975; transitou por algumas comissões e caiu ha Comissão de Econo
mia. Dessa vez, o de V. Ex• não foi além da Comissão de Constituição e Jus
tiça, e asseguro que sem razão, mesmo porque a modificação -anual de partes 
externas do automóvel é uma violência contra a economia popular; basta que 
se faça uma mudança para que o carro do ano anterior não tenha valor al
gum. se desvalorize em mais de 50%. Além do mais, as vendedoras, as inter
mediárias de peças têm que manter estoques além de suas possibilidades, para 
atendimento de todas aquelas necessidades correspondentes aos novos mode-

los. O projeto de V. Ex•Joi, Peta nossa Bancada, festejado na comissão, mes
mo porque jâ vinha sendo objeto de luta, ou coisa semelhante, há muito tem
po, caindo sem razão alguma. Q~er dizer, só se aprova aqui o que é insensato, 
o que é contra o povo, o que favorece o privilégio. Eu afirmo a V. Ex• que se 
isso favorecesse às firmai produtoras de ãtitoin6veis, ele seria aprOvado por 
unanimidade, com aplausos inclusi"ve do Par_tido da Maioria. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Considerado inconstitucio
nal. Num País igual a este, numa hora como esta, que tem uma manchete que 
fala em preços de guerra, limitar. E repare que o projeto liberava -e era nor~ 
mal ~ tudo que significasse segurança do .automóvel e tudo que significasse 
diminuir o consumo de combustível. Agora, o supérfluo, o luxo, aquilo que 
às vezes eram meras invenções para tornar o veículo mais caro, para explorar 
a vaidade do cidadão para trocar de carro a cada ano, isso não aconteceria 
durante cinco anos. 

A Comissão de Constituição e-Justiça considCrou o projeto inconstitu
cionaL Está dentro da filosofia do Governo aumentar o preço. 

Vai para 45 cruzeiros o litro- da gasolina; quando começou a crise do pe
tróleo, custava pouco mais que 1 cruzeiro, está em 45, e o Governo confia em 
que vai, através do aumento, resolver o problema do consumo. 

Sabe que não vai, mas tem que se esclarecer: o Governo está ganhando 
em cima da crise, aumentarão os rendimentos, as rendas do Governo. Au
mentarão, e é o que interessa. Agora, o destino daqueles que não poderão pa
gar, os que terão que cortar mais feijão pai-à comprar um botijão de gâs, ou 
daqueles que sofrerão ainda mais para pagar a passagem do ônibus, essa faixa 
da população, esses 50 milhões de brasileiros, para eles o Governo não gover
na, é um Pano negro, que não existe. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB RS) - Pois não. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Ai é que estão ponto princi
pal, nobre Senador Pedro Simon. Enquanto o Governo insiste na política de 
majoração contínua, sucessiva, dos preços dos derivados do petróleo, com 
uma repercussão inegável no aumento do custo de vida, que é a esta altura in
controlâvel, diante do recrudescimento da inflação, não aceita as ponde
rações que têm sido feitas, inclusive por elementos da Oposição brasileira, no 
sentido de adotar uma políticil de racionamento. É claro que o racionamento 
é mais complicado, porque haverá uma burocracia, terâ que se apelar para 
cotas, para talões. Mas, se fosse instituído o raciOnamento, apenas aqueles 
que são usuários dos veículos auto motores, é que seriam diretamente atingi
dos pela medida, enquanto essa outra faixa da população, que é a grande 
maioria a que se refere V. Ex•, a massa trabalhadora, ficaria liberada dare
percussão desses aumentos. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Tem razão V. Ex•. Mas, a 
triste realidade é que o Governo, ao governar, esquece essa parcela da popu· 
lação, essa parcela de marginais, essa parcela que não ganha salário, que ga
nha meio salário mínimo, -que ganha um salário mínimo. 

Dizia eu desta tribuna, semana passada, invocando um jornal - me pa
rece que insUspeito ---:-da minha terra, O Correio do Povo, que marido, mulher 
e me parece que dois filhos menores, só na alimentação, gastam 7 mil e 800 
cruzelros; só na alimentação. O saJârio mínimo é de pouco mais que 4 mil 
cruzeiros; gastam dois salários mínimos só na alimentação. E os dados do 
IBGE dizem que 60% da população brasileira ganha no máximo dois salários 
mínimos! 

Mas, serã que o Governo olha para essa classe na hora de fixar uma me
dida como esta? 

Agora, ao controlar a gasolina, não há dúvida nenhuma de que o racio
namento atingiria escalões que têm influência no Governo. Atingiria a nós, 
atingiria a mim, po1 que eu teria tantos litros de gasolina, eu teria que fazer o 
controle, teria que pegar o coletivo, teria que deixar, no fim de semana, de ir a 
uma recreação. Mas, será que entre atingir aquele que em vez de usar o auto 
de passeio terâ que usar o coJetivo, CJ.ue em vez de ir passear num fim de sema
na terá que ficar em casa, porque não tem gasolina, ou aumentá-la a tal ponto 
que os que vivem de salários não tenham condições de pagar o coletivo, nem 
de pagar o gás, será que há dúvida sobre a solução que deva ser tomada? Da 
outra vez, Quando foram para a maxivalorização da gasolina, o argumento 
invocado pelo Governo foi fantástico: ficaria mal, perante o mundo, o Brasil 
fazer racionamento. O mundo olharia para o Brasil e diria: mas o que é isto, o 
Brasil devendo e fazendo racionamento? Teria uma má interpretação interna
cional. Quer dizer, o resto não tem. O Brasil que é o país que mais deve no 
mundo, isso não tem interpretação internacional. O Brasil estâ af com o Dr. 
Delfim a buscar empréstimos, a bater nas portas da Wall Street, de Londres, 
clamando, pedindo pelo amor de Deus verbas para fechar a balança de paga
mento. Isso não tem problema. Eu nunca ouvi que fazer racionamento quer 
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dizer: não tenho, não gasto porque não tenho, vou economizar, e que isto fica 
mal para um país. Mas o Governo acho que fica mal fazer o racionamento. 

O Sr. Enndro Carreira (PMDB- AM)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Com o maior prazer ouço o 
Senador Evandro Carreira. 

O Sr. Enndro Carreira (PMDB - AM) - Ilustre Senador Pedro Si· 
mon, eu gostaria de aduzir umas informações_ a seu oportuníssimo discurso. 
A OPEP foi organizada em 1960; desde 1960 que os países produtores de pe
tróleo do Crescente Fértil, isto é, Oriente Médio, se organizaram atravês da 
OPEP. Jâ em 1967, com a primeira guerra entre Israel e o Egitc, a OPEP 
ameaçara usar o petróleo como arma. Desde 1967, ilustre Senador. Desde en
tão, até a esta parte, nós descuramos todas as providências salutares para evi
tar que o Brasil caísse no garrote vil da OPEP. 

Seria simples o raciocínio, porquanto um economista chamado Gunnar 
Myrdal jâ dissera que: .. Será tolice absoluta dos povos subdesenvolvidos ten
tarem seguir o caminho dos desenvolvidos para progredir." E o que ele cha
ma de ''teoria da causação circular cumulativa", Teoria da Causação Circu
lar Cumulativa. Querer- importar petróleo para produzir bens de consumo, ê 
cair num rítmo de causação circular cumulativa, isto é, se endividar eterna
mente. COmo conseqüência o Brasil está diante desse impasse. Ele caiu dentro 
dessa concepção de Gunnar Myrdal. Nós estamos num círculo vicioso e te
mos que romper esse círculo. Agora, para romper é preciso um gesto de cora
gem e esse gesto de .coragem e credibilidade tem que ter arrimo popular. Sem 
isto, este Governo não po@rá fazer. Tem que ser com o apoio do povo e para 
ter o apoio do povo é que precisamos de ·uma Constituinte, precisamos de 
uma abertura total. .. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS)- Muito bem! 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB --AM)- ... e não de uma isca, a isca 
das eleições diretas, eleição direta para governador está funcionando como 
isca para os falsos líderes das oposições, que" estão se mantendo divididos na 
esperança de morder essa isca, mas o Governo tem uma estratégia de alta pe
riculosidade e ele a executará, friamente, cOmo Vem executando até agora. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Uma parte que acho impor· 
tantíssima em todo o importante aparte de V. Ex• é, primeiro, quando diz que 
caímos no círculo vicioso - é o óbvio: devíamos 3 bilhões de dólares, esta
mos devendo 55 bilhões com uma previsão de chegarmos aos 100 bilhões de 
dólares em pouco tempo. E o Governo acha que, produzindo alimentos e 
exportando-os, nós vamos pagar a dívida. Agora, diz V. Ex• que devíamos 
buscar apoio popular ... 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Como? Se nós estamos ê impor
tando alimentos. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB RS)- B verdade. Se pudéssemos fazer 
um plebiscito neste País, se o povo brasileiro pudesse decidir, se o povo brasi
leiro pudesse escolher: o que o senhor deseja? Gasolina a preço alto e trans
porte a preço altíssimo? Gás a preço altíssimo? Ou racionar e vender, baixan
do o preçl> do transporte a I/3 e o preço do gâs de cozinha a l/3? Qual seria a 
resposta desse plebiscito? A classe alta toda responderia: preç? _alto. Mas 80% 
do povo brasileiro diria: racionar, pois eu quero pagar o transporte barato e o 
gás de cozinha barato. Alguém tem dúvida com relação a isto? Então, alguêrn. 
tem dúvida que a política governamental só é tomada porque os tecnocratas 
que a dirige não têm cheiro de povo, não têm a preocupação com o que ao 
povo possa interessar? Parece-me óbvio. 

Eu convido a qualquer Senador do PDS irmos às cidades-satélites e per
guntarmos aos trabalhadores, fazermos uma pesquisa em qualquer vila des
sas e fazermos a pergunta: o que os Srs. gostariam? .De gasolina racionada? 
Cortes de combustível? Mas o preço da passagem poderia ser vendida a tanto 
e o preço do gás poderia ser vendido a tanto. O que é que os Srs. preferem? 
Racionar'? Racionar poderia, porque me parece que o homem da favela, o ho
mem do bairro e o homem da vila, por mais que se cortasse o fornecimento 
do gãs, sobra gás para ele, porque o coitadinho tem um meio botijão de gãs 
para gastar, para ele cozinhar o que der para cozinhar de manhã cedo e o que 
der para cozinhar na segunda refeição que ele faz durante o dia. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - V. Ex• me permite? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Com maior prazer. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- E: só para lembrar um outro 
aspecto a V. Ex•, que se me afigura um verdadeiro disparate por parte do Go
verno, notadamente do Sr. Delfim Netto, Ministro do Planejamento. É que S. 
Ex', ao tempo em que o GóvCrno anuricia o aumento dos preços dos deriva
dos de petróleo, convida os proprietários dos supermercados para uma reu
nião, a fim de evitar, por todos os meios, a alta dos preços das mercadorias 

que ali são vendidas. Ora, nobre Senador Pedro Simon, como se pode ev.itar 
que esses preços sejam reajustados depois do aumento do preço da gasohna, 
do óleo diesel e do óleo combustível? E uma coisa que não sei como é: que um 
homem da categoria intelectual e política de um Delfim Netto pode admitir, 
diante de uma Nação estarrecida. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Quero dizer a V. Ex• que se 
chama medida de efeito moral. Considerando que vem agora o aumento do 
preço da gasolina, argumentam eles que, em cima disso, essas entidades pode
riam apro~eitar para ter niaiótes aumentos. Então, têm que se fazer uma es
pêcie de controle, ainda que fictício, para dar a entender que é preciso um 
freio moral para que esses aumentos não aconteçam. Só que o que ele está 
mostrando, ao longo desse período de mais de dez anos, é que não adianta is
to, os preços correrão, havetão de correr. Porque, Sr. Presidente, quando o 
Governo diz que o grande responsável pela inflação de 110% é o aumento do 
petróleo ou ele não estã sendo sincero ou, se estã, ele não muda a política por
que não quer. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- (Assentimento do orador.) De
sejo apresentar um dado objetivo que justifica inteiramente a linha funda
mental do discurso de V. Ex• De acordo com os dados oficiais que estão sen
do distribuídos pela Presidência da República, através do folheto chamado 
Realização dos Governos Revolucionários, verifica-se que, nestes últimos quin
ze anos, a produção de automóveis no Brasil cresceu 520% mas a produção de 
alimentos: carne, leite, feijão, milho, em termos relativos, caiu, isto é, o siste
ma tributãrio, cambial e toda série de outros irlstrumentos que integram a 
nossa polít.ica econômica favoreceu a produção e o consumo de bens supér
fluos, produzidos por empresas multinacionais, com o sacrifício da alimen
tação e de outros produtos essenciais à população, produzidos pela popu
lação, sem nenhum pagamento de toy_a/ties ou o~tras quantias ao estrangeiro. 
Pela sua significação, acho que esse argumento e esse dado se encaixam bem 
no discurso tão oportuno e patriótico, que V. Ex• faz neste dia. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Encerro com este aparte, Sr. 
Presidente. Repare V. Ex• que, enquanto o Senador Evandro Carreira áiz 
que, desde 1967, a crise do petróleo estava aí, vem o Senador Franco Monto
ro e diz que, neste período, aumentou 500% a produção de automóveis ... 

O Sr. Franco Montoro (PMDB - SP) - E caiu a de alimento. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- ... e caiu a de alimento. Mas 
aumentou, por quê? Aumentou, porque, nessa diversidade de tipos de auto
móveis - serã que, no Brasil, não poderia ter um tipo de auto popular, um 
tipo de auto para a classe média e um tipo de auto de luxo? Para que quarenta 
ou cinqUenta tipos de carros diferentes? Nem os países deserívolvidos pos
suem assim. 

Agora, diz .bem o Senador: a gasolina começou a Cr$ I ,80 e estã em Cr$ 
45,00. E neste período aumentou em 520% a produção de automóvel. Tocar 
ali, não! Se aS indústrias fossem nacionais, etesjã teriam colocado, hã muito 
tempo, o dedo. Mas são multinacionais. Racionar a gasolina? Mas, racionan
do a gasolína, pode diminuir a compra de automóveis; então, como pode di
minuir a compra de automóveis, não vamos tocar no racionamento da gasoli~ 
na. O projeto, um projetinho que determina que, de 5 em 5 anos, apenas 
pode-se mudar o tipo de automóvel, para evitar a compra de automóveis, 
porque a vaidade de ter um carro novo, etc. e tal vai desaparecer. Inconstitu
cional o projeto L ~ essa a filos9fia, Sr. Presidente. 

Diz o General Figueiredo, inaugurando a sede do PDS, que nós, da Opo
sição, temos a mania de dizer que nós queremos falar pela maioria, como se 
nós interpretássemos a maioria, e que a maioria são eles. 

A Inglaterra, Sr. Presidente, quando quis entrar no Mercado Comum 
Europeu fez um plebiscito, foi ouvir o povo para saber o que ele pensava. Se
rá que, em cim.:i- deSsa maiêria, não daria para fazer um plebiscito? Qual a 
política que o povo deseja, uma política de pagar a gasolina a 45 cruzeiros e o 
preço do botijão-de gãs a 250 cruzeiros e ter à vontade, ou racionar e ter uma 
gasolina por menos da metade e o botijão de gás também por menos que a 
metade'? Isso seria, se o povo realmente pudesse falar, mas falar é algo que o 
povo, realmente, não pode. Então, o General -Figueiredo faz afirmativas de 
que ele é a maioria e o Sr. Delfim dita essa política da gasolina, a politica que, 
pelo menos, tem um aspecto; nós vamos andar de bicicleta motorizada daqui 
para o futuro. (Muito bem! Palmas prolongadas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Cunha Lima, para uma breve comunicação. 

O SR. CUNHA LIMA (PMDB- PB. Para uma breve comunicação.}
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Paraíba com~·mora ho]e o 23~' aniversário do Diário da Borborema, que 
se edita e circula cm Campina Grande e no nosso Estado. E motivo de orgu-
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lho para todos os paraibanos a presença todos os dias do Diário da Borbore
ma para informar, para CSclarecer, e, acima de tudo, para defender os interes
ses d:~ Paraíba. 

Agora mesmo, o nosso Diário da Borborema está empenhado numa luta 
em que se empenham, também, todos os paraibanos e, por que não dizer, o 
Nordeste inteiro: à s3.1Vaçào da Universidade Regional do Nordeste e que tem 
sede em Campina Grande. Ela recebe mais de 7 mil universitârios e estâ sob a 
ameaça de fechamento por falta de recursos do Governo Federal. O pedido 
de recursos foi amplamente justificado e até agora não obteve, sequer, um 
centavo para a complementação do seu orçamento. Assim, Campina Grande, 
a Paraíba e o Nordeste estão ameaçados de ver cerradas as portas para mais 
de 7 mil universitáriOs de toda uma região carente que é a região nordestina. 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. CUNHA LIMA (PMOB - PB) - Pois não, concedo o aparte a 
V. Ex•, com muito prazer, nobre Senador Almir Pinto. 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE)- Nobre colega, V.Ex• aborda um as· 
sunto bastante sério, porque, através de contatos que eu tenho mantido com 
alguns Reitores das Universidades do Nordeste, constatei que a sítuação des
sas Universidades não é das melhores. E, agora, V. Ex• traz o quadro triste da 
Universidade de sua terra, Çampina Grande, que -hoje é um centro cultural 
do Nordeste, para onde acorre a juventude de quase todos os Estados do 
Nordeste, fazendo os seus cursos de Medicina, Direito, Engenharia, e outros. 
Por conseguinte, acho oportuníssirno o pronunciamento de V. Ex•, dirigido, 
decerto, a S. Ex• o Sr. Ministro da Educação e Cultura, para que aquela pasta 
olhe, com carinho, a situação das Universidades brasileiras, principalmente 
as U Diversidades do N ardeste. 

O SR. CUNHA LIMA (PMOB- PB)- Agradeço o valioso depoimen· 
t'o de V. Ex•, nobre Senador Almir Pinto, c quero adiantar a V. Ex• e à Casa 
que a nosGa Universidade, a Regional do Nordeste, é uma fundação:portanto 
de ensino pago, mas o que nós pleiteamos do Governo Federal, ê uma com· 
plementação para a sobrevívência desta mesma" Universidade que atende à re
gião nordestina, tão sofrida e tão sacrificada. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. CUNHA LIMA (PMOB - PB)- Com prazer, nobre Senador 
Dirceu Cardoso~ 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Novre Senador Cunha Lima,, co· 
nheci Campina Grande pelas mãos generosas de V. Ex• Campina Grande tem 
um enfeitiçamento; nunca mais esqueci a terra de V. Ex•, nem seu p0v9, nem 
a palpitação de vida que ali notei, nem seus jornais, nem as rádios nem a tele
visão de Campin-a Grande. Então, quero me manifestar solidário com o dia 
que o Diário da Borborema festeja o 237 aniversário de fundação. E uma jane
la aberta de Campina Grande para o Nordeste e para o Brasil. Quero me soli
darizar com V. Ex• mais uma vez pela sua luta ârdua, diária, em favor da 
Universidade de Campina Grande. Lá eu pude comprovar, na palpitação da
quela mocidade universítãria que freqUenta duas Universidades em Campina 
Grande, que a cidade é um centro intelectual e cultural de todo o Nordeste, e 
que V. Ex• é um dos grandes lutadores pela consolidação daquelas Universi
dades. Leva V. Ex• o nosso apoio: tudo o que depender de nós para manifes
tar a Campina Grande e dignificá-la, daqui de lOnge, tem a nossa admiração e 
o nosso respeito. Pode contar conpsco, pois Campina Grande ê como V. Ex• 
que recebeu lá- eu que sou um homem que jâ estou às véspe~ de morrer, 
participei com onze Senadores do maior banquete político que já tive oportu
nidade de participar na minha vid:i. Setecentas pessoas sentadas em torno de 
suas mesas num magnífico Clube tributaram homenagem a V. Ex•. Todas 
vestidas a caráter e todas pagando quinhentos cruzeiros o talher. Isso é mais 
importante ainda: Campina Grande à unanimidade desejando que V. Ex• te
nha. no seu futuro. a estrada larga que o conduza aos grandes destinos políti
cos que Campina Grande deseja para V. Ex• 

O SR. CliNHA LIMA (PMDB- PB)- Nobre Senador úfrceu Cardo· 
so, o eloqüente testemunho de V. Ex• vem trazer substância maior ao nosso 
pronunciamento à homenagem que presto ao Diário da Borborema e à defesa 
da causa da Universidade Regional do Nordeste. V. Ex• jâ eu considero sus
peito quando tece elogios à minha terra e ao meu povo, porque V. Ex• já faz 
parte da simpatia e é filho adotivo de Campina Grande. Muíto obrigado a V. 
Ex•. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Permite-me V. Ex• um apar· 
te'? 

O SR. CUNHA LIMA (PMDB - PB) - Com prazer, Senador. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Corroborando as palavras de 
V Ex• com relação à dificílima situação da Fundação Universidade Regional 

do Nordeste a qual não é diferente também da Universidade Federal da Pa
raíba, como sabe V. Ex•, desejo, neste instante, associar-me à homenagem 
que V. Ex• presta com muita oportunidade ao Diário da Borborema. por oca
sião da passagem do seu vigésimo terceiro aniversário. Trata-se de um notá
vel instrumento de divulgação de tudo aquilo que diz respeito à Paraíba e ao 
Nordeste e que por isso mesmo. cresce a cada dia que passa no prestigio da 
comunidade paraibana, que vê naquele órgão dos Diârios Associados uma 
vanguarda de defesa de sua economia e das suas melhores tradições políticas, 
sociais e culturais. , 

O SR. CUNHA LIMA (PMDB- PB)- Muito obrigado, nobre Sena· 
dor Humberto Lucena. V. Ex•, como eu, participa do sofrimento, das aspi
rações, enfim, âos anseios de toda a gente nordestina. 

Sr. Presidente, havendo solicitado alguns minutos para uma breve comu
nicação, esses mirtutos transformaram~se em instantes, não só de comemo
ração ao aniversãrio do Diário da Borborema. como de reivindicação para a 
maior causa em que estamos empenhados que é a causa da Universidáde, não 
só a da Regional do Nordeste, como a Federal da Paraíba, como o bem acen
tuou o nobre Senador Humberto Lucena. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, para concluir a minha homenagem naco
memoração do aniversário do Diário da Borborema e para comprovar o tra
balho que este matutino desempenha junto à nossa coletividade, empenhado 
sempre na defesa das grandes causas paraibanas e nordestinas. quero que se 
faça transcrever nos Anais do Senado um dos últimos editoriais daquele jor
nal, intitulado: "'Salvemos a FURNe". 

Solicito a transcrição deste editorial, como uma homenagem e uma defi~ 
nição do trabalho que vem sendo levado pela imprensa campinense'e paraíba
na, em defesa da nossa Universidade Regional. 

Solicito esta transcrição e daqui me congratulo com o Diário da Borbore
ma, com os seus administradores, com os seus jornalistas, os seus colaborado
res e os seus auxiliares. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. CUNHA LIMA EM 
SEU DISCURSO: 

"SALVEMOS A FURNe" 

E este o nosso grito de alerta. Salvemos a FURNe, enquanto ~ tempo. 
Criação do gênio empreendedor de Campina Grande, a FURNe jamais poderá 
desaparecer da nossa terra. Entretanto, ao que tudo faz crer, está havendo 
uma conspiração de bastidores para que ela venha a cessar as suas atividades. 
,Desde quando foi fundada, a FURNe tem enfrentado diversas ~rises, tendo, 
!porém, sobrevivido a toda elas. Esta de agora, no entanto, se apresenta com 
características muito mais graves. Os governos federal e estadual atê hoje não 
liberaram as suas verbas e sem estas a Universidade não funciona, ou se fun
ciona é com grandes dificuldades. Agora mesmo, o seu dêficit é da ordem dos 
trinta milhões. E isso estâ incomodando, como é natural, a sua direção. Rei
tor e prefeito empreendem gestões junto ao MEC, para liberação das verbas e 
a liberação não sai, por motivos- ciue são desconhecidos. 

Não .. Campina não pode permitir que sua Universidade feche as portas 
depois de quase quinze anos de fecundas atividades a serviço do desenvolvi
mento da cidade. 

O momento é de luta. E nessa luta que não pode ser mais protelada, es
tão engajadas todas as forças vivas e atu_antes da cidade. Desde o governo do 
.municfpio ãs organizações classistas atrav~ das suas lideranças. 

Luta,para remover os obstãculos na área federal. Luta, para sensibilizar 
o Governo do Estado a cumprir as suas obrigações para com a Universidade. 

Nessa briga pela defesa de um dos maiores patrimônios nenhum campi
nense vai ter o direito de se omitir. A luta é de todos porque é sobretudo da ci~ 
dade que é nossa. 

Comenta-se que na área federal as dificuldades para a liberação das ver~ 
bas estão localizadas no repasse a SEPLAN e o Ministério da Educação. Le
vantemos as nossas vozes e exijamos com a energia com que costumamos de-o 
fender os- interesses de Campina Graride, sempre que estes são ameaçados por 
alguém, que se cumpram as obrigações assumidas com a Universidade. 

Lembremos, antes de tudo. os extraordinãrios serviços que a FURNe 
tem prestado a Campina Grande, ao seu desenvolvimento e que nos obriga a 
lutarmos com todas as nossas e-nergias para evitar que ela possa fechar as suas 
portas. 

Isso não haveremos de permitir. Salvemos a FURNe. 
Diario da Borborema, de 25-09~80. - JP Pág. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Concedo a palavra ao nobre Se
nador Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Também eu quero dizer duas palavras1 acerca da decisão governamental 
que elevou, e elevou pesadamente, os preços da gasolina, do óleo e do gãs, de~ 
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cisão que já foi Objeto de apreciações nesta Casa, na sessão de hoje, feitas pelo 
nobre Senador Pedro Simon. 

Eu queria, porém, apreciar o fato sob outros aSpectos; o primeiro deles, 
Sr. Presidente, é para comentar que o Governo persiste no caminho fácil e so
cialmente condenável de buscar a redução do consumo dos derivados do pe
tróleo, por via da elevaç_ào dos pre_ços. 

Esta tem sido a solução ad,otada pelo Governo, não de agora, mas de 
longa data. . . 

Como se pode verificar, os resultados têm sido mofinos. Não faz muito a 
imprensa divulgava que no último ano ou que, em um ano, de julho de 1979 a 
julho deste ano, o preço da gasolina havia aumentado em maís de 260%, en
quanto que o consumo havia diminuído 8,4% apenas. Quer dizer" qUe para di
minuir em 8% o consumo da gasolina o seu preço fora elevado em mais de 
260%. 

Ora, se o preço da gasolina fosse pago apenas POr aquele que usa o veícu
lo, dír-se-ia que de pouca monta seria a objeção. Acontece que os preços dos 
derivados do petróleo, a elevação dos preços se reflete sobre todas as fases do 
processo econômico. O processo econômico paga- e paga imediatamente
esta elevação brutal dos preços dos derivados do petróleo que o Governo tem 
adotado como técnica de governo, como processo de governo. 

Agora, Sr. Presidente, mais uma vez o Governo decide desta forma e a 
notícia que dá ao povo através de uma nota é de ser incorporada aos nossos 
Anais como medida de incapacidade e de insensibilidade. 

A nota divulgada pelo Governo é uma das coisas mais pífias de que já vi 
em minha vida. E é com documentos desse tamanho que ele pretende obter a 
solidariedade nacional. 

Este documento começa por dizer isto, Sr. Presidente: 

~~r - O Governo julga conveniente levar ao conhecimento da 
Nação as seguintes considerações e as providências adotadas, em re
lação ao suprimento interno de combu-stíveis, em decorrência do 
conflito nõ Oriente- Médio. 

II - Hoje, nenhum país pode permanecer indiferente ao que 
ocorre em outras partes do mundo ... " 

Em matéria de Conselheiro Acácio, o Governo tem nota plena, tem dis
tinção. Pois o Governo faz essa revelação importante: 

.. II - Hoje, nenhum país pode permanecer indiferente ao que 
ocorre em outras partes do mundo; o Brasil não foge a essa regra ... " 

De modo que, estou quase que inclinado a apresentar urna moção de 
aplausos para o Governo por esta genial descoberta. 

Em que mãos estamos, Sr. Presidente? Em que mãos e em que cérebros? 

u ••• Conseqíientemente, o Governo Federal estã atento ao que 
se passa entre Irã e Iraque." 

Que conforto! Que tranqUilidade! Que segurança! O Governo está aten
to ao que se passa entre o Irã e o Iraque. 

2 - Hoje, nenhum país pode permanecer indiferente ao que 
ocorre em outras partes do mundo, o Brasil não foge a essa regra. 
Conseqüenü::inente, o Governo Federal está atento ao que se passa 
entre Irã e Iraque. Do Iraque provém cerca de 43% do petróleo im
portado pelo Brasil, correspondendo a aproximadamente 35% do 
petróleo que utilizamos no nosso dia-a-dia. 

3 - O Governo brasileiro já expressou seu pesar pela belige
rância que envolve os dois países. 

No ta de Govem_o 1_ 

Manifestou, também, sua esperança, partilhada por outras 
nações, de que o conflito se resolva rapidamente. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- Veja V. Ex• que a SECOM está 
trabalhando ... 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS) - Item n• 4: 

4 - Ao mesmo tempo, o Governo acompanha o conflito, estu
da suas repercussões internas, e tem planos para eventuais situações 
de emergência. 

Quer dizer, até agora não nos encontramos em uma situação de emer-
gência. · 

Outro dia declarou o Governo que as nOssas reservas de petróleo davam 
para 100 ou l02·dias- o que fez um amigo meu dizer que isto era prazo de 
promissória -mas o Góvern·o estava tranqüilo, tinha petróleo para l 00 dias. 

Mais tarde, nesta Casa foi dito que o nosso· estoque de petróleo dava 
para 270 dias. 

De modo que, como de costume, uma autoridade diz uma coisa e outra 
diz coisa diferente._ Mas, se fica a saber que o Governo Htern planos para 
eventuais situações de emergência." 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- V. Ex• me honra com um aparte? 
(Assentimento do orador.) - Senador Paulo Brossard, o mundo está sur
preendido com a duração da guerra. Até há quatro dias, supunha-se que a 
guerra não fosse além de sete dias. Hoje, porém, as previsões mais pessimistas 
admitem até que ela se alongue por trê.s ou quatro meses. Veja V. Ex• a gravi
dade. Por outro lado, sabe-se que guerra entre paíSes pequenos jamais termi
na a não ser por intermediação. E como desta vez há grande interesse do 
mundo, acho que o Brasil, como um dos membros da ONU e sendo um dos 
interessados diretos - eis que seu povo está a sofrer as conseqüências disSo 
-acho que o Brasil, o próprio Presidente da República já deveria, através do 
ltamarati, acionar o nosso emb~ixador na ONU, no sentido de que, através 
de sua Corriissão de Seg1,1rança, ou atrav~ mesmo de decisão plellária, bus~ 
que uma intervenção pacificadora daquele Organismo, à semelhança do que 
fez entre Israel e Egito, restabelecendo as condições de paz. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Acho extremamente pe
rigoso fixar prazo para a duração desta guerra: sete dias, sete semanas, sete 
meses, ou sete anos. Acho extremamente perigoso! Mas o Governo está espe
rando que surja urna situação que ele chama de "emergência", para, só então, 
tomar as providências. Por ora, providência que ele sabe ê aumentar os 
preços, aumentar os preços de urna maneira brutal e sem qualquer justifi
cação. 

Porque aqui, Sr. Presidente, eu volto ao assunto da estrutura de preços 
dos derivados do petróleo. Até o ano passado, cada vez que eram aumenta
dos os preços dos derivados do petróleo, tomava-se conhecimento dessa es
trutura, dos componentes. Mas, a partir do último ou do penúltimo aumento 
dos preços do ano passado - se não estou enganado a partir de novembro -
nunca mah o Coriselho Nacional do Petróleo e o Ministro das Minas e Ener
gia se dignaram a prestar conta ã Nação brasileira, a esse miserável e espolia~ 
do povo brasileiro. Nunca mais. Reclamei daqui, dirigi requerimento ao 
nobre Líder da Maioria no sentido de que fosse divulgada essa estrutura de 
preços. 

Foi no começo do ano. Como não recebesse resposta de S. Ex•. a despei
to da promessa feita, voltei à tribuna - urna, duas, três vezes. 

No mês de agosto, depois do recesso, recebi de S. Ex• um envelope com a 
composição, com a estrutura dos preços dos derivados do petróleo, mas com 
uma nota de uconfidenciat". Mas como confidencial? Por que confidencial? 
Manifestei a minha discordância a S. Ex•, com o que, aliãs, S. Ex'" concordou. 
Também o nobre Líder do Governo não sabia por que fosse ou devesse ser 
confidencial a estrutura de preços dos derivados do petróleo. 

Falei uma vez, duas, três, esperei durante um mês, guardei o envelope 
sem usar o que me fora entregue em caráter confidencial, porque não queria 
aqueles elementos para guardar no cofre. Queria exatamente era para trazer 
para esta Casa e não poderia fazê-lo, uma vez que me foi entregue com urna 
nota de "Confidencial". Esperei, reclamei e esperei, atê que um certo dia, nes
ta Casa, deste lugar, declarei ao nobre Líder que estava na tribuna que queria 
devolver aquele envelope, e da tribuna S. Ex• me autorizou a fazê-lo na pes
soa do Sr. Senador Lomanto Júnior, a quem passei às mãos o envelope que 
me fora entregue. 

Mas, eu pergunto, Sr. Presidente, mas nem disto se dá contas a este po-
vo? 

Sr. Presidente, tenho sido muito benevolente em relação ao Governo, 
mas agora terei que ser-um pouco mais severo. Não acho que é honesto o que 
está sendo feito, porque, se fosse honesto o Governo não tinha por que ocul
tar. Para mim há desonestidade. Não posso entender de outra maneira o sigi
lo decretado pelo Governo em relação à estrutura· de preços dos derivados de 
petróleo. Ou o Governo não tem O que esconder e divulga, ou tem o que es
conder, então, hã desonestidàâe aí.- Eu cobro, cobro do Governo a divul
gação iritegra1 da estrutura de preços do petróleo. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)-Espero que V. Ex• peça 
o aparte, para dizer que amanhã essa estrutUra vai ser divulgada. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Desejo apenas dizer a V. Ex' que 
recebi o documeil.to das mãos de V. Ex• e fiz entrega ao destinatário, que é o 
Líder Jarbas Passarinho. Eu até estranho, porque, V. Ext-, além de ser uma fi~ 
gura lhana, é, sem dúvida alguma, um dos __ oradores que têm maior categoria 
neste Congresso e não posso admitir nem ãceitar, em silêncio, que V. Ex• afir~ 
me quê o comportamento do Governo é-um Comportamento desonesto. Ai eu 
não posso aceitar. 
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O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Então, que torne públi
co as razões do seu ato. A alternativa é esta: ou publica, como vinha publica
do _até novembro do ano passado, ou então é impublicável. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Não conheço as razões e vou le
var ao Líder Jarbas Passarinho a sua solicitacão. 

Agora, de uma coisa V. Ex' pode estar certo:. desonestidade não há. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Já me ocupei desta ma· 
téria muitas vezes, aqui, esperei meses e não posso esperar mais. Cobro do 
Governo, exijo do Governo, reclamo em nome desse povo espoliado e famin
to. O que o Governo está fazendo é promovendo a sublevação social, nobre 
Senador. É isto. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB - AM) - Muito bem! 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- O que o Governo estã 
fazendo é incentivando a ira popular. ~isto que o Governo está fazendo, e 
não há de fazer com o meu silêncio. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS - BA) - V. Ex• me permite uma inter
venção? (Assentimento do orador.) Mas há um esforço muito grande do Go
verno no sentido de buscar as fontes alternativas. }::lã um esforço muito gran
de e hã um programa _sendo executado. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Hâ um esforço enorme 
do Governo em sacrificar, cada vez mais, este povo! 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS - BA) - Não concordo. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- O Governo dâ o exem
plo_ São os serviços públicos os que mais aumentam neste País. Administra
dos por quem? Pelo Governo. São as empresas públicas, nobre Senador, que 
dão o exemplo da desordem financeira. São as empresas públicas. 

O Sr. Lmnanto Júnior (PDS- BA)- Nobre Senador Paulo Brossard, 
veja o cuidado que o Governo tem tomado no aumento das suas companhias, 
dos preços das empresas ... 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- São as empresas públi
cas que devem na praça 50 bilhões de cruzeiros; são as empresas públicas que 
devem no exterior, sabe quanto, V. Exf., nobre Senador? Seguramente, não 
sabe, porque até agora a Secretaria de Planejamento ainda não conseguiu sa
ber o número de empresas públicas. Foi criado um serviço especial para con
tar, para individuar, para numerar as empressas públicas. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Acho que V. Ex• exagera. Se V. 
Ex• quiser, eu trago um livro que publica toda a relação das empresas, até os 
seus diretores, e ofereço a V. Ex f. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Eu aceito um exem' 
plar ... 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Terei o maio i prazer- em oferecer 
um a V. Ex• 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- ... mas vou pedir dois, e 
mandar um para o Ministério do Planejamento. porque estaria então dispen
sado de fazer essa investigação ... Aceito a oferta. Estâ aceita. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS - SE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Pois não. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE)- Nobre Senador Paulo Brossard, V. 
Ex' representa o talento, o patriotismo e o espírito público do homem brasi
leiro~ do político brasileiro, mas V. Ex' há de convir que nós estamos vivendo 
um período de perplexidade igual, talvez, àquele ano de 1942, quando o Bra
sil foi, também, surpreendido cem a sua entrada no conflito, e Viu-se diante 
do impasse da escassez do petróleo importado. O Governo vem, há muito 
tempo, projetando o seu plano energético, seja no aumento da prodUção na
cional, seja na contratação de petróleo importado de várias âreas do mundo, 
seja na criação de alternativas energéticas em nOSSO País. QUanto a isto, tenho 
certeza de que V. Ex• não nega. O País, como todo o mundo, foi surpreendido 
com o conflito entre o Iraque e o Irã, e o que a princípio parecia uma polémi
ca regional desdobrou-se num conflito, cujas proporções o mundo estarreci
do está acompanhando a cada dia. O Governo, se optasse pelo racionamento, 
talvez escolhesse a pior fórmula, pois estaria a administração sujeita à cor
rupção, e nós temos um exemplo nos idos da Guerra passada. De modo que 
as providênciaS que o Governo poderia tomar, neste instante, jâ que a socie
dade ainda não colaborou com o seu auto-racionamento. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- A sociedade ainda não 
colaborou, como se ela fosse culpada ... 

O Sr. Passos Pôrto (PDS -SE) - Quando eu digo a sociedade, re1iro-
11e à sociedade de consumidores de petróleo ... 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- A sociedade brasileira, 
vamos dizer. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE)- A sociedade ainda não se conscienti
zou de que nós precisamos economizar combustível, de que precisamos racio
nar o uso do combustível. Em face disto, nobre Senador, as providências es
tão aí, são de natureza pública, elas estão ajudando a racionar. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Escorchando a popu
lação. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE)- De modo que eu pediria de V. Ex•, 
sobretudo, compreensã9. para o momento difícil que passa, não o Governo 
brasileiro, mas todos os povos. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- O aparte do nobre Se
nador por Sergipe, que é uma das figuras mais ilustres e mais simpáticas desta 
Casa, e que eu sempre ouço com a maior atenção e com o maior respeito, nem 
de longe interfere com o núcleo da minha oração. 

Se há uma crise geral, muito bem. Que houve surpresa, até por aí. Esse 
conflito era potencial; a seu respeito, da hipótese da sua ocorrência, eU me 
ocupei aqui nesta Casa, quando perguntei o que ocorreria no nosso :fiaís Se 
viesse a se consumar o conflito a respeito do qual os jornais falavam. De 
modo que não foi algo inopinado- fato lamentável e triste que eu lamento 
profundamente, mas não foi totalmente inesperado. 

Mas a questão não é-esta, nobre Senador, perdoe-me V. Ex'" O que eu 
digo é que o Governo estâ na obrigação de publicar, de divulgar, como fazia 
até o ano passado, a estrutura dos preços. Isto é o que eu reclamo. Contra isto 
é que ergo a miilha voz. A respeito disto é que já agora eu levanto a,s mais 
sérias dúvidas sobre a correção das autoridades que ocultam do Brasil o que 
estão fazendo. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS)- Olha, nobre Senador, 
todo o poder que se oculta, corrompe-se, dizia um dos biografados do Sena
dor Luiz Viana Filho. Todo o poder que se oculta, corrompe-se. Este poder 
está se ocultando. E, a despeito dos reclamos desta Casa feitos, continua ocul
to. 

Por intermédio do Líder do Governo me mandam um expediente em ca
râter confidencial. Mas quero eu papéis confidenciais a respeito desse assun
to? Nãot Não quero. Não sou colecionador de papéis confidenciais. Quero 
papéis de natureza pública p:ira discuti-los, aqui, publicamente. Isto é o que 
eu quero. 

Acabei de dizer~ termiri.ei devOJVCndo ao Senador Jarbas Passarinho, 
através do Senador Lomanto Junior, q_ envelope que me foi entregue. Ama
nhã ou depois Umjornãl publicava e eu ainda passava pelo desprazer de ter de 
dizer que eu não havia divulgado um papel que fora entregue em carãter conw 
fidencial. Terminei --devolvendo. 

O Sr. Lomanto Junior (PDS- BA}- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS)- f: contra isto que eu 
protesto. 

Ouço o aparte do Senador Evandro Carreira. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Nobre Senador Paulo Bros
sard, o seu discurso veemente e quase iracundo retrata o pensamento de todos 
nós. E não poderia deixar de sê-lo como nosso Líder. 

Jã chegou a hora de denunciarmos esta piada de mau gosto, esta brinca
deira grosseira de se tentar impingir, no Plenârio do Senado, a mentira desla
vada de que o Governo vem tomando providências para encontrar alternati
vas,_ Eu_ disse ainda hâ oouco em aparte oue. desde de 67, no primeiro entreve
ra ent~e ârabes e israeÍenses, a OPEP a~eaçou usar o petról~o como arma de 
guerra. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Não só ameaçou, como ~ 
passou a usá-lo. 

O Sr. Evandro Carreir• (PMDB- AM)- Ameaçou e passou a usâ-lo 
em 67. E. meu ilustre Senador, outro fenômeno semelhante se adivinha. ~ exa
tamente a exportação da borracha do sudoeste asiático. onde o dominó chi
nês impera, área também de conflito. E continuamos a importar borracha. E 
este ano precisaremos de 80 mH toneladas de borracha, senão vai para o par
que rodoviário. 

Veja bem a simbiose petróleo e borracha, dois bens estratégicos dos 
quais nós dependemos até a última gota! Mas, que Governo é este? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Este é o fato, Sr. Presi
dente. Mas eu volto a colocar a questão tal como eu a colocara. Por que o 
Governo oculta, se o Governo não tem o que ocultar? Por que oculta? Por 
que oculta o que até o ano passado era dívulgado? 
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O Sr. Lomanto Jünior (PDS- BA)- Permite V. Ex• que eu dê uma res
posta? (Assentimento do orador). V. Ex• mesmo Senador Paulo Brossard, rew 
cc::beu um rc::latório completo. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Em carãter confiden· 
cial. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Exato, Mostrando todas as com· 
posições de preços. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Não sei, porque não li. 
Confidencial, eu não li. 

. O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Não sei também, confesso a V. 
Ex•. Não era confidencial para V. Ex•, porque lhe foi enViãdo, como uma 
obrigação do G_overno ao homem que representa a Oposição. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Era circunscrito a mim. 
Confidencial. 

O Sr. Lomanto Jünior (PDS- BA)- Não era circunscrito. V. Ex• rece
beria o documento e apenas V. Ex• não o divulgaria. V. Ex• poderia tirar to
das as ilações. V. Ex" não desejaria -o documento ... 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS)- Não, nobre Senador. 
Para isso, não. 

) Sr. Lomanto Júnior (PDS- PA)- Para que desejaria V. Ex• o docu
mento? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS) - Para vir à tribuna, 
discuti-lo aqui, nesta AÚa Câmara do Congresso Nacional. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS-- BA) --E não via nenhuma inconveniên
cia se V. Ex• realmente discutisse o problema. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS)- Então, me devolva o 
documento, que vou trazê-lo para aqui. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS - BA) - Não lhe foi dado como Paulo 
Brossard. Foi-lhe dado na condição de Líder da Minoria. Apenas o Governo 
lhe deu em caráter confidencial. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Então, nobre Senador, 
me devolva o envelope, porque vou divulgâ·lo daqui. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Se em minhas mãos estivesse, V. 
Ex• o teria agora. Fui apenas o portador que o entreguei ao Líder da Maioria. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB-RS) -Então, V. Ex•medevol· 
.va porque vou divulgá-lo nesta Casa, para que a Nação brasileira saiba, por
que ela tem o direito de tomar conhecimento disso. Afinal de contas, é ela 
quem paga, inclusive, os honorários dos membros do Con_selho Nacional do 
Petróleo e quem paga os vencimentos ... 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Excelência, o Governo não tem 
nada a esconder. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Está escondendo. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Não tem nada a esconder, porque 
o que o Governõ estã-receoen-dõSão impactos diários, como agora, com a 
guerra, o aumento de 3 dólares por litro de barril. São impactos diârios que o 
Governo vem recebendo. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Não tem nada que ver 
uma coisa com a outra, porque, se ele paga mais lá, ele justificava o preço su
perior aqui. Não tem nada que ver uma coisa com a outra, e uma coisa não 
exclui a outra. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Mas tem, Ex• Desculpe, mas tem, 
porque é de lá que depende o preço daqui. Se não compramos, não podemos 
vender. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Nobre Senador Loman· 
to Júnior, peço que V. Ex' volte à calma e me ouça. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Tenho por V. Ex' o maior respei
to e admiração. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Quanto custa o.barril de 
petróleo lá? Quanto custa? 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB - AM) - 32 dólares. 

O Sr. LÓmanto Júnior· (PDS- BA) -Com mais 3 dólares, depois da 
guerra. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- 32. Passou a custar 35, 
vamos admitir. Nobre Senador Lomanto Júnior, que coisa mais simples ... 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Houve um aumento de 3 dólares, 
segundo lemos pela imprensa. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Não precisa V. Ex• ficar 
exasperado ... 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS - BA) - Não estou. Estou tranqUilo. 
Aliás, tenho uma admiração profunda por V. Ex'. Tenho muito gosto e honra 
em debater com V. Ex' 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Custava 30, o preço era 
um, e a estrutura dos preços era esta. Passou a custar 40, as componentes são 
estas. Nada a ocultar, nada a ocultar. 

O Sr Lomanto Júnior (PDS - BA) -Tenho a impressão que sim . 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Nada a ocultar. Então, 
por quê? 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS.,.- BA)- E tanto é verdade que chegou às 
mãos de V. Ex•, que é o Líder do PMDB. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS) -Com a nota de confi. 
dencial. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Isto não sei. Não sei qual a razão? 
Confesso que não sei. Confesso até que estranho tenha acontecido. 

O SR.l'AULO BROSSARD (PMDB- RS)- Tanto tenho razão, que 
o seu Líder aceitou a devolução -do papel. Não tivesse, ele me teria dito: não. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS - BA) - Realmente, fiz a entrega ao meu 
Líder, imediatamente. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- E mais: antes de V. Ex• 
fazer a entrega material e antes de eu materialmente lhe passar às mãos, o 
nobre Líder Passarinho aceitou a devolução. Por quê? Porque eu declarei 
aqui, nesta Casa ... 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Pois, confesso, sinceramente, que 
não vejo po[ que V. Ex• não o tenha utilizado. Primeiro,: não lhe foi dado se
não na condição de Líder da MinQria~ com a responsabilidade de Líder da 
Minoria, e V. Ex' não o queria apenas para seu controle, mas para informar. 
Não interromperei mais V. Ex• pedirei o aparte, se for necessário. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Nobre Senador, se V. 
Ex• amanhã me der um papel e me disser q1:1e o faz com a nota de confiden
cial, não divulgarei esse papel. Não o divulgarei. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Farei a mesma coisa. Terei o mes
mo comportamento. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Quando o pedi ao nobre 
Senador Jarbas P~ssarinho, não pedi para colocá~lo no cofre. Pedi exatamen
te para trazer o asS-Unto aqui e para colocá-lo aos olhos do povo brasileiro, 
que paga não apenas os membros do Conselho Nacional do Petróleo, não 
apenas o Ministro das Minas e Energia, como nos paga também a nós, sena
dores. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Nobre Senador Paulo Brossard, 
interrompo V. Ex• mais urna vez. Estranho que tenha realmente o carimbo de 
confidencial, porque o assunto foi exaustivamente aqui debatido entre os 
nobres Senadores Jarbas Passarinho e Itamar Franco._l:louve aqui um debate 
claro. S. Ex•s discutiram sobii ci probleffi-a de composição de preços. Não sei, 
confesso até que ignoro as razões da colocação desse carinho de confidencial. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Se V. Ex• não sabe ... 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS - BA) - Não sei. Se soubesse, diria a V. 
Ex'. Até se isto viesse a me prejudicar, daria a V. Ex• o depoimento. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Se V. Ex• não sabe, vou 
eu saber?t 

A opinião do _nobre Senador Jarbas Passarinho, eu a conheço, S. Ex• me 
disse que, por ele) isso seria divulgado. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE)- Nobre Senador Paulo Brossard, per
mite V. Ex• um aparte? (Assentimento do orador.) Com o cerceamento das 
fontes de suprimento ao Brasil, sobretudo do Iraque, que nos fornece cerca de 
40% do_ petróleo que consumimos, sabe V. Ex• que o Brasil, numa hora de 
emergência, poderá apelar, inclusive, para o mercado livre de Roterdã. Quan
to a essa expectativa de aumento de preços e este aumento imediato para 
amanhã, jã há inclusive uma previsão de possibilidade de se usar o mercado 
livre de Roterdã. Quanto à conjunção de preços ... 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Nobre Senador, as suas 
observações são muito judiciosas, só que não respeito ao mérito do meu pro
nunciamento. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE)- Quanto à composição de preços que 
V. Ex• fala, creio que não há de confidencial. Tem-se discutido amplamente a 
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participaçãu maior da gasolina no preço do petróleo, porque ela está subven
cionando o ó.leo Diesel e outros componentes do petróleo. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Nobre Senador, todas 
a$ considerações que V. Ex" faz podem ser discutidas. São observações; consi
derações, reflexões, argumentos mais ou menOs aceitáveis. No entanto, não 
foi este fato que me trouxe à tribuna, não é isto que estou analisarido. Estou 
cobrando do Governo, com maior veemência, ê isto - a necessidade de ser 
divulgada a estrutura dos preços dos derivados do petróleo, porque, senão, 
vou pensar mal, porque não tenho outra explicação: ou aqueles dados são 
sêrios, são confessáveis, são publicáveis, e devem ser publicadOs, ou, então, 
'são impublicáveis, porque não são sérios. 

Esta é a questão, nobre Senador. 
Desde o começo do ano estou aqui a tratar deste assunto e recebi do 

nobre Senador Jarbas Passarinho um envelope com o documento solicitado, 
com a nota de confidenci3.l. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - li verdade. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Agora, pergunto: pode-
ria eu, com aquele documento, vir à tribuna e dele me ocupar? Não poderia. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)..:::; Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS) - Pois não. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- A afirmativa de V. Ex• é inteira· 
mente correta. Pedindo V. Ex• que os dados fossem publicados, eu me dirigi 
aos órgaõs do Governo. O Presidente do Conselho Nacional do Petróleo 
disse-me que não tinha a menor dúvida em fazê-los públicos, desde que o Mi
nistro das Minas e Energia assim concordasse. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- V. Ex• me disse isto. 

O Sr. Jarhas Passarinho (PDS- BA)- Em seguida, o Ministro me fez 
conhecer o documento, mas em carâter confidencial, mostrando que se trata
va de um complicado processo de estruturação de preços e que, para ser 
publicado, exigiria explicações adicionais. Havia, desd~ logo, um fato: pri~ 
meiro, a confiança no Líder da Minoria, ou no Líder do PMDB, para não 
criar cócegas em relação às Oposições, porque foi com quem tirlha tratado do 
assunto, dando-lhe conhecimento, ainda que cm caráter confidencial, da es
trutura de preços que o Ministério recomendava. Isto jã era, do meu ponto de 
vista, uma atitude correta do Governo. Não era a ideal, mas era a correta. 
Ofereci, então, em carâter confidencial, ao nobre Líder, Zeloso, que estâ a re
clamar o conhecimento exato de como se chega àqueles números, os números 
em si e a estrutura desses números. Entretanto, achava que era inconveniente 
a publicação de certas coisas, dada a complexa estrutura dos negócios do 
Conselho Nacional do Petróleo e da PETROBRÁS. Muita gente se surpreen· 
deu ontem, por exemplo, quando ouviu que, entre as medidas tomadas pelo 
Conselho de Energia, estava impedir o prosseguimento da exportação de ga
solina. Muita gente talvez não saiba que o País exporta gasolina, sobretudo 
depois da modificação do perfil de craqueamento nas refinarias. Eu pretendo 
pedir que, de qualquer modo, esses dados venham a ser publicados, como o 
foram outrora, pois a mim não me parece que haja nada a esconder. Apenas, 
a explicação do Governo era muito cautelosa, fatos eram ditados sucessiva
mente de uma forma distorcida. Então, melhor até que se explique. Por exem
plo, o nobre Senador Itamar Franco e outros companheiros falaram em au
mento do preço da gasolina muito acima do aumento do óleo cru. Em outra 
oportunidade, o Senador José Uns veio aqui dar explicação, eu também dei... 

O SR. PAULO BROSSARD (PDS- RS)- Nada melhor, nobre Sena· 
dor, do que o debate, a anãlise. 

O Sr.Jarbas Passarinho (PDS- PA) -Se a queixa de V. Ex• é sobre is· 
so, o Líder da Maioria estâ confirmando à Oposição. V. Ex• pediu e, de fato, 
só recebeu em carâter reservado, e sendo um homem de muito zelo próprio, 
não podia usar um documento reservado para transformá-lo em documento 
ostensivo. Agora, se isso é crime ... 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Não, Senador; crime é 
ocultar da Nação brasileira, que paga o ministro, que paga os membros do 
Conselho, e tem o direito de saber porque estâ sendo escorchada. Pelo menos 
isso; é um direito, nobre Senador. 

O Sr. J arbas Passarinho (PDS - PA) - Isso é um exagero de V. Ex•. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- No Canadá, caiu um 
governo, porque pretendeu aumentar o preço do combustível; e, aqui, esses 
senhores, que não receberam um voto de ninguém, abusam do direito de sa
crificar essa espoliada população. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Aí, V. Ex• estâ exagerando, 
com o devido protesto do Líder da Maioria. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Exagerando? No dia em 
que essa gente atirar pedras, no dia em que essa gente colocar fogo ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Espero que não seja uma suges· 
tão de V. Ex". 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Não é. Mas, chegare
mos a essa situação, que é a situação do desespero, que é a situação da exas
peração, que é a situação da desesperança, porque esses governantes olímpi
cos tomam essas decisões e não se dignam sequer de dizer porque o fazem. E 
depois, ainda terminam essa nota, essa nota pífia, como esta cláusula: 

6 - O Governo federal faz apelo ao bom senso e à sensibilida· 
de do povo brasileiro e confia que todos compreenderão a necessi· 
dade de participar voluntariamente no esforço nacional de econo
mia ·de petróleo. 

Nunca o Governo, até agora, se lembrou de fazer esse apelo. Nunca, 
nobre Senador. 

Aqui, deste lugar, na legislatura anterior, se disse, redisse, repetiu-se que 
era através do expediente do aumento de preços que o Governo pretendia di
minuir o consumo do petróleo. A mim, Sr. Presidente, que acredito em outras 
forças, sempre me pareceu que seria muito mais eficaz se o Governo- c não 
apenas o Governo- se o Governo e a Oposição- ouça nobre Senador Jar
bas Passarinho - ocupassem, um e outro, as televisões do Brasil para tratar 
deste assunto que é da maior seriedade diante do povo e para pedir que uma 
economia fosse feita. 

Mas, a Oposição era composta de inimigos. Agora, deixou de ser, e pro
curo ser justo: justiça se faça ao Presidente da República, que escolheu como 
Líder o talentoso Senador pelo Parâ. Mas, no passado, éramos inimigos, as
sim batizados, rotulados, assim classificados por aquele monumento de so
berba, o autor do ''pacote de abril" e hoje general .. abre-portas". 

Não poderia cometer a indelicadeza de não ouvir o nobre Senador Luiz 
Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- V. Ex• está falando mais do Go· 
verno, e eu cometo a covardiazinha de falar mais da PETROBRÁS, -para 
mim, do partido do Governo, um pouco mais cómodo. A PETROBRÁS tem 
defensores tanto no partido do Ocidente, como no partido do Oriente; tem 
defensores na imprensa e quase em toda parte. Mas há uma camada de brasi
leiros onde ela não tem um só defensor, mas só acusadores. Isto posso até ju
rar com a mão em cima da Bíblia. Essa gama de malquerentes vai de trezentos 
a quinhentos' mil motoristas de táxis. Jamais encontrei um deles que defendesw 
se ou que, pelo menos, fosse neutro em relação à empresa estatal, por cuja po
sição vesga relativamente à pesquisa hã doze anos a nossa produção de pe
tróleo está estagnada. Para esses trezentos ou quinhentos mil motoristas de 
tãxi não se pi-ecisa questionar a recessão, porque, para eles, elajã veio hà mui
to tempo, e ainda hoje eles receberam mais ·uma dose cavalar de recessão, 
co·mo o novo aumento da gasolina, pois a cada aum~nto os passageiros vão 
rareando e os tâxis ficam às moscas. Haja vista aqui, no nosso próprio Con
gresso, onde não raras vezes os tâxis passam três, quatro horas à espera de um 
passageiro. Obrigado a V. Ex'. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS) - Quando me refiro ao 
Governo, naturalmente que estou-me referindo ao complexo administrativo, 
mas particularmente àquele que diz respeito ao trato do combustível, da exM 
ploração, da distribuição e, afinal de contas, em primeiro lugar, da PE
TROBRÃS, que é a empresa que cuida desse assunto. Mas, não me ocupo 
pai'tit::ularizadamente da empresa, porque ela estã dentro do mecanismo go
vernamental. A sua autonomia é traçada pelo seu dono, e o seu dono é o Es
tado. De modo que, quando me refiro ao Governo, é claro, entendo, que, cui
dando desse assunto, estou a me ocupar precipuamente desse setor. 

Encerro, Sr. Presidente, mais uma vez reclamando contra a não divulM 
gação da estrutu1a dos preços dos derivados do petróleo. Acho que é o mini
mo que o Governo deve fazer. Se ele estâ certo, se não estâ certo quanto aos 
números, quando às porcentagens, é urila questão a examinar. 

Agora, me parece fundamental que se o Governo não tem o que ocultar, 
por que deixou de publicar? Esta é a pergunta, em primeiro lugar. Em segun
do lugar, Sr. Presidente, não acredito, ou melhor, é evidente que, tornando a 
gasolina e o óleo preços proibitivas, o consumo diminui. Mas, insisto em di
zer que os males reflexos são maiores. Quem diz combuStível, diz transportes; 
para não dizer outras coisas, diz transportes, e quem diz transportes diz pro
cesso econômico, do começo ao fim. De modo que aumentando o preço de 
combustível, estamos encarecendo, estamos onerando todo um processo eco-... 
nômico. 

De que adíanta termos uma supersafra verdadeira, se para transportar 
essa supersafra é preciso usar, no Brasil, predominantemente caminhões, urna 
vez que o transporte marítimo não corresponde, a meu modo de ver, à desti-
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naÇão natural de um País com as praias que tem, com o litoral_ que tem o Bra
sil. e as ferrovias se tornaram esqueléticas diante do desenvolvimento do País-. 

De modo que transporte é fundamentalmente, no Brasil, transporte ro
doviário, e o aumento dos preços dos combustíveis afeta diretamente. imedia
tamente, inexoravelmente, o processo económico. 

Acho um mau remédio um remédio que cuida de curar uma doença e 
gera outra, pi-imeiro lugar. Segundo lugar, entendo que é possível reduzir o 
consumo. Não seria possível reduzir o consumo de combustível em 10%? Eu 
acho que sim. Entendo que os métodos usados pelo .Governo, não de agora, 
mas desde muito tempo é que têm sido errados. Porque, atê hoje, nunca seco
locou, afinal de contas, o povo, a população, a sociedade solidariamente vin
culada a esse esforço. O Governo preferiu, desde o Governo passado, o expe
diente maléfico do aumento do preço. 

Agora, nesta altura dos acontecimentos, vem o Governo apelar para no 
bom. senso e a sensibilidade do povo brasileiro", povo brasileiro quC: está can
sado de ter bom senso, que tem a sua sensibilidade exausta, Sr. Presidente, de 
ser tão maltratado por estes governos que ele não escolheu. (Muito beml) 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Sr. Presidente, peço a palavra 
como líder. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jarbas Passarinho, que falarâ como Líder. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Como !lder, pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ontem, o PMDB falava pela voz desse ilustre goiano que é o Senador 
Lázaro Barboza; hoje, falou pelo Rio Grande dO -Sul, o Senador Pedro Si
mon, e agora sou atraído ao Plenãrio pela palavra do Líder da Minoria. To
dos os três versando o samba de uma nota só, todos os três voltados para, in
dignadamente, acusar o Governo de aumentar o preço da gasolina. 

Ontem me coube. em homenagem ao nobre Senador Lázaro Barboza, 
dar-lhe alguns dados de que sou conhecedor. S. Ex•. imediatamente, retrucou 
que os meus dados não conferiam com os dados de determinados ministros. E 
como eu talvez não seja leitor dos ministros com a mesma assiduidade e fre
qUência com que o faz o Líder Lázaro Barboza, calei-me, porque, a infor
mação que eu tinha, vinha diretamente da Pre_sidência da Repúb1ica. Entendo 
que a Oposição freqifente mais e seja mais assídua na leitura dos ministros do 
que o Governo, porque cabe à Oposição freqUentá-los e fiscalizar-lhes a 
atuação, digo melhor, cabe à Oposição freqUentá-los e fiscalizar~Ihes a exe-
cução. 

Ora, é espantoso para mim que ninguém da Oposição, nesta Casa, se 
lembre de fazer qualquer crítica aos aumentos desmesurados, desordenados, 
abusivas, excessivos dos preços do petróleo cru. E todos os ilustres Senadores 
desta Casa. pessoas extraordinariamente int_eligentes e capazes, sabem que os 
derivados de petróleo, como derivados de petróleo, são tambêm derivados do 
preço de custo da matêria-prímac originai. O que posso tirar, aqui, de algumas 
conclusões? 

Desde logo, uma, de que S. Ex•s preferem esquecer que a matéria-prima 
original cresceu, num primeiro passo, quatro vezes mais; no segundo choque 
de petróleo, de 1978 a 1979, 130%. Esquecem isso, para apenas ficar fiscali
zando a atuação do Governo que, acham S. Ex•s, poderia manter os preços 
aos níveis de outrora, quando o barril de petróleo custava um dólar e oitenta 
e agora custa 34 dólares. De maneira que é o tipo de aritmêtica que, evidente
mente, eu não consigo entender. Por mais oposicionista que eu pudesse 
imaginar-me, jamais eu poderia, por meu t'urno, entender que fosse lógico. 
que fosse correto, que fosse sincero dissociar o aumento de preço básico, do 
aumento dos derivados. 

Vi duas colocações. aqui, as quais, evidentemente, devo respeito. Uma é 
do nobre Senador Itamar Franco, outra foi do nobre Senador Luiz Cavalcan
te e a terceira, agora, do nobre Senador Paulo Brossard. Ai, a cóisajâ é bem 
diferente. Já o nobre Senador Itamar Franco, certa feita, aqui fez uma queixa 
sobre a questão dos preços que, no entender de S. Ex•, em relação aos deriva
dos de petróleo, cresciam muito mais do que os preços do próprio petróleo 
cru. Oferecemos a S. Ex• duas tabelas de preços. O nobre Senador José Lins e 
eu, em pessoa, já demos explicações a S. Ex•. nesta Casa4 Pode S. Ex• não ter 
concordado, mas pelo menos mereceu esse tipo de resposta em homenagem a 
uma colocação concreta. Por quê? E, aqui, estendo essa explicação, pela pri
meira vez, ao meu querido colega Luiz Cavalcante. S. Ex•, quando criticou 
apenas os preços da gasolina, estava certo quando mostrou que esses preços 
cresceram mais do que o crescimento dos preços do petróleo cru. 

E é verdade. Mas, na estrutura de preços demonstrada aqui e entregue, 
naquela altura. publicamente, ao Senador por Minas Gerais, Senador Itamar 
Franco, mostrava-se claramente que, se era verdade que a gasolina tinha su
bido, no Brasil, além do aumento de crescimento dos preços do óleo cru, não 
haviam crescido na mesma medida, ao contrário, cresceram abaixo dela, o 

6leo combustível e o óleo diesel. Isto está numa demonstração matemática 
oferecida pelo Conselho Nacional do Petróleo e pela PETROBRÁS. Por quê? 
Porque a política do Governo, baseada nas palavras do Líder Paulo B.rossard 
- eu não o vejo infelizmente, no plenário - a política do Governo, baseada 
nas palavras de S. Ex•, na importância de quem fala em combustível e fala em 
transporte, era não privilegiar o pequeno se.gmento de proprietários de auto
móveis, mas, sim, privilegiar a grande massa de brasileiros que depende do 
transporte de mercadorias. E corno esse transporte se faz à base do diesel e 
não da gasolina, e como todo o transporte de massa nas cidades se faz à base 
do diesel e não da gasolina- era o diesel, como é até agora, subsidiado- fa
vorecida para que aqueles que displ:l_nham de auto_móveis pagassem um pouco 
acima e, por seu turno, financiassem o transporte de massa. 

O estranho é que, a cada aumento que se dâ, a Oposição deita a sua fa
Iação para impressionar a todos. ~papel dela~ sem dúvida que é. O que acho 
é que estã faltando" ·ao Governo - e Como Líder do Governo eu me ressinto 
exatamente disso - é uma explicação que fosse contínua, percutente, repeti
da para que não ficasse apenas na palavra dO Sr. Fernando Pedrera, um dos 
grandes jornalistas brasileiros, ou daquela grande figura nacional que é Eugê
nio Gudin, a compreensão de. que nós estamos pagando um resgate, que nos é 
tomado a cada dia e não mais a cada ano, por parte dos países produtores de 
petróleo. -

Preocupa~se a Oposição, por acaso, com o fato de que, em 1973, nós 
comprávamos 800 mil barris de petróleo por dia, pagando 600 milhões de 
dólares apenas? E hoje, 600 milhões de dólares, para comprarmos cerca de 
900 mil barris- portanto um crescimento da ordem de 20%, apenas- esses 
600 milhões de dólares que representavam tudo que pagávamos num ano, 
hoje pagam menos de 30 dias de compra de petróleo? Isso faz algum sentido 
para a Oposição'? Não. Ela não se interessa. Ela se interessa ê: por marcar a 
cada passagem, a cada período do aumento de preços. a sua presença na tri~ 
b~:~na, para fazer o seu apelo à população, como ainda hã pouco foi sugerido, 
que apedreje, que queime, que ofenda, que insulte. f: triste. Não vejo nin~ 
guém. Creio que ainda se poderá dizer: mas é um interesse eleitoreiro. Não. 
Ou eleiçoeiro, como admitem alguns puristas da Língua. Não, não há nín~ 
guém, aqui, que pretenda ser eleito pelas Nações Unidas, não hâ ninguêrn 
aqui que pretenda ser, ao que eu presuma, embaixador nos países produtores 
de petróleo. Não. O que há, evidentemente, é uma tentativa de poupar, siste
maticamente, os crescimentos abusivas de petróleo - não recolhi, Sr. Presi
dente, posso estar equivocado e se estiver farei o mea culpa com a maior facili
dade .......:. não recolhi aqui nenhuma palavra de condenação a esses aumentos 
verdadeiramente extorsívos, estes sim extorsivos~ qUe este País vem pagando, 
porque deles não pode fugir, porque não tem alternativa no momento. Só o 
crescimento do petróleo deste ano -sem contar o que virá em relação à luta 
do Iraque e do Irã- significou um aumento de 5 bilhões de dólares, 5 mil mi
lhões de dólares, no Orçamento brasileiro. Mas isto passa em brancas nuvens; 
o que é importante é salientar que a gasolina acaba de passar de tanto para 45 
cruzeiros o litro4 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS - BA) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço o nobre Senador 
pela Bahia. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- E: preciso salientar, nobre Lfder, 
que o Iraque era o maior fornecegor individual do Brasil. Acredito que cerca 
de 50% do petróleo importado pelo _:Qra$i1 era de procedência iraquiana c:, in
clusive, era comprado por um preço menor do que aquele estipulado pela 
OPEP. Com a guerra do Iraque com o Irã, com o aumento, como V. Ex• bem 
disse, dos preços na fonte, evidente que o Governo tem que buscar os recur
sos para adquirir e para pagar este petróleo que está custando mais caro. 
Aliás admirei, fiquei estupefato em verificar cjUe o eminente Senador Paulo 
Brossard, que é, sem dúvida alguma, uma figura lhana, uma figura admirável, 
tenha afirmado e até ao final do seu discurso conclamado para incêndio, para 
apedrejamento, ele que é um homem moderado, e ele, em certo momento, 
achou que eu estava alterando a voz e eu fui dizer-lhe, depois, que era do meu 
temperamento, era a maneira de falar e eu não podia modificar. Mas, eviden
temente, o Governo não tem nenhum interesse em encobrir isso. Se mandou 
para um Líder da Minoria a composição de preços, evidentemente que ele 
não está cometendo nenhuma desonestidade, porque se isso ocorresse, o pró
prio Líder teria denunciado. Se amanhã me mandarem um documento consi
derado confidencial e eu verificar, neste documento, que ele contêm uma de
sonestidade, eu sirvo muito mais ao meu País do que mesmo ao carimbo de 
confidetÍciai que ali estâ. Eu denunciaria à Nação a desonestidade num papei 
carimbado com o título de oficial. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Eu ê que agradeço. 
Vou aproveitar, a oportunidade, antes de dar a palavra ao nobre Sena

dor Franco Montara, para fazer o comentário sobre o aparte de V. Ex• com, 
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vistas ao nobre Senador Luiz Cavalcante, um homem cuja coragem admirã
vef, todos nós testemunhamos. 

S. Ex• ainda hã pouco falou, ainda uma vez negativamente, sobre a PE
TROBRÁS; e disse que a PETROBRÃS, pela sua inoperãncia ou coisa seme
lhante, teria nos criado o problema atual e a razão pela qual eu era profunda
mente impopular junto aos motoristas de táxi. 

Vejamos, meu nobre colega por Alagoas e meu querido amigo, a colo
cação de V. Ex' Por que o Senador Lomanto Júnior acaba de dizer no seu 
aparte - com que honrou o meu discurso- que nós comprávamos petróleo 
por um preço no Iraque mais favorãvel do que o preço da OPEP. Porque o 
Iraque tem alguma simpatia pessoal ou especial pelo Brasil? Não. Porque esta 
PETROBRÃS, que o meu nobre colega de Alagoas classificou de ineficaz, 
porque ainda não descobriu petróleo no Brasil na quantidade suficiente que 
•seria desejável, foi aquela que descobriu, através da BRASPETRO, um dos 
poços gigantescos de petróleo do Médio Oriente. E em que condições? Traba
lhando 4 anos, onde outras multinacionais famosas das 7 irmãs falharam, a 
PETROBRÁS desco&re petróleo numa hora infeliz para nós, porque se ela 
descobrisse esse petróleo hã 10 ou 15 anos, nós teríamos nos beneficiado mui
to mais. 

Mas, a partir do momento em que a OPEP se organizou do modo agres
sivo pelo qual o fez, o Iraque denunciou, unilateralmente, o acordo que iinha 
com a PETROBRÁS. Nós tínhamos, pelo acordo original, se não estou equi
vocado, 18% deste óleo e a prioridade para comprar o restante, na medida das 
necessidades brasileiras, dentro dos preços da OPEP. O Iraque denunciou o 
contrato e apenas declarou ao Governo brasileiro que ressarciria a PE
TROBRÁS das despesas, que tinham atingido aproximadamente 2 milhões 
de dóla~. da pesquisa, acrescentada de uma remuneração sobre este dinhei~ 
ro e garantia -e aí aparece o grande benefício que estamos agora a sentir que 
existel -garantia à PETROBRÁS o fornecimento das necessidades brasilei
ras pelo preço rigorosamente de mercado da OPEP. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Comprávamos cerca de quatro
centos mil barrisl 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Comprãvamos cerca 
de quatrocentos mil barris diários, ilustre Senador, e ele oferece quarenta e 
tantos por cento da nossa compra, mas numa condição: duzentos mil barris, 
dizia eu aqui ontem ao Sená:dor Lázaro Barb_oza, preparados para estocagem 
e os outros duzentos mil para consumo. razão pela qual hoje, a Oposição não 
pode deleitar-se com o fato de que não temos petróleo para mais dez dias. Ti
véssemos aqui petróleo só para mais dez dias, eu imagino o· que- estaríamos 
ouvindo ali, se acabamos de ouvir o que ouvimos, sem a menc: tazão de ser. 
Imaginem havendo razão de ser, se estivéssemos amanhã dize.1Jo que iríamos 
entrar em black-out, não apenas em racionamento mas em colapso energético 
porque não temos estoque para mais do que dez, vinte ou trinta dias! 

Mas quando a PETROBRÁS assegura que temos estoque para duzentos 
e setenta dias, se não acontecerem novos fatos, e quando a PETROBRÁS vai, 
ao mesmo tempo, buscar a diferença deste petróleo que vem mais para cá, a 
diferença de quatrocentos menos duzentos, são duzentos mil barris, e ontem 
elajã havia fechado negócio de oitenta mil barris, por preços da OPEP, com a 
Arábia Saudita e outros, ela é atacada de ineficiente pelo meu colega das Ala
goas e por outros que não querem atacar a PETROBRÁS, atacam ao Gover
no, e o Governo passa a ser responsável. No fundo, amanhã atê haverá al
guém que o diga, ter desencadeado a guerra entre o Irã e o Iraque para criar 
problemas para o povo brasileiro. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS - AL) - V. Ex' me permite um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Eu ouço V. Ex•, por ci
tação nominal, e garanto a palavra ao Senador Franco Montoro. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- V. Ex• pode ouvir o Senador 
Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Apesar de sermos bons amigos
e felizmente para mim o somos - não é nada cômodo, ou melhor, é mesmo 
incômodo para um liderado contra-argumentar com seu ilustre Líder, tanto 
mais quando, sem nenhum propósito de lisonjeá-lo, V. Ex• em termos de pa
lavra, é um verdadeiro Dartagnan, enquanto a minha espada oral não passa 
de um cabo de vassoura, em relação às armas verbais com que a natureza o 
dotou. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- V. Ex• se excede num 
caso e se rebaixa no outro, em ambos injustamente. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Mas, meu nobre amigo- insisto 
em chamá-lo de amigo agora .. , 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Cabe-me muita honra 
isso. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- Permite V. Ex• um aparte? 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- O que o Iraque fez com o Brasil 
não foi nenhuma exceção: fez o mesmo com todas as companhias estrangeiras 
que descobriram petróleo na terra iraqtiíana. Estava na cara. Então, não hâ a 
lamentar nenhum tratamento discriminatório. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- V. Ex• me permite, só 
para ficarmos neste caso? O Iraque, primeiro, nacionalizou o seu petróleo, o 
que fez com todas as companhias estrangeiras, mas já depois da nacionali· 
zação é que o Iraque assinou um contrato bilateral com a BRASPETRO, ao 
qual faltou. Perdão, foi depois! E. depois porque não lhe interessava mais, 
diante do vulto da descoberta, entregai' 18% desse petróleo ao desc~bridor. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Para todos eles, nobre Líder, tan
to faz o antes como o depois, quando se trata de petróleo. Esta é a verdade, 
na moral a programática de hoje. Mas, mesmo admitindo o argumento de V. 
Ex•. parece-me que, admitindo as excelências da BRASPETRO, então seria o 
caso de fazermos uma permuta: a PETROBRÃS, propriamente dita, iria 
prospectar no estrangeiro e traríamos a BRASPETRO pará prospectar no 
Brasil. Muito obrigado. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) -Como jogo de pala
vras, V. Ex• jâ viu o efeito que causou. V. Ex' provocou uma gargalhada so
nora e acredito que sincera, da Oposição. Mas, amanhã, essa mesma Opo
sição negará qualquer conivência com V. Ex• no ataque à PETROBRÁS. 
Não se iluda, porque a gargalhada, em si, é neutra; ninguêm sabe se ela é 
aplauso ou mofa. Veja bem V. Ex', no caso, pela altitude de V. Ex•, é aplauso. 
Ninguém, .aqui nesta Casa, tem a audácia de mofar de V. Ex'; ninguém. Ago
ra, a prova, para mim, é apenas a seguinte: a BRASPETRO, a que V. Ex' se 
refere, é feita da PETROBRÁS. Os técnicos da BRASPETRO saíram da PE
TROBRÁS. A PETROBRÁS ofereceu os mesmos homens que aqui no Brasil 
perfuravam e foram perfurar lá fora. E por isso é que eu disse que é um êxito 
da PETROBRÂS, da técnica brasileira, exatamente isso. 

Não tenho ilusões. Jâ disse nesta Casa, tive a oportunidade, na PE
TROBRÁS, de ser Superintendente da Amazônia. E na perfuração de Nova 
Olinda tivemos a melhor oportunidade de medir a competência de cada um. 
Tivemos três companhias, três poços perfurados ao mesmo tempo, com as 
mesmas condições geológicas. Uma sonda inteiramente americana, a outra 
com Q too/ pusher americano e o resto da guarnição totalmente brasileiro e a 
outra só de brasileiros, que não tinham cursos de nada. Ao cabo das perfu
rações, o melhor rendimento foi do too/ pusher americano com a guarnição 
brasileira; segundo melhor rendimento, o da guarnição totalmente brasileira; 
terceiro e pior rendimento, o da americana, que recebia 25% a título de nos 
ensinar como perfurar. Aí está por que acredito em um nacionalismo profun
do e não de epiderme. Pagávamos para aqueles que deviam aprender conos
co, e pagãvamos a título de magistério. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- O que falta na PETROBRÁS são 
dirigentes como Jarbas Passarinho, com a sua teimosia, com a sua obsti
nação, com o seu patriotismo, eminente Líder. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Agradeço ao meu que· 
rido amigo. Aqui, se hã' urDa pessOa que me põe a nocaute a qualquer mo
mento, quando quer, é V. Ex•; bem sabe disso. Mas agradeço a palavra, acho 
que a PETROBRÃS, porque não conseguiu petróleo no continente, está real
mente submetida a Csse tipo de julgamento. Agora, o Conselheiro Acácio di
ria isso muitO melhor do que eu e com muito mais brilho: não se pode des
cobrir petróleo onde não existe. O Conselheíro escreveria isso. 

A prova sabe qual é, no meu entender? Ê que a PETROBRÁS passou 
um período de lutas intensas, de pesquisas no continente, e não descobriu pe
tróleo. Quem era o Chefe do Departamento de Exploração? O Sr. Walter 
Link, que era o bode expiatório da época. Saiu o Sr. Walter Link. Foi embo
ra, no ano de 1961. Em seguida, vieram os franceses, do Institute de Recher
ches da França; não descobriram petróleo na Bacia Amazônica e nem no Pa
raná. Em seguida, vieram os russos; e outro dia li aí nos jornais, como uma 
grande novidade, que agora os russos viriam ao Brasil. Os russos flzeram 
toda a reavaliação da Bacia Amazônica e todas as recomendações feitas por 
eles foram seguidas. E cadê o petróleo? . 

E na plataforma? Na plataforma, estão aí os contratos de risco; farão 
agora 4 anos, contratos de risco sobre os quais tanto debati com o nobre Se
nador Luiz Cavalcante. A PETROBRÁS, em 7 anos de trabalho, descobriu 
óleo na plataforma. Então, até aqui nada me leva, nada- não é patriotismo 
barato - nada me leva a crer que qualquer tecnologia avançada do mundo 
seja melhor do que aquela que a PETROBRÁS pode desenvolver, seja atra
vés dos seus próprios técnicos, seja através da técnica alugável, que toda a téc
nica é alugável. 



5253 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) Outubro de 1980 

E por falta em técnica alugãvel., eu cedo a palavra ao nobre Senador 
Franco Montoro. 

O Sr. Franco Montoro (PMDD- SP) -V. Ex•, ao-responder ao discur
so do Líder Paulo Brossard. iniciou a sua defesa. taticamente. com um ata
que. e atacou, a OpOsição pOr não protestar cOrifra a eleVação doS preços in
ternacionais do petróleo. Nunca ouviu a condenação deste aumento. Ora, 
nobre líder Jarbas Passarinho, nossa função não é a de criticar os Estados 
árabes; ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS - PA) - E: verdade. 

O Sr. Franco Montoro (PMDD- SP)- ... -é de fiscalizar a atuação do 
Governo, e a de V. Ex• é a de defender a atuação do Governo. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- E de criticar os Esta
dos árabes ... 

O Sr. Franco Montoro (PMDD - SP)- E de criticar a Oposição. De 
modo que vamos deixar os árabes de seu lado, com os seus acertos e os seus 
erros. Eles foram também vítimas de uma mesma exploração do preço das 
matérias-primas, que V. Ex• conhece tanto quanto eu, mas este problema não 
tem nada a ver com o debate agora travado. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Isso é retórico. V. Ex• 
me desculpe, isso é um pocuo ret'ório. Eles foram vítimas, até certo ponto. 
Agora, eu, como homem de Governo ... V. Ex• fala em árabes, imediatamente 
o Senador Pedro Simon puxou o microfone. Não sei se vou receber o apoio 
de S. Ex' ou a condenação. Desconfio que seja a condenação. Não tenho aqui 
nenhuma distinção enfre árabes e judeus. e V. Ex•. é que falou em árabes. Eu 
falei países produtores de petróleo, OPEP. 

V. Ex', muito manhosamente, falou em ãrabes. Eu não falei em árabes. 
Recorro à Taquigrafia; falei em OPEP. Talvez, como V. Ex•. precisasse sensi
bilizar parte da Bancada, o Senador José Richa, o Senador Pedro Simon e au
sentes da minha, o Senador Moacyr Dalla e Senador Saldanha Derzi, fez essa 
referência. 

Nobre Senador, V. Ex• sabe o quanto me gratifica quando me dá um 
aparte, porque ê, realmente, um dos meus autores prediletos para discussão, 
na Casa. 

O Sr. Franco Montoro (PMDD- SP)- A recíproca é verdadeira. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Agradeço, sei que é 
sincero. 

Apenas digo a V. Ex• que não podemos deixar a OPEP de lado; só isso. 

O Sr. Fra"co Montoro (PMDD- SP)- Certo. Mas, veja que V. Ex• es
tá, mais uma vez, fugindo ao ponto. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Não, não sou de fugir. 

O Sr. Franco Montoro(PMDB- SP)- A posição que a Oposição assu
me, e hoje as OpoSiÇões brasileiras assumem em relação ao problema é acusar 
o Governo, primeiro de falta de pr~vidênda, de previsão, em relação ao 
problema. Segundo, de não ter tomado as providências necessárias. A crise 
do petróleo não começou agora. Em 1973, a oposição, como portawVOZ da 
Comunidade Científica, que foi então ouvida, apresentou um série de mediw 
das ao Governo, Iiara que riãõ continuássemos na dependência do petróleo, 
como estávamos. O Governo não tornou praticamente nenhuma das medidas 
então alvitradas, como a do recurso a outras alternativas energéticas, muito 
mais simples, que poaeriam contar com a participação dos 4 mil municípios 
brasileiros, produzindo energia a partir da madeii-a, a partir da cana-de
açúcar, da mandioca, do babaçu, como fontes do álcool-motor; o aproveita
mento do xisto betuminoso. das várias modalidades de energia solar e, acima 
de tudo, medidas de economia e de poupança. A Venezuela nos dá o exemplo; 
20% do consumo diârio é econo'niizado, não por motivos de petróleo ali, mas 
por motivos de trânsito, de congestionamento de tráfego. Por que o Governo 
não ado ta essas medidas? Por que não restringe a produção de automóveis de 
passeio. deixando de atender, assim. a interesses de poderosos grupos interna
cionais? Esta é a crítica que o PMDB tem feito. E V. Ex', com a inteligência, a 
habilidade, reforçada com a sua têcnica militar, inicia com ataques, para fugir 
às respostas a essas questões concretas. Parece-me que V. Ex•, com a.acu
sação de que nós não criticávamos os países produtores do petróleo, tentou 
evitar o grande problema. E quanto a essa famosa estrutura dos preços, o fato 
concreto é que o Governo tem adotado uma política errada, que hoje foi criti
cada pelo Senador Pedro Simon, com apoio de quase todo o Plenãrio, com 
urna ou outra divergência em pontos acessórios. A elevação do preço da gaso
lina aumenta o custo de vida e não reduz o consumo. V. Ex• se refere ao óleo 
combustível, se refere ao diesel. Pois bem. não conheço a tabela a que V. Ex• 
se refere, mas posso trazer a V. Ex• a tabela de que disponho de que, inclusi
ve, o diesel e o óleo combustível são vendidos, no Brasil, por um preço supe-

rior ao preço internacional. E o fato da gasolina ser mais cara não significa 
que esteja havendo uma distribuição equitativa; o preço ê muito acima do 
preço da produção; o Governo está ganhando muito acima da elevação dos 
preços. Este fato que foi aqui apresentado não é contestado nem mesmo pela 
tabela que V. Ex• entregou ao nobre Senador Itamar Franco. São estas pon
derações objetivas que trago em resposta à primeira parte do discurso bri· 
Ihante de V. Ex•. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Pois não, nobre Sena
dor Franco Montoro. Como sempre, sou muito grato à colaboração de V. 
Ex', que coloca as questões em termos de argumentos e contra-argumentos. 

Quanto à veemência com que V. Ex• fala, isso jâ é um_ velho conhecime~
to da Casa. Sabemos que quem vê cara não vê coração, quem ouve voz na 
verdade, não estâ ouvindo os sentimentos. V. Ex• se torna veemente, aparenw 
temente tomado de uma ira jupiterina, mas, em verdade, V. Ex• tenta apenas 
sublinhar, com a tinta possível, um argumento que nem sempre é o melhor. 
Sublinha com a voz mais alta, sublinha com o gesto mais aberto e franco do 
combatente como V. Ex• é. Homem que tem, neste Pais, uma larga trajetória 
uma bela trajetória ainda a ser cumprida. 

Aqui, colocou o nobre Senador, com essa esfuziante inteligência -que S. 
Ex• tem, rapidamente várioS pontos. Primeiro, disse S. Ex• que na verdade, o 
que eu estava contraditando não era essencial que a Oposição dizia; Então, 
vamos ao essencial. O que eu disse? Eu disse que ouvi aqui, sucessivamente, 
reclamos, queixas. condenações veementes, porque o Conselho Nacional do 
Petróleo estava aumentando o preço da gasolina. E ê uma queixa específica 
do Lí~er do PMDB que estes aumentos não são dados pela estrutura dos 
preços que faz chegar a eles, publicamente, para conhecímento dos brasilei-
r os. 

Quanto ao último ponto, S. Ex• já conhece o meu ponto de vista e sabe 
que com ele concordei, e falei, corno dizia num aparte que dei a S. Ex•, ao 
Presidente do Conselho Nacional de Petróleo e ao Ministro, das Minas e 
Energia.Acho perfeitamente cabível que a Nação conheça a estrutura dos 
preços para saber por que se chegou a tais preços. 

O Sr. Bernardino Viana (PP - PI) - Claro! 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Perfeitamente cabível. 
Também dei explicações pessoais a S. Ex•, que agora não convêm repetir. 

Agora, vamos aos outros. Xisto, diz S-. Ex• A Oposição não indicou o 
xisto. Ora, o primeiro, se não estou equivocado, o primeiro grande detentor 
de jazidas d_e xisto- que Luiz Cavalcante me corrija se eu estiver equivocado 
- parece-me que são os Estados Unidos, seguido do Canadá ou vice-versa: 
ou o Canadá primeiro, Estados Unidos, segundo- um ê primeiro, Outro é 
segundo, em jazidas de xisto no mundo. E o Brasil ê o terceiro. 

Estados Unidos têm problema de consumo? Têm. São grandes produ
tores de petróleo, mas são os maiores importadores do mundo. Por que é que 
os Estados Unidos não desenvolveram, até agora, os derivados de petróleo a 
partir do xisto betuminoso? 

O Sr. Bernardino Viana (PP - PI) - Porque é antieconômico. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Até aqui é antieconô
mico. Admite-se que, quando o petróleo chegar, o· barril de petróleo chegar a 
40 dólares, começa s~r admissível, começa a ser possível- corrijo a frase
uma participação do xisto na geração de energia primária. Bom. Então, fica
ria explicado o xisto. 

Vamos à energia solar. S. Ex• estã nos convocando para que cheguemos, 
rapidamente, aos anos 2.010, 2.015, 2.020. O país mais avançado, em expe
riência de energia solar, é Israel. Israel, aquele mesmo Israel. com uma in
flação de cento e tantos por cento ao ano- 130% ao ano, um país que Golda 
Meir, quando dirigia, usou uma famo$a blasfêinia que foí dizer mal de Moi
sés, dizer. "Ora, esse Moisés, andou pra lá, andou pra câ, atravessou a pé en
xut? o ~ar Vermelho. e parou no único lugar que não tinha P.etróleo". Ele es
tava cercada de petróleo por todos os lados. Israel, que tem uma impressio
nante necessidade de energia, desenvolve hoje, em carâter_pioneiro, um pro
grama de en~rgia solar, que é absolutamente ancilar, secundário, auxiliar. Te
mos alguma coisa parecida: no Estado de São Paulo do Senador Franco 
Montoro, na Campinas do Senador Orestes Quércia, hã muitas casas que têm 
energia solar; na Paraíba, existem casas com energia solar. Acontece que o 
equipamento para energia solar, até há bem pouco tempo, era de tal modo 
caro que era muito mais barato contfnuar ligando luz no interruptor de ener
gia elétrica, que chega por via hídrica ao consumidor. Somos o segundo país 
do mundo de geração de fonte hídrica para energia elétrica: o primeiro é a 
Suécia e o segundo o Brasil. O Brasil tem 96% do total dessa energia que esta
mos vendo aqui, víildo de água, ãguas que aciomim turbinas. Então, não era 
vantagem. A vantagem seria quando substituíssemos, como se dá nos Estados 
que têm estações distintas do ano, o gás de aquecimento pela luz solar. Isso 
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ainda é, portanto, um assunto que o Brasil não abandonou, de modo que não 
poderia, qualquer que fosse o grito da Oposição em 1973, estar solucionando 
a questão hoje, num País que consome um milhão de barris de petróleo por 
dia. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- V. Ex• me permite, nobre Sena
dor? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço V. Ex•, nobre Se
nador. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- V. Ex• argumenta com as pes
quisas e os resultados dos Estados Unidos ou de Israel. As situações são pro
fundamente diferentes ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA) -Imagine se eu não des
cobrisse isso. 

O Sr- Franco Montoro (PMDB- SP)- A contribuição que o MDB fez 
ao Governo não foi da simplicidade e da leviandade com que a questão estâ 
sendo tratada. Os cientistas, que se referiram, por exemplo, ao xisto betumi
noso, citaram as observações de V. Ex•, mas mostraram as possibilidades de 
outras aplicações também do xisto, por exemplo, na produção de matéria
prima para a indústria farmacêutica e outras aplicações, no campo energéti
co ou fora dele, de grande importância desde que houvesse um apoio do Po
der Público para essas pesquisas brasileiras sobre fontes brasileiras de ener
gia. Quanto à energia solar, cito a V. Ex• o estudo do Professor Goldemberg, 
que foi apresentado até ao Banco da Habitação. Realmente, hoje, é exceção e 
é cara. As casas ricas é que têm a energia solar. Pois o Professor Goldemberg 
ci~monstra que, com um pequeno apoio, se o Governo tivesse a preocupação 
cóhl as coisas pequenas, apoiar aqueles brasileiros que estão estudando este 
problema, a energia solar devia ser instalada em toda casa popular, porque 
ela é barata, o material é simples. O que estâ faltando é apoio a isso e V. Ex•, 
na resposta, estã, de certa forma, confirmando a importância daquelas suges
tões feitas pelo MDB. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- A interpretação de V. 
Ex• é conhecida como uma interpretação isenta. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- Eram e são sugestões para que 
o Governo olhe para baixo, para as bases do Pais, e se preocupe com essas so
luções que podem ser aplicadas em todos os municípios brasileiros. Essa é a 
grande crítica da Oposição. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Pois não. Chegaremos 
a ela. Quer dizer, temos que olhar para baixo, para as coisas pequenas. E 
quando respondo a um assunto, V. Ex• sai com outro. Lá chegaremos tan .. 
bém, chegaremos tranqUilamente, só que vou perseguir ponto a ponto dos a,·. 
gumentos que V. Ex• apresentou, enquanto não temos argumentos mais sóli
dos, talvez, para discutir. A única colocação, aqui, de S. Ex• que teria cabi
mento - e só o teve durante certo momento da História destes últimos 10 
anos- foi a questão do álcool, porque os estadistas podem se equivocar. Os 
melhores estadistas equivocam-se. Assim como não houve nenhum estadista 
do mundo que fosse capaz de prever o petróleo, como ontem foi dito aqui 
pelo Senador Lâzaro Barboza, utilizado como arma de guerra, e ele acabou 
sendo assim utilizado em setembro de 1973, assim também houve quem supu
sesse que aquela primeira crítica que o Senador Franco Montoro faz, com a 
qual concordo e a ela me associo. de uma exploração odienta por parte das 
multinacionais em relação às matérias-priinas sobre produto dos povos ára
bes. Aquela primeira medida, quadruplicando os preços do petróleo, foi in
terpretada por muitos estadistas como sendo a que corrigira essa eXploração 
a que nos referimos. Então, o petróleo que custava cerca de 2 dólares e pouco, 
já em 73, passou para 12 dólares, depois foi a 14 dólares, e aí se manteve e hã 
dias o Ministro Delfim Netto dizia isto claramente na televisão, e nós todos 
sabemos - se a Oposição não sabe, lastimo --se manteve, durante quase 
todc o período do Presidente Ernesto Geisel, com o mesmo preço. Então, foi 
de admitir que erã uma correção, e que a partir, -dela agora os crescimentos 
seriam naturalmente vegetativos, e não mais eXorbitantes como estão sendo. 

O que aconteceu? Em 1973, o saldo da OPEP era de seis bilhões de dóla
res, e os países industrializados tinham um saldo da ordem de 45 bilhões de 
dólares em energia. No ano seguinte,jã foi exatamente o oposto. Em 1980, a 
previsão é saldo dos países produtores de petróleo, com as aumentos de pe
tróleo que foram feitOs- 120 bilhões de dólares. E é disso que eu me queixo 
em relação ao silêncio da Oposição. Cento e vinte bilhões de dólares, dos 
quais cabem aos países em desenvolvimento1 70 bilhões de dólares ·e, destes, 
mais de lO bilhões ao Brasil, primeiro importador do chamado Terceiro 
Mundo, e oitavo importador de todo o mundo. Aí está, então, uma colocação 
quanto ao problema dos preços do petróleo. 

O Sr- Franco Montoro (PMDB- SP)- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Agora eu concluiria, se 
V. Ex' me permite, porque V. Ex• desencadeia uma sêrie de objeções, e quan· 
do ~u começo a perseguir a primeira, V_. E":' joga mais cinco. Então, peço a V. 
Ex• que aguarde um momento, e lhe darei, com prazer, o aparte. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- Só quero dizer que essa depen
dência ê por culpa do Governo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- V. Ex• se faz ouvir 
sempre, e pobre do Governo no dia em que V. Ex• o for, porque V. Ex• está 
com tal cacoete de atacar o Governo por tudo que existe, até pelo eclípse so
lar, que o dia em que V. Ex' governar São Paulo ou este País não sei o que vai 
ser desse disco, ele vai ter que ser renum·erado, vai ter que ser novamente gra
vado e, talvez, V. Ex• troque o Goveirio por oposição, nessa ocasião. Porque 
o Governo é resPonsável por tudo, atê pelo crescimento dos preços do pe~ 
tróleo no Iraque e no Irã, em toda a parte dos países produtores de petróleo. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB - SP) - É V. Ex• que estã dizendo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Sim, é claro que quan
do falo sou eu que estou falando. 

O Sr: Franco Montoro (PMDB- SP)- A Oposição, desde 1972, e ou-
tros homens públicos ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS.- PA)- Em 1972, nunca. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB - SP) - Antes disso. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Perdão. Não hã regis
tro em nenhum Parlamento do mundo- ora, veja o risco que eu corro- ne
nhum sobre o problema do preço de petróleo, utilizado como embargo, senão 
depois de 1973. 

O Sr. Franco Montoro (PDS- SP)- V. Ex• me interrompeu uma frase, 
para dizer que não foi antes de 1972. Permita que eu conclua. Digo a V. Ex• 
que, em 1940, o Senador Roberto Simonsen advertia o Governo para os ris
cos da dependência do Pais em relação ao petróleo, e essa advertência foi feita 
reiteradamente por grandes homens de formação nacionalista. Apesar disso ... 

O SR- JARBAS PASSARINHO (PDS - PA)- Qual é o Senador? 

O Sr. Franco Montoro (PMDB - SP) - Roberto Simonsen. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) - Lã de São Paulo. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- Exato- que foi Presidente da 
Federação das Indústrias, grande engenheiro, e que advertia sobre essa de
pendência. V. Ex• ouviu inúmeras vezes essa advertência, seguramente. E, 
essa dependência aumentou ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Eu não ouvi porque 
não privei, com S. Ex•, da personalidade de V. Ex• Eu, apenas, li. Pobre de 
mim, tão distante, eu li. Agora, imagino o que seria do Brasi~ e do Governo ... 
Em 1940, quem governava este Pais? Dr. Getúlio Dornelles Vargas! Estarei 
equivocado? Parece que era S. Ex•, em 1940. Imagino o Dr. Getúlio Dornelles 
Vargas abandonando a civilização do petróleo, expoliadas as nações, como a 
Venezuela, por exemplo, que ficava com l% de roya/ty e 99% iam para as ex
ploradoras internacionais, abandonando uma civilização dessa natureza para 
montar uma outra extremamente mais cara. e_ o que se condena ... 

O Sr. Franco Montoro (PMDB - SP) - Por que mais cara? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Porque o mais barato 
era isso, Sr. Senador. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- Por quê, em lugar do transpor
te rodoviário, não usar o ferroviário e o fluvial? ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) - V. Ex• não me deixa 
falar um dêcimo do tempo que V. EX• fala, quando larga cinco, seis objeções 
na frente. Começo a demonstrar, V. Ex• percebe que vai cair~. então, rapida
mente segura nas alças do caixão. f: preciso deixar que eu fale um momento. 

Como era possíVel abandonar uma civilização do petróleo para adotar, 
por exemplo, uma civilização de qualquer outro tipo·de meio de transporte? 
Quais são as cidades brasileiras, que não adotaram o asfalto? Todos nós 
sabíamos que as cidades brasileiras tinham outrora, como certas áreas de Pa
ris possuem até hoje, o paralelepípedo para o seu calçamento. Foi abandona
do o paralelepípedo, pois é muito mais caro comprar pedra na pedreira do 
que comprar o asfalto e calçar aquela rua. E. fácil fazer críticas a partir do que 
alguém disse em 1940, em 1932. Vou mais longe, talvez vá encontrar em Rui 
Barbosa, com certeza, coisas semelhantes. Talvez vá encontrar, mas, depen
de, eram homens que tinham grande visão. 

O Sr. Paulo Brossaid (PMDB- RS)- Em Miguel Calmon,nos primei
ros anos do século. 
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O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- AI, exatamente, e'tâ 
muito'bem. 

Mas, o mal dos contemporâneos, como nós, 6 não ter visão, ou melhor 
dizendo, é ser míope, para não encontrar, não saber apreciar a beleza dos gi
gantes intelectuais que convivem conosco. Esse é um dos nossos males, talvez 
seja o mal do Governo. _ 

Agora, S. Ex• falou em álcool. Ontem, ao ler uma revista, li uma crítica 
que para mim é surpreendente. O GOverno está sendo acusado por fazer ace
leradamente, mais do que devia, o desenvolvimento do projeto do ãlcool. Va
mos dar de mão beijada que a solução preconizada pelo Senador Franco 
Montoro tivesse tido instantaneamente ... 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- De quem é a crítica? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS-PA)- Darei a V. Ex• revista e 
autor, o autor não ê desprezível. Na revista, se não me engano, Exame, a co
locação feita pelo Senhor Teotônio Vilela - foi dos primeiros que fizeram 
aqui, ao tempo que pertencia à nossa Bancada- foi exatamente o problema 
do PROÁLCOOL. Então, vamos dar de mão beijada que o Governo não ti
vesse tido, nos seus dois ou três primeiros· anos de PROÁLCOOL, qualquer 
tergiversação, qualquer dúvida. O que estaríamos, hoje, produzindo? Pelos 
dados desse cavalheiro - aqui me referirei e entregarei ao Senador Paulo 
Brossard a revista e a entrevista - estamos hoje mais acelerados do que es
taríamos se tivéssemos seguido o conselho dado em 1974, 1975. E ele sequei
xa disso. Ele acha que estamos errados, e defende o seu ponto de vista. Mas, 
admitindo que a sua crítica não tenha nenhum cabimento, marcamos para 
1985 o encontro com 18 bilhões de litros de álcool; se fosse hoje nós ainda não 
estaríamos substituindo todo o consumo de gasolina, estaríamos próximos, 
mas ainda não teríamos alcançado os 100%, e isto significaria uma eConomia 
de 30% das nossas despesas. Não houve, atê a data de hoje, com todas as ten
tativas de se apresentar alternativas válidas, a possibilidade de substitJ!ição 
dos outros 70%, que são diesel e óleo combustí"lel. 

O nobre Senador Alberto Silva fez aqui uma excelente palestra - por
que foi mais do que um discurso, foi uma palestra de mestre, que infelizmente 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Permite V. Ex• novo aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço o nobre Senador 
Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Esta minha intervenção é perti
nente a um dos apartes do eminente Senador Franco Montoro. Disse S. Ex• 
que só não estamos praticando a racionalização ou o racionamento dos com
bustíveis para não prejudicarmos as multinacionais. Então, no caso, seriam 
as multinacionais da indústria automobilística. Em primeiro lugar, data venta, 
eu lembraria que se prejudicássemos as multinacionais da indústria automo
bilística, reduzindo a sua~ fabricação, prejudicaríamos. centenas, milhares de 
operários paulistas. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ou milhões. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Porque à exceção de uma delas, 
todas as demais fábricas de automóveis estão localizadas no Estado de São 
Paulo. Em segundo lugar, eu lembraria a S. Ex• que, no ano passado- e te
nho os números oficiais aqui na mão em Boletim do Banco Central- os lu~ 
cros e dividendos remetidos ao estrangeiro, foram apc:nas a 740 milhões de 
dólares, jã que 721 milhões foram reinvestidos aqui mesmo, no Brasil. E esses 
740 milhões remetidos foram largamente compensados pela exportação de 
105 mil automóvefs nacionais, que renderam l bilhão e 97 milhões de dólares, 
automóveis e autopeças. Para este ano, estamos com uma receita prevista de 1 
bilhão e 600 -rriilhões de dólares com a exportação de material de transporte, 
onde preponderam automóveis- e autopeças. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- E quanto teria rendido 
em ICM para o Governo de São Paulo, tão justamente cobiçado pelo Sena~ 
dor Franco Montoro. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Não é aí que o carro pega, por
tanto. Muito obrigado, nobre Senador. 

O Sr. Franco Montoro (PM DB- SP)- Permita V. Ex• um aparte, por
que fui citado nominalmente. 

fez para um Plenârio reduzido, ao fim do ano passado -sobre o marmeleiro. O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- V. Ex• é um terrível lu-
Então, estamos perseguindo algumas fontes alternativas de óleos. Temos tador. V. Ex• não me desaproprie no momento. Quero ouvir a palavra do 

informações recentes exatamente sobre isso. Temos o programa do carvão nobre Senador Alberto Silva que se antecipou a V. Ex•, mas lhe darei a chan
que, agora, passa a ser econômico, na inedidã em <file ele pode substituir o ce. 
óleo combustível. As firmas que não estão substituindo estão sendo, agora, 
mesmo objeto de sanções do Governo brasileiro, na parte econômica, para 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- Nobre Senador Jarbas Passarinho, jâ 
que fui citado duas vezes, pela bondade de V. Ex• 

que nós cheguemos exatamente ao consuro_o __ e __ s_o_mos, hoje, apesar de todo 
este tom pessimísta, apesai' deste tom crítico, veemente, por pai"te da Opo
sição brasileira, talvez o único País do Terceiro Mundo com uma perspectiva 
de solução. Somos o único que podemos plantar o nosso combustível. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- I) verdade. Temos capacidade. 

O SR. J ARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- E estamos perseguindo 
isso com grande pertinácia. Por iSso não creio que o Governo mereça ser leva
do ao pelourinho, na hora em que ele é obrigado a reajustar os seus preços de 
derivados de petróleo, particularmente a gasolina. Disse o nobre Senador 
por São Paulo que não olhamos para os pequenos. É olhando para os peque
nos que o diesel ficou mais barato; é olhando para os pequenos que não acei
taram, segundo algumas autoridades do próprio Governo, a sugestão apre
sentada pelas oposições, que seria a de bloquear os centros das cidades e fazer 
com que nelas apenas corressem ônibus de transporte de massa; porque o 
contra-argumento apresentado por essas autoridades é que os automóveis 
continuariam gastando gasolina até à periferia daquele centro, e naquele cen~ 
tro o que ia haver seria um consumo multiplicado, exatamente de quê? Do 
diesel, que é mantido mais barato, subsidiado, que deve ser exatamente aque
le que serve às massas. Então, estaríamos prejudicando a massa em favor do 
privilegiado, que era o dono de_ automóvel. 

Mas, antes de concluir, Sr. Presidente, queria fazer duas referências. Em 
relação a esta questão de ordenação do transporte brasileiro, sinto-me obri
gado- e aliás gratamente obrigado- a me referir ainda uma vez ao Sr. Se
nadcr Alberto Silva, e peço a S. Ex• que me perdoe as citações nominais. Foi 
S. Ex•. quando dando a honra de servir ao Governo passado, quem implan
tou a EBTU; e S. Ex• pode, um dia, contar à Oposição, à qual hoje pertence, 
quais são os planos da EBTU exatamente para a racionalização desse tipo de 
transporte de massa; e se isso se pode fazer queimando etapas e fazendo partir 
do menos infinito para o mais infiiüto da noite para o dia. 

Eu preferiria que a OpOsição tivesse suficiente humildade para ouvir o 
Sr. Senador Alberto Silva, que hoje estã ligado às oposições, embora, eviden
temente, com o coração ligado a nós. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Esteja certo de que tenho a hu
mildade necessâria para ouvir o eminente Senador, que é uma autoridade. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- E mais vezes citara se 
mais tempo houvera. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Com os aplausos da Oposição. 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- Muito obrigado a V. Ex• O que posso 
prometer à Casa e a V. Ex•, nobre Senador Jarbas Passarinho, é que tratarei 
brevemente sobre o. problema dos transportes urbanos, para que fique bem 
claro, bem esclarecido para toda a Nação o que se deveria fazer e o que real
mente se deve fazer, em matéria de transportes urbanos. Quanto ao mais, 
agradeço as bondosas palavras de V. Ex• 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Quando me referi a V. 
Ex•, referi-me à ímplantação da EBTU; gostaria que, nesse p2sso, V. Ex• tam
bém cedesse uma parte do seu pronunciamento, quejã estamos esperando an
siosamente, mostrando como ela, a EBTU, foi bem implantada. 

Ouço agora o nobre Senador Franco Montoro para depois ouvir o nobre 
Senador Paulo Brossard. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- Quero citar apenàs fatos. Pri
meiro, se houvesse a restrição da fabricação de carros de passeio, automóveis 
de passeio, podia-se produzir maior número de carros de transporte coletivos, 
ônibus, equipamento agrícola. e que seria facilima a transformação. Esse ar
gumento dos trabalhadores, com freqUência, ~um pretexto. A minha primei
ra luta contra um vereador, contra uma multinacional, foi exatamente para 
eliminar o aparato que ela dava: ao seu argumento de que precisava um au
mento para dar um abono de Natal aos empregados que trabalhavam numa 
companhia de gãs; atrãs dessa aparência é que estava o segredo daquela mul
tinacional. Mas. quero dar um exemplo, um número, que me parece definiti
vo, para mostrar um erro. Eu não quero ficar na posição de um acusador gra
tuito. O dado objet1v0 é este: nos últimos 15 anos, a produção de automóveis 
no Brasil, subiu 520%, e a produção de alimentos relativamente ao aumento 
da população diminuiu, o que significa que os estímulos dados a esta pro~ 
dução - facilidade de crédito, impostos e oUtros incentivos- facilitou enor~ 
memente toda a produção, a comercialização, o transporte desses produtos, 
automóveis de passeio produzidos pelas multinacionais, em detrimento da 
produção de alimento para a população brasileira. Esse fato me parece bru-
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talmente significativo. E quando falamos no plano do ãlcool, ao qual demos a 
maior evidência -e V. Ex• o mencionou de passagem, concordou que tinha 
havido realmente um retardamento- a crítica que fazemos~ de que todos os 
municípios brasileiros, os quatro mil municípios poderiam estar participando 
da campanha de produção de energia. Citei apenas alguns exemplos: o lixo, o~ 
próprios excrementos dos animais são fontes de gãs. Sabe V. Ex• que existem 
inúmeros outros processos apresentados por cientistas, documentadamente, 
mas que não encontram a apoio que estâ sendo encontrado por estas grandes 
organizações que são as multinacionais. A culpa não é deste ou daquele go
verno, porque o problema é internacional. Mas isto é uma conseqUência de 
toda essa estrutura internacional, à qual o Brasil está subordinado. O nosso 
modelo econômico_é dependente, e esta crise, em grande parte, é conseqUên
cia do modelo económico centralizador e autoritário. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Uma das vantagens e 
desvantagens que tenho quando debato com V. Ex•, é que se me sinto tentado 
a concordar com V. Ex•, em parte, sinto-me em seguida, obrigado a discor
dar, porque o salto mágico de V. Ex•, saindo de um argumento para o outro, 
é que às vezes me preo-cupa. 

Por exemplo, quando S. Ex• cita que o produto nacional bruto cresceu 
201% e o aumento estou citando, é um dado também real-, num determina
do período da história brasileira, o produto nacional bruto cresceu 201%. 
Nesse mesmo período, aproximadamente, nesse mesmo período - V. Ex• 
estã-se referindo àqueles números que o Ministro Farah, cordialmente, en
viou a V. Ex• ... 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- São públicos, não têm nada de 
mais. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA) -Mas V. Ex• recebeu 
com um cartão carinhoso, do Ministro Farah, o que prova que V. Ex' tem 
bons amigos no Governo. Isso realmente não é mau; é bom que um oposicio
nista os tenha, e nem V. Ex• se constrangeria de citar a fonte dessas infor
mações. Elas sim, são públicas e, para informação de V. Ex•, hoje já estão 
publicadas também em inglês e francês. O Ministro Farah tem outros amigos, 
talvez, fora do Brasil. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- Hã um folheto distribuído a to
jos os vereadores do Brasil, que contém isso. Ê a propaganda. 

O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS - PA)- Isso, evidentemente, 
não é comprometedor: V. Ex• nos mostrou com o cartão do Ministro Farah 
para V. Ex•; eu também recebi, não fiquei com Inveja, não. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB - SP) - Agradeço. 
O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Desta vez, também recebemos. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Mas, não saiamos do 
centro da questão. Acontece que V. Ex• diz assim: a produção de autonióveis 
cresceu 510% e o crescimento dos alimentos ficou na mesma proporção nuR 
mérica, no mesmo valor absoluto, que considerado o dobro da população, 
automaticamente significou cair 50%. Ora, veja como é fãcil ao Senador 
Franco Montoro ter um brilho especial quando S. Ex• resolve pinçar aqui e 
acolã, alguns dados dentro do complexo de dados. Os mesmo dados dizem o 
seguinte - e paro no meu raciocínio para voltar atrãs - veja como é fácil 
porque S. Ex• disse: logo, -logo, teorema- como ele queria demonstrar-se 
cresceu 500% a produção de automóveis e caíu 50%, per capita. a produção de 
gêneros alimentícios, os automóveis cresceram em detrimento da geração de 
gêneros. 

Se S. Exf colocar o mundo em que nós vivemos, se S. Ex• acreditar cm 
meteorologia, se S. Ex• acreditar em geadas, se S. Exf acreditar em fatores 
anormais, aqueles que em todos os contratos que se fazem no País, dizem: 
·~ratares acima da vontade do homem," S. Ex• vai verificar que nós vinha~ 
mos, nos últimos três anos, de três safras frustradas sucessivas, por cOndições 
climáticas e meteorológicas terríveis, que não influem sobre o parque de pro
dução de uma usina de automóvel. Mas, não é nem aí a minha colocação, é 
mais longe. Então eu tenho o direito de fazer uma conclusão como fez o Sena
dor Franco Montoro. Se ele, no seu mesmo livrinho, mostra que no mesmo 
período a produção de casas populares cresceu 4.162%, por exemplo, então 
eu concluiria: houve menos automóveis e menos grãos, para que crescesse o 
número de habitações populares. -

Ora, se eu flzer conclusões tão simplificadas dessa natureza, depois con
cluirei que o dia em que houve aumento da produção de automóveis, o Brasil 
foi campeão do mundo em futebol; que o dia em que o Brasil perdeu a de 
quiabos, nesse dia caiu o Xá da Pérsia. São tipos de conclusões que eu não me 
permito fazer: mas S. Ex• evidentemente se permite, com a autoridade que 
tem, maior que a minha. E autoridade que erri grande parte deriva do fato de 

que é possível à Oposição com grande desenvoltura atacar e o Governo que se 
defenda. Esta é uma c'otocação. 

Sr. Presidente, ouço o nobre Senador Paulo Brossard, e já me faz -um 
aceno o nobre Senador Roberto Saturnino. EsSe, então, é um aparteante do 
maior quilate, que eu também não poderia deixar de ouvir. Estou feliz, por
que de qualquer maneira o pobre Líder deste Governo, qu ~do vem à tribu
na, merece as atenções daqueles que o Senador Dirceu Cardoso chama de 
••encouraçados". Os "encouraçados da Oposição" arregimentaram~sc para 
tentar tirar, aqui e ali, uma pobre pena de passarinho. Ouço V. Ex•s pela or
dem que lhes aprouver. Inicialmente, o riobre Senador Paulo Brossard. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Eu começo por lamentar não ter 
podido ouvir todo o seu discurso. Tive de ausentar~me do plenârio por obri
gação anterior, no instante em que V. Exf iniciava. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Mas eu o tornei devi-
damente extenso para poder privar deste prazer. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- V. Ex• sempre cordial e cortês ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Muito obrigado. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- ... motivo porque continuamen
te lhe devo agradecimentos. Masjã que V. Exf se queixou da Oposição, que a 
Oposição não censura os países exportadores de petróleo que, iníqua e guloR 
samente, aumentam os seus preços ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- V. Ex• traduziu com 
melhores adjetivos o meu pensamentO.- Acabo de aderir a eles. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- E agora vou aderir a V. Ex• Já 
que V. Ex• censura a Oposição por essa falta de censura, redija a censura e eu 
a subscrevereí em segundo lugar, se é que isso contribui para resolver o 
problema. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Não, contribui para 
interpretar a conseqüência, para resolver o problema, não. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- O problema~ esse, nós sabemos, 
é como algo que vem dos céus, é uma desgraça que cai sobre nós. Tudo isto é 
inequívoco, é sabido._ O problema está em saber como nós vamos equacionar 
este problema, que ê uma espécie de força maior. Esta é: a nossa questão e esta 
tem sido a nossa divergência. No meu modo de ver, o Governo tem menos
prezado o fato r que eu ·consideraria primordial, que é o da compreensão e da 
colaboração da sociedade brasileira para enfrentar esta crise que não vem de 
hoje, que não surgiu de inopino, mas que tem se agravado. V. Ex• mencionou 
alguns números e creio que é de uma evidência tal que nem precisa citar. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Se V. Ex• me permite 
um breve contra-aparte, veja que quando eu disse hã pouco ao Senador Fran
co Montoro que me sinto tentado a concordar com S. Ex• em grande parte, S. 
Ex• pode até não ter sido levado na devida atenção por outros, mas por mim 
foi, quando mostrou o grande auxílio que seria multiplicar os efeitos peque
nos dos biodigestores, por exemplo, nas pequeÍ1as comunidades do interior. 
Nós nos acostumamos mal, talvez tenhamos nos depravado com a civilização 
barata do petróleo, ao tempo que o petróleo era motivo de espoliação. Mas, 
hoje, o que eu me queixo é que essa espoliação estã ao reverso, estâ contra 
nós, porque nesses cento e vinte bilhões a que eu me refiro de saldo, quem vai 
pagã-los fundamentalmente são os pobres, e o Brasil à testa deles. De manei
ra que hoje não hã mais como dizer que os ãrabes- e ai sim, eu falo aos ára
bes - foram e continuam sendo explorados. Não, foram, mas jã não conti
nuam sendo - e não só os árabes. 

Ontem, se V. Exfs ouviram um programa de televisão1 que é: o único que 
consigo ouvir, antes de meia-noite, um repórter gaúcho da Televisão Globo, 
perguntava pelo telefone à Colômbia, onde nós estamos tentando achar pe~ 
tróleo também, em convênio com ela, se poderia nos vender o petróleo de que 
precisam"os pelo preço da OPEP. E a resposta foi evasiva, foi evasiva porque, 
nesta altu'ra, faltou petróleo, eles vendem pelo preço da barganha. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Mas é natural. Afinal de contas, 
a amizade entre as nações é urna fórmula de cortesia diplomática. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Não nos esqueçamos 
de Foster Dulles. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- E de George Washington. antes 
dele. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS)- Em 2• lugar, segundo o nobre 
Senador, o desenvolvimento do Programa do Alcool tem recebido até criticas 
- não sei de quem, mas aS tem recebido -:-:-'• pelo seu aceleramento demasiaR 
do, segundo bem entendi. Entretanto, eu li outro dia, declarações de Sua Ex~ 
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celência, o Senhor Presidente da República, segundo as quais o atraso no 
Programa do Álcool se devia ao Governo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Foi essa a concordân
cia ao nôbre Senador Franco Montoro. Ainda há pouco V. Ex• salientava 
que eu havia concordado que houve um perfodo de atraso no PROALCOOL. 
Mas é um fato pretérito. 

O Sr. Paulo Drossard (PMDD - RS)-~ Não poderia ser futuro? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA) - Deus permita que não 
venha a ser futuro. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDD- RS)- Pode vir a ser. 

O Sr. Roberto Saturnlno (PMDB- RJ)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço o nobre Senador 
Roberto Saturnino. 

O Sr. Roberto Saturnlno (PMDB- RJ)- Nobre Llder, temos procurado 
acompanhar pela imprensa, noticiários a respeito deste problema tão angus
tiante, da energia, do petróleo em particular e, vamos colhendo~ aqui e ali, 
notícias auspiciosas.-

0 SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Auspiciosas? 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDD - RJ) - Auspiciosas. Por exemplo, 
ontem, vi na televisão o Ministro Eliseu Resende, homem a quem eu respeito 
por todas as razões, dizer que se cogitava, agora, -de alterar a estrutura de refi
no do petróleo, no sentido de diminuir a fração gasolina e elevar as frações 
diesel. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Diminuir mais ainda. 

O Sr. Roberto Saturnlno (PMDD - RJ) - Diminuir mais ainda. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- V. Ex• deve estar re
cordado de um anúncio recente, na televisão, alertando exatamente os moto
ristas. O anún_cio diz assim: "Diesel agora é combustível." E, mostra que um 
fósforo atirado num tanque explode. Por quê? Porque jã na mudança do per
fil, sobretudo de craqueamento, o que estamos obtendo de um barril de pe~ 
tróleo é muito mais em diesel do que se obtinha antes, e muito menos em ga
solina. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMD B - RJ) -A pesar de preconizar essa so
lução em outros tempos ouvi que isso não era possível. Isso eu ouvi várias ve
zes. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Mas nunca ouviu de 
fOim. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDD - RJ) - Não. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Peço o testemunho de 
V. Ex• 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Mas, também, que agora ia 
se dar prioridade aos transportes coletivo nas cidades, faixas especiais para ô
nibus, como digo, notícias auspiciosas. Hã também investimentos que se vão 
intensificar no sentido de buscar a solução de substituição do diesel, óleos ve
getais ou misturas, enfim, aditivos próprios para isso, investiinentos no setor 
de carvão. Finalmente, parece que vão se intensificar também no sentido de 
se substituir óleo combustível e, também, vamos reconhecer o programa do 
ãlcool, finalmente ganhou outro dinamismo, não sei se depois de obter auto
rização do Sr. Mãrio Garnero ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Esta malícia ê que eu 
não posso ouvir sem- protesto. 

O Sr. Roberto Saturnino (PM DJl ~ RJ) - O fato é que, depois de ai· 
guns anos ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS - PA) - Ele jã perde atê a 
eleição para Presidente da Federação das Indústrias de São Paulo. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- O fato é que agora realmente 
sentimos que hã uma preocupação. Mas, Senador Jarbas Passarinho, a emer
gência é grave, não hã a menor dúvida, a guerra, os cortes de suprimentos, 
mas o endividamento, o problema é antigo, o problema tem sete anos e o en
dividamento que se acur:nulou, em função do atraso dessa solução, nobre Se
nador, não pode passar sem um protesto. V. Ex• vai nos desculpar, porque 
esse assunto ... 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Eu diria que principalmente 
isso. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA) - Jâ começamos a me
Ihorarl 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Mas, é evidente, não vamos 
colocar as coisas fora das suas dimensões. Mas, o fato é que V. Ex• pode con~ 
testar, mas está nos Anais da Casa de que as reclamações foram freqUentes e 
feitas há muito fempó, no sentido de se tomar ... 

O Sr. Paulo Drossard (PMDD - RS) - E recebidas com desdém. 

O Sr. Roberto Satumlno (PMDB - RJ) -Com desdém e até com uma 
certa ironia. Participei, enfim, de debates públicos, no sentido de que o pe
tróleo era o petróleo e este assunto seria ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Nobre Senador Ader
bal Jurema, vejo que a Oposição se divert~ em colóquios. (Risos') 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDD- RJ)- Nobre Senador, gostaríamos 
até de nos divertir, se fosse possível, se houvesse ambiente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Lembro aos Srs. Senadores que 
estamos quase na hora de começar a Ordem do Dia. (Risos.) 

O Sr. Roberto Satumino (PMDD- RJ)- Enfim, nobre Senador, eram 
essas as observações que eu queria fazer. Finalmente parece que precisou aí 
da guerra, enfim, vamos lamentar essa matança de pessoas, de destruição de 
dois países, para que acordássemos aqui. Mas, é a tal história, vamos pelo 
menos louvar, agora, as soluções que estão sendo delineadas, mas vamos la
mentar a imprevidência, vamos lamentar a falta de visão, a estreiteza, e va
mos lamentar a interferência de interesses que existiram. Essas interferências 
exitiram, nobre Senador. A indústria automobilística é efetivamente alguma 
coisa de muito poderosa aqui. Não vamos fazer brincadeiras em torno do as
sunto, mas o fato, é que, só agora, parece que. então, diante da falta de qual
quer outra alternativa, a dotam-se as soluções que jã deviam ter sido adota
das. Quando? Em 1975, no mâximo em 1976, digamos em 1977. Mas esperou
se, endividou-se o País ... 

O Sr. Paulo Brossard (PMDD- RS)- Medidas que se não resolviam, 
aJudaVam. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDD- RJ) -·Não teríamos chegado ac 
ponto em que chegamos, em termos de dependência e de endividamento. 
Eram essas as observações que eu queria fazer. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS -PA)- Agradeço o aparte, à 
dupla voz, que a Oposição acaba de me dar. 

O Sr. Paulo Drossard (PMDB- RS)- Foi para economizar o tempo de 
V. Ex' 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Não, ao contrârio, fico 
extremamente feliz, porque isso me dá a áportunidade de, numa outra oca
sião, desenvolver esse tipo de raciocínio a mais. Jã vejo uma voz dissonante 
na Oposição, bom o que acabei de ouvir, até hâ pouco, agora me rejubilo. 
Porque entrou este homem lúcido que sabe que a terra não é imóvel, que sabe 
que as parábolas seriam perfeitas se não houvesse a rotação da terra, se não 
houves_se o movimento_ dos ventos. Este homem se chama Roberto Saturnino. 
Então S. Ex• acaba de dizer que algumas medidas do Governo são boas, em
bora tenham sido tomadas tardiamente. O -que ouvi foi apenas aqui objurga
tório. Ora, jã temos, agora, uma forma de dividir as Oposições; entre as inte
gristas. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS) -E com que prazer V. Ex<insiste 
em fazer? V. Ex' e mais alguém. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Não se iluda V. Ex•, 
pudesse eu e a dividia há muito. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB -RS) - Sei eu. 

O SR.JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Até em beneficio delas 
pró pias. 

O Sr. Paulo Drossard (PMDD- RS)- Jâ não sei. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Para evitar que se con
fundissem pessoas inconfundíveis. Para evita"r- que se colocasse no mesmo 
saco aqueles que gatos não são. Há pudesse eu dividi~las! 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- E uma concepção muito drásti-O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Eu não tenho o que 
desculpar, tenho o que contestar, no momento oportuno; veja se posso sim- cal 
plificar o aparte de V. Ex•: foi isso e apenas issó -que levou ao nosso endivida
mento externo. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS - PA) - Não no sentido de 
arrasá-las, mas no sentido de diferencíã-las. Pudesse eu incutir nelas a idêia de 
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\que não é bom brincar de explorar e aproveitar determinadas adesões, na su
~'osição de qu~ as controlam, porque pode ser um grave equívoco de amado
re~. diante de políticos profissionais poderosos. 

Ora, aqui estou eu, diante de uma dupla posição. Dou por vista a po
siÇão do!. !ntegristas e me dedicarei posteriormente à posição dos parcialistas, 
como é o. caso~:O.o Tiobre Senador Roberto Sartunino. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Posições que não se excluem, 
que se completam. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Os que negam funda
mentalmente, totalmente, o Governo fazem uma parte, os que admitem que o 
Governo pode errar fazem outra. Vamos verificar se o Governo foi imprevi
dente. 

Corno me salienta, com grande elegância, que é tão própria e tão perti
nente ao Presidente desta Casa, de que o meu tempo estâ mais do que esgota
do ... 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Es~tã a esgotar-se. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- ... marco um encontro, 
próximo, particularmente com o Sr. Senador Roberto Saturnino, a partir do 
qual, dando aieluias, vou discutir temas da oposição. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Peço a V. Ex• um pequeno 
aparte, só para que deste ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Se não soubesse eu ter 
outro fecho para o meu discurso, não daria o apade. Mas, agora, ouço V.Ex• 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- E só para pedir a V. Ex• que, 
neste encontro, não se es~eça de comentar a imprevidência deste lado e, tal
vez, o excesso de previdência, por exemplo, no lado da energia Clétrica com 
este programa nuclear, que é algo que seria para ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Chegarei lâ, nobre Se
nador. Será até um tema de minha predileção; 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Pois é. Acho que exatamente 
o cotejo, entre o excesso de previdência de um lado e a falta de previdência de 
outro, é algo de muito profundo para, enfim, chegarmos a um entendimento 
sobre os problemas e as soluções. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Entre os castigos a que 
foi submetido nesta Casa, V. Ex• teve um principal, tolerou-me como Relator 
da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Acordo Nuclear. De maneira 
que V. Ex• vê que será com grande agrado que vou discutir a fusão, a fusão 
pudesse eu, e não apenas a fissão, mas quando me refiro à fusão estou me re
ferindo à energia nuclear, não a esta suposta fusão das Oposições que, eviden
temente, é uma meta absolutamente inatingível, porque corresponderia a reu
nir os contrários. 

() Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Perturba o sono de V. Ex•! 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Não. O que me pertur
ba o sono é, às vezes, não ver as medidas corretas do Governo sendo respon
didas rapidamente no tempo. 

A~ OposiçõeS 11ão me perturbam, nunca, jamais, em tempo algum. Elas, 
ao contrário, me estiniulam, porque ai de mim, Líder da Maioria, se não pu
desse divertir-me com elas como acabei de me -divertir. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Sobre a mesa, projeto de reso-
lução que sêrá lido pelo ~r. {9~Secretário. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO No 106, DE 1980 

Determina o reenquadramento dos atuals motoristas oficiais do 
Senado na categoria de Agente de Segurança Legislativa, e dá outras 
providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. l r.> Os atuais motoristas oficiais do Senado Federal passarão a inte

grar a categoria de Agente de Segurança Legislativa. 
Parágrafo único. O escalonamento dos referidos servidores nas vagas 

existentes nas classes "C", "B" e '4A" da categoria de Agente de Segurança 
serã feita em função do tempo de serviço e desempenho funcional. 

Art. 29 A Subsecretaria de Pessoal providenciarâ no prazo máximo de 
30 dias a distribuição do boletim de avaliação funcional aos titulares dos ga
binetes com vistas à providência de que trata o parãgrafo acima. 

Art. 39 A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

Trinta e nove eminentes Senadores, tendo como principal signatário o 
nobre colega Murilo Badaró, encaminharam à Comissão Diretora e ao seu 
Presidente, um abaixo assinado, solicitando o remanejamento dos cinqUenta 
e sete motoristas oficiais da Casa, enquadrando-os na Categoria de Agente de 
Segurança Legislativa. 

Ao justificar o pedido, os autores apresentaram entre outro.s, os seguin
tes argumentos: 

"a)_ a existência de vagas nas classes .. C", uB" e ' 4A" da men
cionada categoria funcional; 

b) o fato de os motoristas exercerem simultaneamente com a 
direção dos veículos função idêntica à dos agentes de segurança ao 
zelarem pela incolumidade dos parlamentares que transportam; 

c) a circunstância de em situação análoga haver sido deferido 
pleito igúal pela Comissão Diretora do Senado." 

Ao examinarmos a questão, verificamos a total justeza das alegações ali
nhadas acima e a procedência da solicitação, máxime se considerarmos que a 
integridade física dOs -Senadores em festas, coquetéis, visitas, jantares, soleni
dades e no transporte diário da residência para o Senado e vice·versa fica a 
depender do motorista e não do serviço de Segurança a cujo encargo ficam, 
apenãs; o Senado e suas dependências. 

Vale considerar, ainda, que os motoristas do Senado têm em m~dia 9 a 
I O anos de Casa e vêm servindo aos Srs. Senadores com toda a dedicação e 
lealdade, consoante o comprova a quantidade de assinaturas apostas ao me
morial sob exame. No tocante à lotação e ao escalonamento dos mesmos na 
pretendida categoria, deve, no nosso entender, depender do respectivo tempo 
de serviço e de uma avaliação a ser aferida através de notas atribuídas pelos 
titulares dos gabinetes em boletins de apreciação funcional a serem distribuí
dos pela Subsecretaria de Pessoal. 

Em face do exposto, transforrnan:10s o referido requerimento neste Proje
to de Resolução, que esperamos tenha a guarida e a compreensão dos ilustres 
membros da ComisSão Diretora e do Senado Federal. 

Sala das Sessões, i' de outubro de 1980. - Passos Pôrto-

0 SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O projeto que vem de ser lido 
após publicado e distribuído em avulsos, ficarâ sobre a Mesa durante 3 (três) 
sessões a fim de receber emendas, após o que será despachado às comissões 
competentes. 

Sobre a mesa, projeto de lei que serão lidos pelo Sr. 19-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 276, DE 1980 

Acrescenta parágrafo ao artigo 383 do Código Ovll. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1' O artigo 383 do Código Civil (Lei n' 3.071, de [o de janeiro de 
1916, com as alterações posteriores) é acrescido do seguinte parágrafo: 

"Art. 383. . ......... ·-- ... _ ... -· .. _ ..........• -· .•.. 

Parágrafo único. O filho ilegítimo reconhecido pelo pai, que 
não o tem sob sua guarda, fica sob o poder materno." 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrârio. 

Justificação 

A lei civil prevê várias hipóteses de exercício do pátrio poder sobre a pes
soa do filho ilegítimo. Não disciplina, entretanto, como nos parece, o caso do 
filho ilegítimo reconhecido, mas "que, por motivos vârios, não reside na com
panhia do pai, a quem caberia o exercício do pâtrio poder. 

Casos há e numerosos, em que o pai reconhece o filho ilegítimo, mas não 
o tem em sua companhia. Em geral, ocorre que o pai veio a se casar e apre
sença do filho no lar viria trazer sérias incompatibilidades conjugais. Outros 
casos hã em que o pai simplesmente não quer o filho em sua companhia, ape
sar de tê-lo reconhecido. Então, é a mãe que cria o filho, cuida dos seus inte. 
resses, da sua saúde e educação. De fato, ela jâ exerce o pátrio poder. 

Todavia, de direito, ela não tem ainda as prerrogativas que o pátrio po
der lhe daria. 

Esta circunstância acarreta sérias dificuldades e, às vezes, prejudica até 
os interesses do menor, impedindo que a mãe adote providências cm seu be
nefício, eis que ela nã? pode exercer os poderes que o Código Civil confere à
queles que têm a resporisabilidade legal sobre a pessoa e os bens dos filhos. 
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Tal deficiiência da lei ciVil configura ainda uma grande injustiça:, qual sejã 
a de privar do pátrio poder a mãe que se sacrifiCa em prol do menor, não raro 
arcando com todas as despesas de sua criação e educação. 

Note-se, ainda, que são n-umerosos os cásos de menores que se encon
tram-em tal situação. Basta que se verifiquem as estatístiCaS fOrneCidas pelos 
Juizados_ de Menores e pelas Varas de Famílía.O númerCf de menores em tal 
,situação hoje em dia~ e, de fato, bastante grande. 

Este projeto encara a realidade e pro_~urª dar soluç~o adequaç)a ao 
problema. 

Sala das Sessões, I• de outubro de 1980.- Senador Adalberto Sena. 

(Ã ComiSsão-de Constituição e justiça.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 277, DE 1980 

Obriga as empresas à remessa de uma fia da relação d~ todos os 
seus empregados ao sindicato representatlfo da respectlfa categoria 
profissional. 

O Congress_o Nacional decreta: 

Art. l ~' O art. 360 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-leí n~' 5A52, de l9 de maio de 1943, passa a vigorar acrescido de§ 
4~', com a seguinte redação: 

~Art. 360. 
§ 41' As empresas também remeterão, no prazo previsto por 

este artigo, uma via da relação de todos os seus empregados ao sinM 
dicato representativo da respectiva categoria profissional." 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. -

J ustificaçãu 

Visando ao controle da proporcionalidade relativa aós empregados na
cionais e estrangeiros, a COnsolidação das Leis do Trabalho determina que as 
empresas remetam uma relação anual de todos os trabalhadores que estão 
prestando serviços ou que foram dispensados nesse período. 

Tais relações deverão ser apresentadas à ret artição competente do MiM 
nistêrio do Trabalho entre 2 de maio e 30 de junho de todos os anos, mediante 
recibo destinado a eventual fiscalização. 

Caso a empresa não tenha empregados, a declaração será negativa, mas 
~ualm~nte obriga~ória. 

Então, tendo em vista o disposto pelo art. 513 do mesmo diploma traba
lhista, que defere ao siridicato de clase um roi de prerrogativas destinadas à 
plena defesa dos direitos dos seus associados, estamos sugerindo que uma via 
da declaração anual de em pegados seja enviada à entidade sindical que con
grega os trabalhadores em atividade na empresa. 

Assim, através de uma simples cópia da relação, providência que não 
acarretará qualquer ônus para a empresa, ficarão os sindicatos em condições 
de exercer uma fiscalização paralela àquela que é desenvolvida pelas autorida
des competentes do Ministério do Trabalho, no tocante à observância do dis
positivo que fixa ein doís terços a proporçãO-dOS-empregados brasileiros nas 
empresas alinhadas no§ I' do art. 352 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 1980. -Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943 

Apron a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 360. Toda empresa compreendida na enumeração do art. 352 § 19, 
deste capítulo, quafquer que seja o número de seus empregados deve apresen
tar anualmente às repartições competentes do Ministério do Trabalho e Pre
vidência Social (MTPS), de 2 de maio a 30 de junho, uma relação, em três 
vias, de todos os_ seus empregados, segundo o modelo que for expedido. 

§ }9 As relaçõ_e_s_ terão, na l' via, o selo de três cruzeiros pela folha ini
cial e dois cruzeiros por folha excedente, além do selo do Fundo de Educação, 
e nelas serã assinalada, em tinta vermelha a modificação havida com referên
cia à última relação apresentada. Se se tratar de nova empresa, a relação, en
cimada pelos dizeres - Primeira Relação- deverã ser feita dentro de 30 dias 
de seu registro no Departamento Nacional da Indústria e do Comércio oure· 
partições competentes. 

§ 29 A entrega das relações far-se-â diretamente às repartições compe
tentes do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS), ou, onde não 
as houver, às Coletorias Federais, que as remeterão desde logo àquelas repar
tições. A entrega operar-se-á contra recibo- especial, cuja exibíção é obriga
tória, em caso de -fiscalização, enquanto não for devolvida ao empregador a 
via autenticada da declaração. 

§ 39 Quando não houver empregado far-se-â deClaração negativa. 

••••••••••••••• !"~-~-·.• ~. ·-· •• --~·. ~·. ' •••• ·--::.~ ._ ••••••• - •••••••• ":" ~ -:'"- •• 

(Ãs ComiSsões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.} 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 278, DE 1980 

Altera dispositifo da Lei J19 5.107, de 13 de setembro de 1966, que 
instituiu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I•. A alínea ~e" do inciso II do art. 8• da Lei n' 5.107, de 13 de se

tembro de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 29. 
Art. 3•. 

"ef por motivo de casamento." 

Esta lei entrarã em vigor na data de sua publicação. 
Revogam-se as disposições em contrãrio. 

Justiflca~ào 

Nem mesmo o compreensível espírito de Parcimônia, que inspirou o le
gislador ao estabelecer certos e poucos casos de possibilidade de movimen
tação da conta vinculada do FGTS, justifica a discriminação odiosa consig
nada na alínea .. e", do inciso llt do art. 8~' da Lei n9 5.107/66, onde se diz que 
tal movimentação pode ocorrer em caso de casamento do empregado do sexo 
feminino. 

O nosso projeto visa. assim, eliminar tal tratamento desnecessariamente 
privilegiado à mulher empregada, em detrimento do empregado do sexo mas
culino. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 1980. - Humberto Lucena. 

LEGISLA(;AO CITADA 

LEI N• 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 

· · · ·Ã~~-- g; ··a· ~;;~~~~~d~· ~~-de'râ. ~~iÍ~~~-~ ~~·n·t~· ~i~·c·u·I~d~: ·~;s· ~~~~i~~~ 
condições conforme se dispuser em regu1amentô: 

I -no caso de rescisão sem justa caUsa, pela empresa, compro
vada mediante declaração desta, do Sindicato da categoria do em· 
pregado ou da JustiÇa do Trabalho, ou de cessação de suas ativida· 
des, ou em caso de término de contrato ou prazo determinado, ou, 
finalmente, de aposentadoria concedida pela Previdência Social, a 
conta poderá ser livremente utilizada; 

II - no caso de rescisão, pelo empregado, sem justa causa, a 
conta poderá ser utilizada, parcial ou totalmente, com a assistência 
do Sindicato da categoria do empregado ou, na falta deste, com a do 
representante do Ministério do _Trabalho e Previdência Social 
(MTPS), nas seguintes situações devidamente comprovadas: 

a) aplicação de capital em atividade comercial, industrial ou 
agropecuária, em que- se -haja estabelecido individualmente ou em 
sociedade; 

b) aqUisição de moradia própria nos têrmos do art. 10 desta 
Lei· 

' c) necessidade grave e premente, pessoal ou familiar; 
d) aquisíção de equipamento destinado a atividade de natureza 

autônoma; 
e) casamento do empregado do sexo feminino. 
III -durante a vigência do contrato de trabalho, a conta so

mente poderá ser utilizada na ocorrência das hipóteses previstas nas 
letras "b" do item II deste artigo. 

(Às Comissões de Consiifiiiçâo e lustiça, de Legislação Social e 
de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 279, DE 1980 

Submete à "fiscalização financeira dos Tribunais de Contas as pes-o 
soas jurídicas de direito pri ,ado de que o Poder Público participe como 
acionista exclusivo ou majoritário. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I I' As pessoas jurldicas de direito privado, de que o Poder Público 

ou entidades de sua administração indireta sejam acionistas exclusivos ou 
majoritãrios, ficam submetidas ao controle financeiro do Tribunal de Contas 
competente, sem prejuízo da fiscalização exercida pelo Poder Executivo. 

§ }9 O controle previsto neste artigo respeitará as peculiaridades de fun
cionamento da entidade, limitando-se a verificar a exatidão das contas e a le-
gitimidade dos atos. 
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§ 29 ~ vedada a imposição de normas não previstas na legislação geral 
ou específica. 

Art. 29 Esta lei entrarA em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrârio. 

Justificação 

O presente projeto, inspirado em sugestão formulada pub1icamentC pelo 
Professor J. L. Anhaia Mello, ilustre Ministro do Tribunal de Contas de São 
Paulo, objetiVa instituir norma legal capaz de assegurar a fiscalização finan
ceira de todas as sociedades em que Ó Poder Público participe como acionista 
exclusivo ou majoritário. 

no curso das vicissitudes de uma longa história." (Revista de Direito 
Administrativo, vol. 32, pág. 2.) 

Assim, o Estado, em sua crescente intervenção no campo econômico e 
social, realiza a descentralizaçãO de suaS atividades e encontra diferentes for~ 
mas de organização, através de novas figuras jurídicas. Esse fato econômico
social, e jurídico gerou a "empresa pública" e a "sociedade de economia mis
ta". 

O Decreto-lei n' 200, de 25 de fevereiro de 1967, assim definiu as entida
des componentes da Administração Indireta, em seu art. 59, II e III e§ 19, com 
a redação que lhe atribuiu o Decreto-lei n9 900, de 29 de setembro de 1969: 

Os fatos que exigem essa providência podem ser assim sintetizados: "Art. 59 Para fins deste Decreto-lei, considera~se: 
I. por razão 'de interesse público, estão sendo criadas, continuamente, I- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ....••..... ~ .........•... 

novas pessoas jurídicas de direito privado, com capital majoritário ou exclusi- II -empresa _pública - a entidade dotada de personalidade 
vo do Poder Público; jurídica de direito privado, com patrimônio e capital exclusivo da 

2. os recursos geridos por tais entidades são páblicos, embora sua admi~ União, criada pár lei para a exploração de atividade econômica que 
nistração obedeça à forma privada; o Governo seja levado a exercer por força de contingência ou de 

3. conseqüentemente, seus gestores se enquadram entre os abrangidos conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das 
pelo§ 19 do art. 70 da ConstituiÇão, que submete à fiscalização financeira ali formas admitidas em direito; 
definida '"as contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valo- III -soCiedade de economia mista - a entidade dotada de 
res públicos" (grifo nosso); personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a ex-

4. entretanto, alegando a inexistência de lei reguladora dessa fiscali- ploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anôni-
zação, tais entidades consideram-se hoje desobrigadas da prestação de contas ma, cujas ilções com direito a voto pertençam em sua maioria à 
perante os órgãos incumbidos da fiscalização financeira da Administração; União ou à entidade da Administração Indireta. 

5. daí, a imperiosa e urgente necessidade de ser regulado o controle das § 19 No caso do inciso III, quando a atividade for submetida a 
contas das pessoas jurídicas de direito privado em que o Poder Público parti- regime de monopólio estatal, a maioria acionâria caberâ apenas à 
cipe corno acioni.Sta exclusivo ou majoritário. União, em carãter permanente." 

Essa necessidade vem sendo proclamada pelos tratadistas, no campo da Como se depreende da própria definição legal, não pairam dúvidas sobre 
doutrina, pela jurisprudência, que começa a exigir essa fiscalização, e pelos a prevalência do capital estatal nas referidas sociedades. Urge, por isso, uma 
próprios Tribunais de Contas do País, que reunidos pela primeira vez em São providência legislativa, no sentido de disciplinar o controle contábil das enti
Paulo, formularam, em sua Declaração de 7 de dezembro de 1972, entre ou- dades em que o Poder Público mantenha investimentos de tal grandeza. 
tras, as seguintes diretrizes: A medida vem sendo objeto da atenção dos Tribunais de Contas do País 

I. Todo aquele que administra ou tem sob sua guarda bens, valores ou e dos mais eminentes tratadistas de nosso Direito Administrativo, como Caio 
dinheiros públicos é obrigado a prestar contas. Tácito, Hely Lopes Meirelles, Celso Antônio, Oswaldo Bandeira de Mello, 

2. É essencial ao regime democrático que o controre de qualquer gestão Adilsón Dalari e muitos outros. 
pública se exerça por órgão externo à Administração- o Tribunal de Contas Caio Tácito, em brilhante palestra proferida na Segunda Sessão Plenária 
-, instituição autônoma para auxílio ao P_ode_r_Legislativo, estruturado e ga- do Congresso Extraordinário dos Tribunais de Contas do Brasil, realizado 
rantido como magistratura superior. em setembro último, ressalta: 

3. A descentralização administrativa e O desdobramento das atividades "Resta, ainda, um campo especial, que está a merecer a atenção 
do Estado, por intermédio das empresas públicas, sociedades de economia do legislador brasileiro. Refiro-me a_o controle contâbil das empre-
mista e outras entidades, não devem constituir empecilho para a quebra do sas públicas e sociedades de economia mista. A natureza pública dos 
princípio universal de prestação de contas dos dinheiros públicos, embora o seus investimentos e a responsabilidade solidária do Estado em seus 
controle se exerça sob regime especial. compromissos financeiros internacionais não se podem compadecer 

4. Nada impede que a fisCalização das empresas públicas, sociedades de unicamente c·om o mecanismo interno de fiscalização financeír"a, 
economia mista e demais entidades se realize sem prejuízo da dinâmica que próprio das sociedades comerciais privadas, ou seja, a ação dos 
lhes ê peculiar. Conselhos Fiscais, das Assembléias Gerais, ou órgãos de auditoria, 

A própria Constituição, no art. 45, prevê tal fiscalização dos a tos da ad- que venham a ser instituídos, como prevê o recentíssimo anteprojeto 
ministração indireta pelo Congresso Nacional nos termos seguintes: do Código Civil. Certamente não cabe prever formas de controle a 

P
utad"oAs l:ipre~gousl:~~~oprFo:de~rs~l,ddeof~s~~~!~ç:~tct~; i:e~;~~:.o:n~:: f;~·o:Jã~ã éa::s~~;e~~~:~a:~:.rr;,~e~c~n~~: !~~:t~~~~~~:~~~f!:t:;~~ 

controle a posteriori, que possibílitem um ajU:iza:.tnento adequado da 
sive os da administração iitdireta." (Grifo nosso.) gestão econômico-financeira das sociedades comerciais do Estado, 

Dessa forma, a medida encontra amparo em dispositivo ConStitucional sem lhes tolher a -indispensâvel margem discricionária de operação 
expresso que, outorga ao Poder Legislativo, do qual o Tribunal de Contas é flexível dos serviços públicos descentralizados, que lhes estão afe-
órgão auxiliar, a fiscalização financeirá das entidades descentralizadas. tos." (Anais, pág. 146j7.) 

Cabe, nessa oportunidade, para bem situar a questão, lembrar alguns as
pectos da moderna evolução do Direito Administrativo, no tocãnte às empíc-
sas paraestatais. 

Os avanços tecnológicos e científicos do mundo atual, requerem dos ad
ministradores em continuo desenvolvimento de novas técnicas e co_nhecimen
tos especializados, para que a Administração não fiQife alheia ao progresso, 
em detrimento de sua finalidade básica, que é o bem comum. 

Sintetizando essa evolução, assim se expressou 6 então Professor Bilac 
Pinto, em conferência pronunciada na Fundação Getúlio Vargas: 

.. Da ampliação do campo de atividade do Estado, interessa 
particularmente ao nosso estudu a que se operou no domínio econô
mico, por isso que foi o exercício destaS ftOvas atribuições que o Po
der Público teve de se utilizar das diferentes formas de empresa, que 
pretendemos examinar nesta palestra. 

A intervenção do Estado no domínio económico não se ope
rou, porém, mediante planos prévios ou-conseqüência de uma pre
paração doutrinária. Ao contrârio disso, ela teve caráter fragmen
tário e se foi operando por considerações de oportunidade prática, 

Destarte, o preceito ora proposto, que respeita expressamente as peculia
ridades de funcionamento de tais entidades, atende a urna exigência de inte
resse público proclamada p"e:los estudiosos e especialistas na matéria. 

A medida abrange, não só as entidades federais, como as estaduais e mu
nicipais, -com o qUe estarã dando igual tratamento aos diversos níveis de go
verno. 

t oportuno salientar, ainda, que a mesma fiscalização já se encontra ins
titucionalizada em diversos países desenvolvidos, como a França, Estados 
Unidos, Itália, e muitos outros. 

E, ademais, o Relatório apresentado à reunião da "Association Henri 
Capit3.nt", em julho de 1963, já recomendara expressamente o controle finan
ceiro e a prestação de contas das sociedades comerciais do Estado através de 
lei (Rev. Forense vol. 205, págs. 417 e 420). 

Hely Lopes Meirelles, fundado na doutrina francesa, defendida por 
Louis Trotabas, escreveu: 

''Desde, porém, que o ente paraestatal receba e passe a gerir di
nheiro público, deve ficar sujeito à prestação de contas ao órgão 
competente da entidade estatal a que está legalmente vinculado: 
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União, Estado-membro ou Município, é uma contingência da 
moralidade administrativa, que domina todos os setores da Admi
nistração Pública, e alcança o ente estatal, o autárquico e o paraes
tatal, quando este se utilize de dinheiro públicos." 

Assim também concluiu o HRelatório Final da Conferência da Asso
ciação Internacional de Ciências Jurídicas", realizada em Praga, em 1958, 
com a seguinte fundamentação: 

uA autonomia da empresa subsiste se o Estado definir as- obri
gações das unidades do setor econômico sob a forma de planos ge
rais. Não é incompatível com uma participação do Estado, limitada 
e fixada pelo estatuto da empresa, na gestão. Atrai a si diferentes 
formas de controle pelo Estado, administra_tivo, financeiro, jurisdi
cional, parlamentar. Esses controles têm como finalidade verificar 
se a empresa está sendo gerida convenientemente. Permitem corrigir 
uma administração infeliz ou irregular." (Rev. de Direito Adminis
trativo, Vol. 57, pág. 492.) 

É incontestável, pois, que a proposiÇão se fundamenta nos princípios da 
moralidade administrativa e do interesse público, sem restringir a liberdade 
de ação das entidades paraestatais, dentro dos limites estabelecidos pela lei. 

Por outro lado, a prática já tem demonstrado a necessidade de controle 
sobre as entidades em apreço, como bem o comprova a recente ação judicial 
promovida contra a DERSA- Desenvolvimento Rodoviário S~A., poderosa 
empresa pública paulista, que teria exorbitado de sua autonomia com relação 
à matéria de licitação irregular. 

Com esses fundamentos, submetemos à consideração do Congresso Na
cional o presente projeto, como contribuição para o debate da matéria em es
tabelecimento de uma norma legal que vem sendo urgentemente reclamada 
pelos estudiosos da matéria em nome do interesw público. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 1980. - Franco Montoro. 

EM ANEXO: 
I - Editorial do jornal O Estado de S. Paulo. publicado na edição do 

dia 30 de maio de 1973, f'ág. 3. 
2- Entrevista do Ministro João Agripino, publicada no Jornal doBra

sil, edição do dia 31 de maio de 1973, pág. 3. 

ANEXO I 

PROJETO QUE MERECE APOIO 

O Sr. Franco Montoro, que representa no Senado o MDB paulista, apre~ 
sentarâ hoje ou amanhã na Câmara Alta um projeto de lei segundo o qual fi
cam submetidas à fiscalização financeira dos Tribunais de Contas, sem pre
juízo da fiscalização exercida pelo Executivo, as pessoas jurídicas de direito 
privado de que o Poder Público participe como acionista exclusivo ou majori
târio. 

A notícia é indiscutivelmente digna de aplausos. A reconhecida eficiência 
dos métodos de administração empresarial, em relação aos processos tradi
cionais da burocracia oficial, levou nos últimos tempos o Poder Exe~utivo de 
todas as esferas a incorporar numerosas sociedades anônimas, às quais sere
serva a gestão de grandes obras ou serviços públicos. O objetivo dessa política 
parecia louvãvel. Mas, na prática, os abusos cometidos logo demonstraram a 
sua distorção. Invocando o princípio de que só tinham de obedecer em seus 
negócios ao que dispõe a Lei das Sociedades por Ações, os diretores dessas 
companhias passaram a geri-las como se não devessem obrigações a ninguém 
que não fosse o governante que os nomeara. O absurdo da tese é evidente. Se 
o Estado nelas participa com a maior parte ou o exclusivo do capital, estamos 
em face não de sociedades anônimas tal como as define a Lei, mas de empre
sas de economia mista em que o Poder Público figura a título de mero inter
mediário dos verdadeiros acionistas, que são os contribuintes. Em tais con
dições, a fiscalização do seu exercício financeiro não pode competir exclusiva
mente ao Executivo. A coletividade, que as sustenta com o pagamento de im
postos e tributos vários, deve ter o direito de não ser excluída desse controle. 
Algumas empresas ?o gêner_o _chegam a movimentar recursos eq~ivalentes à 
receita orçamentária de certos Estados e a poss_ibilidade da incidência de ca~ 
sos de corrupção tornaRse proporcional ao vulto de semelhantes recursos. 

O escândalo da COHAB da: Guanabara ilustra perfeitamente o que que
remos dizer. Trata-se, positivamente, de uma indecência que a situação pecu
liar dessas companhias propicia e que está a exig-ir remédio pronto e radical. 
Mas o abuso de poder assume às vezes. outras características. Por exemplo, a 
DERSA- Desenvolvimento Rodoviário S.A_., tambémjâ esteve em foco por 
questões paralelas, se não idênticas no respeitante ao conteúdo moral. Foi o 
caso da contratação de certa indústria para irffplantar a sinalização da Via 
Anchieta, o qual levou os supostos prejudicados a impetrar mandado de sew 
gurança para obter certidão da ata de julgamento das diferentes propostas 

submetidas a confronto. Dirigindo-se ao magistrado, a DERSA protestou 
que não devia satisfações a ninguém, pois a "concorrência entre-amigos" _é 
um direito que assiste a toda empresa de direito privado. Como sociedade 
anónima, alegava sua diretori~, seus documentos só podiam ser exigidos 
coercitivamente nas hipóteses previstas na lei respectiva, não estando sujeita à 
norma do art. 153, § 35, da Constituição da República. 

Em respeitável sentença proferida em 2 de janeiro de 1972, contudo, o 
Juiz Roland Peres, de urna das Varas dos Feitos da Fazenda do Estado, não 
só obrigou a DERSA a expedir as certidões requeridas pelo impetrante como 
teve ocasião de firmar doutrina sobre a necessidade da fiscalização das em
presas de economia mista pelos Tribunais de Contas ... Atualrnente- ponde
rava o juiz - as empresas públicas e as sociedades de economia mista, não 
obstante a sua condição de pessoas jurídicas de direito privado, integram a 
Administração Estadual indireta e, por conseguinte, estão de alguma forma 
subordinadas ao Governo, tornando-se inaceitável, no Direito Administrati
vo moderno, a idéia de que elas estejam, tão-só, sujeitas à disciplina jurídica 
das sociedades por ações e dos estatutos sociais, em qualquer ato por elas pra
ticado". A mesma tese acaba de ser demonstrada com luxo de erudição j urídi
ca pelo promotor de justiça Antônio Celso Di Munno Corrêa, no parecer 
exarado à margem do mandado de segurança impetrado por uma corretora 
de seguros que se julgara prejudicada pela FEPASA, com o ato imoral- ain
da que supostamente legal, da concessão do monopólio da corretagem do se
guro de vida de milhares de ferroviários a uma firma bafejada por favor~s tão 
poderosos como ocultos. 

O projeto de autoria do Senador Franco Montoro tem o mérito de regu
larizar em definitivo um problema dia a dia mais agudo. Conforme tivemos 
ocasião dé dizer jâ em comentário a respeito, as empresas de economia mista 
funcionarão bem enquanto forem dirigidas por homens competentes e hones
tos. Mas, se forem incompetentes e desonestos, somente os julgarã a magis
tratura política, se a expressão cabe. Magistratura, portanto, de arbítrio. Ora, 
já que a Revolução de 64 arvorou como postulado o combate à corrupção 
sob todas as formas, está o seu presumível instrumento de ação doutrinária e 
parlamentar - referimo·nos à ARENA - na obrigação de dar todo o seu 
apoio ao projeto, ainda que o apresente um membro da Oposição. Trata-se 
de medida que respeita ao mesmo tempo a moral e o direito e que atende aos 
interesses superiores da coisa pública. 

(O Estado de S. Paulo, de 30 de maio de 1973, pág. 3.) 

ANEX02 

AGRIPINO ACHA IMPOSSIVEL 
EVITAR IRREGULARIDADES NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Brasília (Sucursal) - Uma das mais importantes missões do administra
dor é saber punir os.faltc:>sos, pois não existe administração pública, por mais 
rigorosa qUe seja a fiscalização, que possa evitar irregularidades de auxiliares, 
afirmou o Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro João Agripi
no. 

O Presidente do TCU, falando na Comissão de Fiscalização Financeira 
da Câmara, salientou que o grande problema para uma fiscalização rigorosa 
no Executivo consiste na existência das chamadas companhias de economia 
mista, que não estão obrigadas, pelas leis que as criou, a efetuar prestação de 
contas, tanto na área federal como estadual. 

Modificação 

O Congresso Nacional terá um grande papel no cumprimento das atri
buições do Tribunal de Contas da União, desde uma vez que venha modificar 
a atuallegislação, dando uma maior flexibilidade para o exame de contas nos 
Estados, nos municípios e nos órgãos da própria União- acentuou o Minis
tro João Agripino. 

Acrescentou, ainda, cfue atualmente o Tribunal exerce uma função mera
mente pedagógica, porquanto não é um poder coercitivo. 

O Presidente do Tribunal de Contas da União enfatizou que se fosse 
criada uma lei modificando toda essa estrutura, muitas comissões parlamen~ 
tares de inquérito desapareceriam e aquele órgão seria o responsável por uma 
fiscalização rigorosa. O Deputado Teódulo de Albuquerque (ARENA -
BA), com referência à afirrrlàção do Sr. João Agripino, disse que tentaria, a 
partir daquele momento, "efetuar um trabalho com objetivo de conseguir do 
Congresso_ a modificação através de urna nova lei". 

Finalizando. o Presidente do TCU disse que as contas .. muito arrumadas 
e feitas pore_scritórios particulares" são em sua_maioria de documentos forja
dos e não resistem à menor fiscalização. O que há, na realidade, adiantou o 
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~in1stf'o~JOão Agripino. é a desinformação dos dirigentes co~ relação às leis 
vigentes que dispõêm 'sobre administração piiblica na parte financeira. 

(Jornal do Brasil. do 31 de maio de 1973, pág. 3.) 

(Às Comissões de ConstituiçaO e Justiça, de Serviço Público Civil 
e de Fircanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Os projetes que vêm de ser lidos 
serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. l9~Secretârio. 

E lida a seguinte 

Senhor Presidente, 
Solicito a Vossa Excelência providências no sentido de que seja tornada 

sem efeito a minha comunicação à Presidência, datada de 7 de agosto próxi~ 
mo passado. 

Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de estima e alta 
consideração. Senador Hugo Ramos. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A comunicação lida vai à publi
cação. 

Sobre a mesa, comunicação'que será lida pelo Sr. }9-Secretârio. 

E lida a seguinte 

Ofício n' 182/80 
Brasília, 2 de outubro de 1980 

seu Parecer n'i' 674, de 1980),_que autortza a Prefeitura Municipal de 
Votorantim (SP)·a elevar em CrS 161.827.772,73 (cento e sessenta e 
um milhões, oitocentos e vinte e sete mil, se'tecentos e setenta e dois 
cruzeiros e setenta e três centavos) o montante de sua dívida consoli~ 
dadà, tendo 

PARECER, sob n• 675, de 1980, da Comissão 
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicida
de. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Item· 2: 

Votação, em turno único, -do Projeto de Resolução n'i' 79, de 
1980 (apresentado pela Com:issão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 676, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Goiimêsia (GO) ·a elevar em CrS :2.300.000,00 (dois milhões e trezen
tos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 677, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade. 

Em votação o projeto. 
Senhor Presidente, Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso. 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o nome do Senhor Deputa- O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi-

do Osmar Leitão para integrar, em substituição ao do Senhor Deputado Wal- são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
ter de Castro, a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Men- Pelo adiantado da hora, já que estamos, como se diz rio interior, na .. bo
sagem n9ll7, de 1980- CN- que~·estabelece alíquOtapara a incidênci"ado quinha da noite", não é mais Ordem do Dia, Sr. Presidente; é Ordem da Noi
imposto de renda sobre remessas de transmissão dos Jogos Olímpicos do cor- ,te. 
rente ano, em Moscou". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os meus pro~ 
testos de estima e elevado apreço. - Deputado Nelson Marchezan, Líder do 
PDS. . 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Será feita a substituição solicita· 
da. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Através da Mensagem n' 136, de 
1980. o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a 
escolha do Senhor Ayrton Gonzalez Gil Dieguez. Embaixador do Brasil jun
to à República-do Zaire, para, cumulativamente, exercer a função de Embai
xador do Brasil junto à República do Burundi. 

Para apreciação da matéria, a Presidência convoca sessão Extraordinária 
a realizar~se hoje, às 18 horas e 30 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Sobre a mesa, requerimento que 
será lido pelo Sr. J9-Secretârio. 

~ lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 417, DE 1980 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição, 
nos Anais do Senado Federal, do artigo uReconhecimento Justo e Oportu~ 
no", de autoria da ilustre Professora Eurides Brito da Silva, publicado no 
Jornal de Brasl1ia. de 30 de setembro de 1980. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 1980. - Bernardino Viana. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)-Deacordo com o art. 233,§ 1•, do 
Regimento Interno, o reql!erimento será publicado e submetido ao exame da 
Comissão Diretora. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena- José Guiomard- Eunice Michiles- Gabriel Her
mes- Helvídio Nunes- José Lins- Osiris Poil.tes- Agenor Maria- Di~ 
narte Mariz- Aderbal Jurema - João Calmon - Roberto Saturnino -
Amaral Furlan - Franco Montoro - Lázaro Barboza- Benedito Canelas 
- Gastão Müller - Pedro Pedrossian - JOsé Richa - Evelâsio Vieira -
Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Estâ finda a Hora do Expe
diente. 

Passa~se à 

ORDEM DO DIA 

Estamos vendo, mais uma vez, a vulneração do nosso Regimento Inter~ 
no. A esta hora, Sr. Presidente, 17 horas e 45 minutos, começa a Ordem do 
Dia, quando o Regimento Interno é expresso, é categórico, é imperativo. Por~ 
tanto, não se respeitou o Regimento Interno. E presidindo a Sessão estava o 
nosso velho Pajé, o nOsso velho Tuchana, o nosso velho Morubixaba quedes
conhecep o mandamento regimental. E abre a Ordem do Dia, na ~'boquinha 
da noite". 

Sr. Presidente, requeiro que V. Ex• mande-me passar o projeto de Geia~ 
n1,.;51a - Goiás, terra do nosso ilustre Secretário da Mesa, Nerione Cardoso. 
f em homeriagem a S. Ex' que nós vamos nos deleitar com um projetO de em-
préstimo para GoianéSia. - · 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - V. Ex• serâ atendido. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Goianésia, grande município de 
Goiás, Solicita autorização para elevar em 2 milhões e 300 mil cruzeiros o 
montante de sua dívida consolidada. Vejamos o bojo do projeto. 

O projeto está devidamente sac~~~entado pelo Banco Central do Brasil, 
in.clusive remissão à Lei Municipal n9 1.597, de 6-12·79. Nas conclusões do 
parecer do Banco Central destacamos: 

.. Como se vê. considerado o endividamento do referido municí
pio intra e extra limite, em operações sob exame, ainda assim ele fi
caria contido nos parâmetros do art. 29 da citada Resolução n9 
62/75." 

Quer dizer, Sr. Presidente, ê um município poderoso que tomando este 
empréstimo tem condições de pagamento e resgate. Os seus parâmetros finan· 
ceiros ficam acima das exigências das Resoluções n9s 62 e 93: 

7. É de consignar, ainda, que .a operação de que se trata tem 
caráter reprodutivo, com retorno aos cofres públicos de grande par~ 
te do capital investido. media9:te a tributação a_os respectivos benefiw 
ciários. 

8. Em face dO que preCeitua o parágrafo único do artigo 29 da 
precitada Resolução n9 93/76, o.assunto deverá ser encaminhado ao 
Conselho Monetário Nacional e, posteriormente, à Presidência da 
República e ao Senado Federal, se de acordo o Chefe do Poder Exe· 
cutiVo. 

Sr. Presidente, destinação do dinheiro, jã que a lei municipal preencheu 
todas as exigências. 

E- Destinação dos recursos: construção de galerias pluviais e 
meios-fios." 

Item 1: Sr. ~;>residente, esse dinheirão todo para a construção de galerias pluviais 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 78, de e meios-fios. Aqui não é mais plano para a construção de casa própria, nem 

1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de de hospital, nem de casa de saúde. É para galerias pluviais e meioswfeios. 
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Esta é a destinação dos recursos de 2 milhÕes e '300 mif cruzeiros. pai de Natal, que eleva para CrS 65.700,000,00 o montante de sua dívida coo-
Assim, Sr. Presidente, nãu podemos, de acordo com o nosso ponto de solidada. 

vista, apoiar o presente projeto. Vou votar contra, conforme nossas manifes- O processo estâ instruído com os documentos exigidos pelos Projetes de 
tações anteriormente expostas nó Senado Federal. Resolução n9s 62 e 93. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) Destinação do recurso: elaboração de projetas c execução de obras· de 
o SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) _ Em votação 0 projeto. infra-estrutura na ârea metropolitana. Não esclarece as obras a que se destina 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau- 0 dinheiro ou 0 recurso. 

sa.) Segundo parecer apresentado pelo Banco do Estado do Rio GriÓJ.de do 
Aprovado, contra 0 voto do Senador Dirceu Cardoso. Norte, a operação de crédito sob exame é de ârca econômica c financeira. 
A matéria vai à Comissão de Redação. Trata·se de operação que, por força das- informação do Banco Central -

disposições ocntidas no art. 2•. Resolução n• 93, de 11-10-76, do Senado Fc-
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - item 3: déral, não se aplicam os limites fixados pelo art. 2• da Resolução n• 62 dà 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 80, de . mesma Casa· do Congresso, hajã.-V:ista que os recursos a serem repassados, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de acordo com os registrós do Departamento da Dívida Pública, a situação geral 
seu Parecer nO? 678, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de da dívida consolidada interna da Prefeitura Municipal de Natal apresenta-se 
Currais Novos (RN), a elevar em Cr$ 107.961.977,60 (cento e sete conforme o quadro ai. Levando-se em conta, entretanto, a soma do endivida
milhões, novecentos e sessenta e um mil, novecentos e setenta e sete menta intra e extralimite, para éfeito de análise sobre a capacidade de paga
cruzeiros e sessenta centavos) o montanae de sua dívida consolida- menta ao postulante, teríamos a seguinte situação: considerado todo o endi-
da, tendo vidamento da referida prefeitura, entre intra e extralimite, seriam ultrapassa-

PARECER, sob n• 679, de 1980, da Comissão dos os tetos que lhe foram fixados pelos itens I, 2 e 3 da citada Resolução n• 
-de Constituíção e Justiça, pela constitucionalidade e juridici- 62. 

dade. Sr. Presidente, continuo a me manifestar contra o empréstimo aos mu-
Em votação o projeto. nicípios. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. Vou me manifestar contra o empréstimo ao meu Estado, Sr. Presidente, 

que me elegeu, que me mandou para aqui, que me deu o voto. contra. Por 
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi· quê, Sr. Presidente? Porque todo empréstimo aumenta os meios de pagamen.L 

são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: to e torna mais líquido, torna mais insignificante o dinheiro para o desgraça-
O Município de Currais Novos bate às portas do Senado, tendo passado do do povo que nos elegeu. Portanto, vou ser contra o projeto, que vem por 

pelo estudo da Presidência da República, solicitando um empréstimo,de cen- aí, de empréstimo ao meu Estado. Porque tenho autoridade para ser contra o 
to e sete milhões, novecentos e sessenta e um mil, novecentos e setenta e sete projeto de todos os outros Estados é que vou ser contra o do meu. 
cruzeiros e sessenta centavos. Veio o projeto devidamente instruído com a se- C<;>ntinuo contra o projeto •. Sr. Presidente. Voto contra. 

guinte destinação: O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Em votação o projeto. 
"A - Destinação dos recursos: elaboração de projetas e exe- Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar·se como estão. 

cução Oe obras e serviços necessários à implantação do Projeto (Pausa.) 
CURA, na sede do Município; Aprovado, contra o voto do Senador Dirceu Cardoso. 

o Município, Sr. Presidente, diz aqui, tem a sua margem de poupança A matéria vai à Camisão de Redação. 
real negativa. Mesmo ocorrendo incremento na receita, as parcelas a resgatar o SR. PRESIDENTE (Gastão MUifer) - Item 5: 
também serão reajustadas, uma vez que estão sujeitas aos mesmos índices fi-

ai Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 83, de 
xados para Obrigações Reajustáveis do Tesouro Naçio_n -· 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 

Em face do que preceitua o parágrafo único do art. 29 da precitada Reso- seu Parecer n9 684 de 1980), que autoriza a Prefeitura ivlunicipal de 
lução n<? 93 de 1976, o assunto deverâ ser encaminhado ao Conselho Mone- Natal (RN) a elevar em CrS 63.000.000,00 (sessenta e três milhões 
târio Nacional, e posteriormente à Presidência da República e ao Senado Fe- de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 
dera! e se de acordo o Chefe do Poder Executivo. PARECER, sob n• 685, de 1980, da Comissão 

S. Ex• está de acordo porque remeteu o pedido à consideração do Sena· -de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici-
do. dade, com a emenda que apresenta de número 1-CCJ. 

A lei municipal que autoriza o empréstimo. Lei n9 856, de 9 de novembro Em votação. 
de 1979. A vinculação é de quotas do ICM e a elaboração de projetes de exe- Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso. 
cução de obraS e serviços necessários à implantação do projeto CURA.. 

Assim, Sr. Presidente, conforme me manifestei 62 vezes este ano, conti- O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi· 
nuo votando contra o projeto de empréstimo ao Município de Currais No- são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
vos. Pela segunda vez, Sr. Presidente, na mesma sessão, o município de Natal 

Era 0 que tinha a dizer. (Muito bem!) nos pede autorização para um empréstimo, de 63 milhões de cruzeiros, para 
complementar recUrsos destinados à execução de projetas viârios e urbanos 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Mílller) - Em votação o projeto. naquela cidade. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham. Não hã apresentação do plano de obras. Não diz quais as obras que vão 

(Pausa.) ser tocadas ou que vão ser executadas. Diz aqui: 
Aprovado, contra 0 voto do Senador Dirceu Cardoso. ..6. Como se vê, considerado todo o endividamento da referi-
A matéria vai à Comissão de Redação. da Prefeitura (intra + extralimite + operação sob exame), seriam ui-
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) -Item 4: trapassados os tetos que lhe foram fixados pelos itens, !,II elll do 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 82, de 1980 artigo 2• da citada Resolução n• 62/75. 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 7. Assinale-se, ainda, que o orçamento da pleiteante para o 
seu Parecer n9 682, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de corrente ano prevê a realização de receita deCrS 469.632.000,00 (de-
Natal (RN), a elevar em Cr$ 65.700.000,00 (sessenta e cinco milhões duzidas as operações de crédito), e que sua margem de poupança 
e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, real é bastante inferior ao dispêndio relativo à dívida jâ contraída 
tendo somada ao do financiamento pretendido. Mesmo ocorrendo incre-

PARECER, sob n9 683, dC 1980, da Comissão: mente na receita, as parcelas a resgatar também serão reajustadas, 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici- uma vez que estão sujeitas aos mesmos índices fixados para as Obri· 

dade. gações Reajustâveis do Tesouro Nacional (ORTN). 
Em votação. 8. Em face do que preceitua o parágrafo único do artigo 2'? da 
Com a palavra 0 nobre.Senador Dirceu Cardoso. precitada Resolução n9 93/76, o assunto deverâ ser encaminhado ao 

Conselho Monetário Nacional e, posteriormente, à Presidência da 
O SR. DIRCEU CARJ)OSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi- República e ao Senado Federal, se de acordo o Chefe do Poder Exe-

são do orador.)- Sr. Presidente, o presente projeto ê da Prefeitura Munici~ cutivo." 
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Sr. Presidente, portanto deixa o empréstimo de atender às exigências de 
projetas de resolução do Senado Federal, os Projetos de Resolução nl? 62 e 93, 
Deixa de atender. Portanto, como considero que todo empréstimo aumenta 
os meios de pagamento, envilece o valor do dinheiro, água o poder aquisitivo, 
diminui o dinheiro do povo para comprar pão, leite e feijão, continuo contra 
o emprêstimo. (Muito bem!) 

sa.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Mílller) - Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o ·aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Aprovado, contra o voto do Senador Dirceu Cardoso, 
A matéria vai à Comissã-o de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Item 6:-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 84, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 725, de 1980), que autoriza a P-refCitura Municipal de 
Guarujâ (SP), a elevar em Cr$ 47.600.000,00 (quarenta e sete mi
lhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida coD.solida
da, tendo 

PARECER, sob n• 726, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade. 

A matéria constou da Ordem do Dia da Sessão anterior, tendo a sua dis· 
cussão encerrada e a votação sido adiada por falta de quorum. 

Em votação. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS- RN)- Peço a palavra, para encaminhar a 
votação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Dinarte Mariz, para encaminhar a Votação. 

O SR- DINARTE MARIZ (PDS -_RN. Para encaminhar a votação. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Quero registrar, nesta oportunJrl .. il~. podCrriOs díiei a concordância do 
Sr. Senador Dirceu Cardoso, ao permítir que se aprovassem empréstimos 
onde estavam arrolados alguns projetas do Rio Grande do Norte. 

Devo dizer que nós nunca fizemos, nesta Casa, qualquer restrição a qual
quer empréstimo, pertencesse ele a qualquer partido, a qualquer legenda. 
Mas, o Rio Grande do Norte, nesta hora, merecia, como mereceu, da parte 
do Sr. Senador Dirceu Cardoso, um tratamento, digamos assim, especial, não 
pedindo a verificação de votação, o que seria uma maneira de interromper a 
aprovação do projeto. 

O nosso Estado, sabidamente, estâ atravessando dois anos de seca, tendo 
sido classificado pelo próprio Ministro do Interior, Ministro Mârio Andreaz
za, como o mais prejudicado de todos em relação à seca que está atolando o 
nosso território. 

Sei que realmente esses empréstimos poderão ser analisados e até comba
tidos. Mas, tudo tem a sua hora e tem o seu seguimento, a sua significaç~o. 
No momento em que deixarmos de aprovar os projetas de emprêstimo para o 
Rio Grande do Norte, nesta hora, exatamente estamos ferindo esse princípio 
defendido pelo Senador Dirceu Cardoso, cxatamente fazendo faltar trabalho 
para o operârio desocupado, faltando leite, como diz ele, às criancinhas que 
estão lá necessitadas. Finalmente, o que precisamos é examinar, é exatamente 
relacionar aquilo que ê correto e o que ê incorreto. Sei que todos os emprésti-· 
mos, hoje, que chegam aqui são corretos, porque vivemos num regime em que 
não hâ federação, vivemos num regime em que a federação hâ muito tempo 
desapareceu; então, todos os Estados, todos os municípios têm que ser subsiM 
diados pelo Governo Central, senão não existirão. Então, esse princípio eu 
defendo e daqui, depois de fazer os agradecimentos ao meu velho c querido 
amigo, a quem sou muito grato, o Senador Dirceu CardOso, chamo a atenção 
da Casa para que daqui por diante possamos ter um comportamento ético 
para com os nossos Estados e os nossos municípios necessitados, que che,Sam 
aqui batendo à nossa porta, pedindo o apoio para diminuir o sofrimento de 
seu povo e muitas vezes construir obras de significado social. 

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

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matêria vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado . 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 84, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarujá (SP), a elevar em 
Cr$ 47.600.000,00 (quarenta e sete milhões, e seiscentos mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1• lô a Prefeitura Municipalde Guarujâ (SP), nos termos do art. 2o 

da resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 
a elevar em Cr$ 47.600.000,00 {quare-ntá e sete milhões, e seiscentos mil cru
zeiros), o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa 
contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, 
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social - FAS, destinado à implantação de escola de 2• Grau, profissionali
zante, naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo banco 
Central do Brasii, no respectivo processo. 

Art. 2'i' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) -Item 7: 

Votação em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 89, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 735, de 1980), que autoriza a PrefeitUra Municipal de 
Americana (SP), a elevar em Cr$ 173.496.739,50 (cento e setenta e 
três milhões, quatrocentos c noventa e seis mil, setecentos e trinta e 
nove cruzeiros e cinqUenta centavoS), ó montante de sua dívida con· 
solidada, tendo 

PARECER, sob n• 736, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça pela constitucionalidade e juridici

dade. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 418, DE 1980 

Nos termos do art. 350, do Regimento Interno, requeiro adiamento da 
votação do Projeto de Resolução n9 89, de 1980, constante do item 7 da pau
ta, a fim de ser feita na sessão de 16 de outubro de 1980. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 1980. - Dirceu Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE ;Gastão MUller)- De acordo com a deliberação 
do Plenário a matéria sai da Ordem do Dia para a ela retornar no próximo 
dia 16. - -

O SR- PRESIDENTE (Gastão Müller) - Item 8: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
339, de 1978, do Senador Murilo Paraíso~ que dispõe sobre a exti
não da enfiteuse de bens públicos e particulares, e dã outras proviM 
dências, tendo 

PARECERES, sob n•s 640 e 641, de 1980, das Comissões: 
- de_ Constituição e Justiça, pela constitucionalida4e_, juridici

dade e, no mérito, favorável; e 
- de finanças, favorável. 
(Dependendo da votação do requerimento n9416/80, do Sena-

dor Bernardino Vi"ana, de adiamento da discussão.) 

Em votação o requerimento -n., 416, lido em sessão anterior. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. .. 
Aprovado o requerimento, a matéria voltará à Ordem do dia na sessão 

do dia 16 do corrente. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Item 9: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n., 
55, de 1978, do Senador Itamar franco, que dispõe sobre a eleição 
dO juiz de paz, tendo 

PARECER, sob n• 625,. de 1980, da Comissão 
-de constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade e, no mérito, favorâvel, com voto vencido do Senador Helvídio 
Nunes. 

Em discussão o projeto, em primeiro turnó. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutiMlo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matêria vai ao Arquivo. 
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,€ o seguinte o projeto rejeitado. 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 55, DE 1978 

Dispõe sobre a eleição do Juiz de Paz. 

O Congresso Nacional decreta: 
Att. }9 A eleição dos Juízes de Paz far-se-â por sufrágio universal e di

reta, observado o sistema majoritário. 
Parágrafo único. O voto dado ao candidato a Jui~ de -~az entender-se-â 

dado ao seu respectivo suplente. 
Art. 2'>~ O registro dos candidatos 4 Juiz de_ Paz será feito nos Juizos 

Eleitorais. 
Art. 3.,. A eleição de que trata esta Lei realizar-se-ã simultanearp.ente 

.com a de prefeifo, vice-prefeito e vereadores. 
Art. 49 O mandato de Juiz de Paz será de quatro anos. 
Art. 59 Esta lei el\trarâ em vigor na data da sua publicação. 
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Sobre a mesa, redações finais 
dos Projetes de resolução n9s 78, 79, 80, 82 e 83, de 1980, aprovados na O~ 
dem do Dia da presente sessão, que serão lidas pelo Sr. }9-Secretârio, se não 
houver objeção do Plenârio. (Pausa.) 

SãO lidas as seguintes 
PARECER No 791, DE 1980 
(Da Comissão de Redação) 

Reda<;ão final do Projeto ae Resolução n.0 78, de 1980. 
Relator: SenW.or Murilo Badaró 

oA Comlssão a.pr<!Seurta a redação flnal •do Projeto de RJero:Lução 
n.0 78, de 1980, que aufurlza a Prefe!tmra Municipal de Votomntim 
(SP) a elevax em Cr$ 161.827.772,73 (cento e sessenta e um nillhões, 
oitocentos e vinte e_ s_e.te_ mil, setecentos e setenta e dois cruzeiros 
e setenta e troo centavos) o mO<ntrunte <'00 sua dívlda eon...oo.lidaila 
Interna. 

.A1N1EX10 AO. PIMlJElaE:R N.o 700, DIE 1980 

Reda<;ão final di> Pro:leto de Roool~ito n. 0 79, de 1980. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos teTmOO do art. 
-42, hne!.so VI, da. Constituição, e eu, ................. , Plresidente, 
pmmulgo a sei'IUlnte 

, DIE 19l!O 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Goia.D.ésla, Estado 
de Goiás, a elevar em Cr$ 2.300.000,00 (dllis milhões e tre
zentos mü m:uzelros) o montante de sua divi<la consoll
dada.. 

O Sen!a<l.o Federa.! re.solve: 

Art. 1.0 ll: a, Prefei1Juxa MUilllcipal ·de Goia.né&a, iElstrulo de 
Goiás, noo .tel"lflDs d6 art. 2.0 <11< fOOs<>l~ n. 0 93, de 111 de outrul>ro 
de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 2.300.000,0Q 
Gdlo!s mllhõeB e trezentos mil cruze!J:os) o anontante de sua dívida 
consolldada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual 
valor, junto à Calxa Económica Fledera.I, .:mediante " utlllzação 
de ~=sos do F.tmdo de .ApoiO ao iDesenvolvlmento Soclal. - iFIAS, 
destinado ao financiamento da construção de galerias pluviais e 
meioo-floo, naquei:e Mwúcí:Pio, . obedecidas "" oondlções admitidas 
pelo Banco C.ntra.l do Brasil 1lD lte<ij')OOtiVO processo. 

A.rt. 2.0 Esta Rerolução entra em vigm" na data de """' pu
bl.lcação. 

PARECER No 793, DE 1980 
(Da Comissão de Redação) 

Redaçã.o final do Projeto de Resolução n. 0 80, de 1980. 

Relator: Senador Murilo Bada.ró 

A Oomlssão apresenta a redação !lnal do Projeto de Resolução 
n.O 80, de 19l!O, que at>tooiza a Brefe11ml'a MUilllcí:.pal de Cur:rals 
IN'ovos (RN), a eleva:r mn Cr$ 107.96l.e77,60 (cento e se<te mllb,ões, 
amvecentoo e sessenta e um mil, .novecentos e setenta e .sete ~i

sali das Oomlssões, 2 de outubro de 1980. - Dirceu Cardoso, IIOS e .sesse<nta centavos) o montante de sua divida con.solldada 
Pres!den l·e - Murilo Ba<laró, Relator ~ Adalberto Sena. Interna. 
~ .AO ~ N.o 7111, DE l1l8Ó Sala das Com.!ssões, 2 de ot>tnl>ro de 1980. --,Dirceu Cardoso, 

Redação final d<i Projeto de Res<>lução n.• 78, de 1980. Presidente - Murilo Badaró, Relator ~ Mlalberto SeDa. 

Faço sa.b<>r qu:e o ~W.o Federa.! aprovou, nos tennos do art. 
42, hnclso VI, da Constituição, e eu, ................. , Plresidrote, 
promulgo a seguinte 

'RIDSOiúUÇAO N.O -,DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Votorantim, Estado 
de São Paulo, a eleva:r em Cr$ 161.827.772,73 (cento e ses
senta e um milhões, oitocentos e vinte e sete mil, setecenM 
tos e setenta e dois cruzeiros e setenta e três centavocs:) o 
·montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

>1\Jrt. 1.0 É a •Prefeitura Mun!cl,pal de Votorantim, Estado de 
São Paulo, ilWS termos do art, 2.0 da- Resolução n.o 00, dJe 1l!l de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevã.r em 
Cr$ Hll.827.772,73 <cento e sessenta e um milhões, oitoce·ntos e vin
te e sete mil, setecentos e setenta e dois cru.z;eiros 1e se·tenta. e três 
centavos) o m=tante de sua dívida. eon.solldW.a, a flm de que possa 
contratar um em:prâstlmo de igual va:or, junto à Cab<a. IEcorlômJ<la 
do !Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade ode agente fi.na.ncei
ro do Banco iN'aciona.I da Hrubltação - BNH, destlinado ao finan
ciamento de lotes Ul'bam.izrul.os, Programa Profilurb: uroa.nl2lação 
de C<J<njuntos H!>bita.ciona!s e fin=c!amento de equJQ>amentos co
munitários .públicos; e filn~cia.Ib.ento da eo.nstruç.ão, c.ollclUJSáo, 
ampliação ou melhoria de habitação de interesse ooclal, daquele 
!Mlunlcíplo, obedecidas as condíç5es a.d!mitldas pelo Baa:loo Central 
do Brasil no ~es:pectivo ;processo. 

~t. 2.0 iEsta Resolução ·entlra em vigor na data de sua pu
bllcação. 

PARECER No 792, DE 1980 
(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Resolução n.O 79, de 198@. 

Relator: SenW.or Murilo Badaró 

oA Collllkão apresenta a ·redação final do Projeto de Reoolução 
it1. 0 79, de 1~80, que autoriza a Prefeitura -Municipal de Goirunésla 
CoGO) a elevar em Cr$ 2.300.000,00 (itols mll:hões e tr~~entos mil 
cruze!J:os) o mo.ntante de sua dívida consot:dada hnterna. 

rSala das Comissões, 2 de outubro de lfr30. - Dirceu Cardoso, 
Presidente - Murilo Bada.ró, Relator - Adalberto Sena~ · 

•AINIElXO AO PiAIRIEOli:R. N.0 · 793, DE 1980 

Redação fi113.l do Projeto de Resolução n.0 80, de 1980. 

Faço salber ·que o Senado Fe<lexal aprovou, nos termo.s Cto · arl. 
42, Inciso VI, da·Çlonsti.tu!ção, e eu, .................. , iJ?re;ldente, 
promulgo a oogu.lnte 

RESOLUÇAO N.o , 'DE 1980 
Autoriza a Prefeitu:ra Municipal de CurraJs Novos, Es

tado do Rio Grande do Norte, a elevar em Cr$ 107.961.977,80 
(cento e sete milhões, novecentos e sessenta e u:m mil, no
vecentos e setenta e sete cruzeiros e sessenta centavos) o 
montante de sua dívida. consolidada. 

O SenW.o Fede·ral resolve: 
Arl. 1.0 É a iPrefeitrua -Munlclpal de 01Wra!s iNovos, Estado 

·do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 2.0 da !Resolução n.0 93, 
de 11 de outubro de -1976, do Senado Federal, autO<r!zada a. eleva:r 
em Cr$ 107.961.977,80 (cento e sete milh5es, novecentos e .seosenta 
e .um mll, ,na~vec.entos e S!etenta e se.te çl"'UZeiros ·e s.e..sse.nta centaws) 
o montante de sua dívida consolidada, a fim .de que possa contra
tar. um empréstimo de igual vaJ:O.r, junto oo Banco do Estado do 
Rio Grande do Norte S. A., este na qualidade de "'g;ente finaJJJ<:clro 
do Banco iNaciana.\ da HOJbitação - BNH, destinado ao flna.ncia
m<mto da elal:>oração de projetes de obras e serviços necessários à 
lm:plruntação do Projeto CmllA, IDa. sede do -MunicípiO, obedecidas 
as oond'.ções admitidas :pelo Banco éentnal do Brasil no ~respectivo 
processo. 

A.rt. 2.0 Esta Resolução ~a em vigor na data de sua. iPU
biiMçlio. 

PARECER No 794, DE 1980 
(Da Comissão de Redação) 

Redaç.ão final do Projeto de Resolução n.0 82, de 1980. 
Relator: Senador Adalberto Sena 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução 
n.0 82, d·e 1980, que au!oriza a: Prefeitura Municipal de Natal (!RN) 
a e1eva:r em Cr$ 65.700.000,00 (sessenta e cinco mi~nões e setecentos 
mil cruzeiros) o mon.tante de sua divida consolidada intem.a. 

Sala das Com'ssões, 2 de Outubro de 1980. - Dirceu Card-oso, 
Presidente - Adalberto Sena., Relator~- Murilo Badaró. 

• 
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tA!NiEXO :AO IPA!lllElOER. N.0 794, iD<E: 1980 

·Retbção liDai do Projeto de Resolução n.o 82, iJe 1980. 

42 
=~er que o Seln~ Federal aproVIOu, no,s te<m1os do art. 

. , da C<>nstituiçao, .e eu, , .•.............. ,- iPresidente, 
.promulg:o a seguinte 

iRJElSOLUÇAlO N.o , iD<E: 1980 

. . Autoriza a Prefeiru;,. Mllllieipa.l de Nata.!, Estad, do 
Rio Gra.nde do Norte, a. elevar eJQ. Cr$ 65.700.000,00 (S0SSe!D.
ta. e clnoo milhões e seteeentos mil crnzeiros) o. mo.nt&nte 
de sua. dívUla. oonsollda.da. 

O Senailo Federa] reoolve: 
IArt. 1.0 ll: a· Preofeitura. MunlclpsJ! de IN"ata.J., :Estado do ruo 

Gr31Ilde do Norte, nos termos do art. 2.0 da illiesolução n. o 93, de u 
de outubro de 1976, do Selnado Fl'deral, 3/Utorlzada _a elevar. em 
Cr$ a5.7oo.ooo,oo (sessEmta e (±n.co mll!hões e seteeentõ.S mil CÍ'ÚZel
!"05) o montante d<; sua dlvid'!- OO!'solidada, a fim de que J:lOilSó,. 
contratar Ullll em,pl'ést'..mo de igual valor, junto. ao Banco do il!lo
tado do RJ.o G:ra.nde do Norte S. A., este na qualidade de <tge~nte 
1Jnanceiro do Banco Na.kli!la.l da Ha.bltsçáo - BNH, dest!Jn.ado ao' 
flnaliclame:n to da elaboração de proj·etos e exooução de obras de 
lin!ra-e.strutura na área metropolitana d.aquelaJ capital, dbedecl
das as condições a.dmittdas pele> Ba.noo CEmtral do Brll.siJ oo res
pectivo pJ.1000S50. 

lil.rt. 2.0 Esta Resolução ·entra em v1gor nta data de sua pu-' 
blicação. 

PARECER N• 795, DE 1980 
(ila Comissão de Redaçilo) 

Redação final do Projeto dle Resolução n. 0 83, de 1980. 

illielator: Senador Adalberlx> Sena 

<A cam\ssão apresenta a Tedàção fmal do Prroj eto. de \Resolução 
n. o 83 de 1000, que !llutorlza a :E'tllefeitura. iMunlclpal de ·Natal (IRIN) 
a e1.rn.r em Cr$ 63.000.000,00 (sessEmta e três m!J:l:)ões de cmwe!J.W) 
o montante de sua divida; ccmrolidada interna. 

Bala daa ComissõeS, 2 de outubro de J.980, - Dirceu Ca.rdoso, 
!Presidente - Adalberto Sena, Relator - Murilo Badia.ró, 

A!N'EXO :AO :EIAIRliOClElR. N .o 795, iDl!: 1980 

iRedação final do Projeto de Resolução n.O 83, dle 1980. 

Fa.ço saber que o Senado Fedem! aprovou, nos termoo do wrt. 
4!.!, !neiso v:I, da COi!lStltulção, e eu, ................ , Presidente, 
'!)l"Omulgo a seguinte 

&'ElSQLUÇAO N.0 , DE 1000 

Autoriza a. Prefeitura Municipal de Natal, Estiado do 
Rio Grande do Norte, a ~a.r em Cr$ 83.000.000,00 (ses
senta. e três mllhile$ de eruzelros) o montante de sua di
vidia. colllSOlidiada.. 

. o Senado Federal resolve: 
IAl-t. 1.0 l!)_ a IPrefelt1ii""- M~eipal de .Natal, Estado do !R.io 

Grande do Norte, nos termos dQ art. 2.o da 'Resol11çâo n.0 93, de 11 
de outubro de 1976, do Selnado Federai, autorloada a e*'vax em 
Cr$ 00.00().000,00 (sessenta e três milhões de Cl"Wiel·rosl o mOi!ltante 
de sua divida coo.solidada, a fim de que possa contratar um em
préstimo de l~al valor, junto ao Ba.noo do Nordeste S. A., este na 
qualidade de adrnlnl<;trador do Fundo de !Desenvolvimento U"'bruno 
oo N011deste - FlLi!ldur!Ja,no, = a flualida;de de COOIIJ>[€i!Ilentar 
recursos destinados à execução de [projetas viários e ulibaillOs na
quela Ca;pltal, obedecidas as co.n;dlções admittdas pelo Bamro Cein
tl1al oo Brasil no ~e.spectLvo processo, 

Art. z.o Esta Resolução entra em ;:l.gor na. data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) _:.As redações finais lidas vão à 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) -Concedo a palavra ae> ne>bre 
Senador Lomanto Júnior. - -

O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS- BA:~Proniiiiciao seguinte discur
so. Sem reví.São do orador.) - Sr. Presidente, Srs.- Senadores: 

Lamento que não disponha, como era do meu desejo, do tempo neces
sário para registrar, na tarde ou noite de hçje, uma providência salutar, por 
parte do Governo Federal, em favor dos Estados, dos Municípios e dos Terri
tórios brasileiros. 

Sr. Presidente, o decreto-lei que foi ontem assinado pelo Senhor Presi
dente da República João Figueiredo, visando a simplifica~o .e agilização dos 
mecanismos de transferência aos Estados, ao Di.strito Federal, aos Municí
pios e aos Territórios, de recursos tributários arrecadados .Flor órgãos da ad
ministração federal, foi, sem dúvida alguma, uma providencia oportuna que 
terá grande repercussão, sobretudo, para as comunidades brasileiras e para 
pequenos municípios deste País. 

Sr. Presidente, a desvinculação ou a desburocratização que se vem prece
sande neste País, através da competência e da clarivedência do Ministro 
Hélio Beltrão, a quem, nesta hora, quero tributar palavras de agradecimen
tos, porque sei que foram aceitas muitas das minhas sugestões, quando em 
entendimento com S. Ex' mostrei a necessidade de simplificar, de se criã.r 
meios para que esta entrega, esta transferência de recursos aos municípios 
fosse feita cOm iriais facilidade, sem as exigências burocráticas que tanto pre
judicam e_retardam o próprio desenvolvimento do País, e então sugeri a S. 
Ex' que examinasse esse problema com o mesmo cuidado, com a mesma 
atenção que S. Ex' estava dispensando aos demais problemas brasileiros. 

Então, S. Ex', municipalista convicto, adotou essas providências e o 
decreto-lei foi assinado ontem pelo Presidente João Baptista de Figueiredo, 
levado à sua consideração pelo Ministro Hélio Beltrão e com o apoio dos Mi
nistros da Fazenda e do Plariejainento. Sem dúvida alguma, essa é uma provi
dêndia que merece registro neste Senado, merece uma palavra de louvor, de 
reconhecimento, pois~ e o início de uma caminhada que o País precisa, real
mente, dar para atingir o seu Ponto de direção afastado, o que se faz neces
sári~ e irilPi'escindív:L ao rápido desenvolvilp.ento brasileiro. 

Disse o Senhor Presidente da República no seu discurso: 

.. Desde os tempos de candidato, comprometi-me a sustentar a 
Federação e fazê-la mais forte, moderna, baseada na distribuição 
harmoniosa de responsabilidade e recursos." 

Adiante, afirma o Chefe da Nação: 
.. procuro o aprimoramento da administração municipal, para 

dar ao processo de desenvolvimento o necessário impulso dinamiza
dor e modernizador. Na realidade, por mais que os planos, progra
mas e projetes sejam concebidos a nível federal ou estadual, eles se 
realizam, fisicamente, no âmbito local. Essa idéia repele as soluções 
uniformizadoras e, portanto, despersonalizadoras." 

E continua o Presidente Figueiredo, no seu pronunciamento: 
.. Nossos municípios foram, e continuarão a ser nosso grande 

viveiro de administradores, líderes políticos e legisladores. 
Convém repetir o que disse antes: as questões locais afetam a 

vida dos cidadãos muito mais diretamente que os problemas esta
duais e federais. É nesse contacto imediato, face a face, que os políti
cos aprendem a deixar de lado as abstrações dos técnicos e a consi
derar cada assunto em termos de gente, de pessoas, dos seres huma
nos por eles afetados." 

E continua o Presidente no seu discurso: 
.. Entre os objetivos primordiais do Programa Nacional de Des

burocratização está o de promover a descentralização administrati
va, não apenas dentro da administração federal, mas também desta 
para os Estados e Municípios. 

Nessa linha de pensamento, os Ministros da Desburocrati
zação, do Planejamento e da Fazenda propuseram fossem suprimi
das as complicações borocráticas, e automatizada a transferência 
aos Estados, DistritO Federal, Territórios e Municípios de suas quo
tas nos -impostos compa-rtidos. 

E conclui o Presidente, e faço também minhas as suas palavras: 
~·A decisão do Governo Federal de reverter o processo de tutela 

dos órgãos federais sobre os Estados e Municípios é um passo a 
mais no caminho da abertura política. A partir deste momento, a 
aplicação dos recursos transferidos fica isenta de condicionantes bu
rõcrâticos federais. Passa a obedecer, tão-somente, à destinação ex
pressamente prevista em lei. 

Esta medida não é uma solução completa para o problema do 
enfraquecimento da Federação. Nem mesmo, para a escassez dos 
recursos municipais. Mas é um primeirO grande passo, entre outros 
que se seguirão, dentro da mesma filosofia." 

·~com isso. - Afirma o Presidente, ao finalizar o seu discurso 
-cum-pro mais uma CC?mpromisso do candidato. Ao fazê-lo, reafir
mo minha confiança na capacidade dos administradores locais, para 
ajudar-me a apoiar o municipalismo, e, através dele, o espírito fede
rativo"," 
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Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu desej~ria que o tempo me fosse mais 
favorãvel para prosseguir em considerações que julgo as mais oportunas, no 
momento em que a escassez de recursos atinge, de maneira trágica, os municí
pios, atinge, também, de maneira dramãtica, os Estados e os Territórios. De
sejaria mesmo mostrar, em termos numéricos, com dados estatísticos, a dra
mática situação da municipalidade brasileira. 

Disse; há pOuCo o Senador do Rio Grande do Norte,.Dinarte Mariz, que 
a nossa Federação de há muito desconfigurou-se. E eu diria que a Federação 
é uma mera ficção jurídica. Estamos vivendo uma República unitária, com o 
poder centralizado totalmente na União, enquanto os Estados e os' Municí
pios, melhor dizendo, o Estado recolhe um pouco mais e os Municípios reco-
lhem apenas as migalhas do banquete qrçamentário do País. . 

Esta situação, realmente, não pode_continuar. O decreto ontem assinado 
foi uma providêrida- dá.s mais oportunas e salutares para agilizã.~ esses meca
nismos, a fim de ciue-eSSes recursos, que jâ existem, cheguem a tempo e à ho
r<i., com mais rapidez, aos cofres das municipalid3des, para que elas tenham 
condições de xecutar seus programas, atendendo suas prioridades e estabele
cendo os critérios de aplicação de acordo com as próprias aspirações de suas 
populações. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, precisamos q_ontinilar não só i pensar na 
necessidade de atribuir mais recursos aos municípios mas, também e princi
palmente. precisamos marchar decisivamente para promover uma nova dis
tribuição de renda. Diria mesmo que se impõe, com a máxima urgência, que 
se faca uma revisão do Código Tributário Nacional, elaborado há quase 15 
anos e que vem sofrendo distorções, óbices, modificações que prejudicaram a 
inteireza e os próprios objetivos daquele instítuto votado em 1966. Quando o 
Presidente Castetfõ-Bi=ãiico, inspirado na melhor _da.s intenções , elaborou o 
CódJgo Tributário Nacional, com a colaboração de seus Ministros Octávio 
Gouvêa de Bulhões e Roberto Campos, ele objetivava, sobretudo, fortalecer 
a Federação brasileira. Os_ tempos foram· passando e as distorções foram sur
gindo, e chegamos agora a um Código Tributário obsoleto, superado, que já 
não atende às drcunstâncias de um País-continer1:_te como o nosso. 

Como é possível imagiriir que se possa adminiirar, de Brasília, os 8,5 mi
lhões de quilómetros quadrados neste País? Como se pode imaginar coman
dar, daqui do Planalto central, as Unidades da Federação, e_ ~aber quais as 
prioridades dos quatro mil municípiO brasileiros? Isto é iinPossível, e contra
ria as regras elementares da própria Administração Pública. 

O País impõe, pela sua extensão territorial, pela sua grande população, 
pela diversificação de climas, de solo, enfim, pela variedade enorme que pos
sui esta Nação, o Brasil impõe que se faça, urgentemente, uma descentrali
zação administrativa. Que o próprio -planejame:nto obde:ça a critérios globais, 
mas que atente, sobetudo, para as aspirações locais que são as mais sentidas, 
as mais vividas, que são, sem dúvida, as que consultam a verdadeira realida
de. 

b preciso que se faça a distribuição de renda e que se descentralize o pro
cesso administrativo, a fim de que possamos - como eti disse- conduzir e 
colocar este Pais nos trilhos para que ele possa alcançar, com mais rapidez, o 
desenvolvimento sonhado. 

Sr. Presidente, é preciso fazer-se a reforma do Código Tributário Nacio~ 
nal; é preciso promover-se uma nova distribuiçãO de renda; é preciso fortale~ 
cer o município para fortalecer a própria F-ederação brasileira. 

Como Presidente da Comissão de MunicípiOs, órgão que Deus me inspi· 
rou numa boa hora, e que o Senado aprovou e fez inserir no seu Regimento 
como Comissão Permanente, desejo, com o apoio dos meus companheiros, 
promover no próximo ano um Seminário naquela Comissão, para que possa
mos examinar, na sua profundidade, as distorções, a superação do próprio 
Código Tributário Nacional. Vamos trazer os seus inspiradores, vamos trazer 
os homens da área econômica, vamos trazer prefeítóS e vere8.dores de grandes 
e pequenos municípiOs; enfim, vamos trazer estudiosos para uma análise des
se Código, a fim de mostrar à Nação brasileira que se se insistir nessa centrali
zação e nesse obsoletismo estaremos caminhanQo realmen~ par ao retrocesso 
e não para o progresso da própria N3.ção brasileira. 

O Sr. Aderbal Jurema (PDS - PE) - PErmite V. Ex• um aparte? 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (PDS- BA)- Com a tolerância da Me
sa, ouço V. Ex~ com muita horna. 

O Sr. Aderbal Jurem a (PDS- PE)- Serei breve. Apenas, quero dizer a 
V. Ex~ que a luta que os municipalistas estão travando, no sentido de um me
lhor atendimento aos municípiOs, deve ser olhada por todos homens públicos 
como uma recuperação do tempo perdido, porquanto o município brasileiro, 
quando esta Nação ainda não era independente, já se fazia ouvir através das 
suas Câmaras de Vereadores. Em 1817, em 1824, os homens que participaram 
de movimentos de independência, de movimentos de progresso político do 

País, eram os vereadores da Câmara do Pilar, na Paraíba, eram os vereadores 
da Câmara do Recife. De maneira que a História esiá ao lado de V. Ex' quan~ 
do se bate pela valorização dos municípios, não apenas politicamente, inas 
sobretudo, do ponto de vista dos impostos, das arrecadações, que, até hoje, 
têm sido excessivamente centralizadas como se não fôssemos federação e, 
sim, um País unitário. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (PDS....:. BA)- Agradeço ao culto aparte 
·do talentoso companheiro do Colégio de Líderes, Senador Aderbal Jurema, 
cujas palavras vêm enriquecer este meu modesto discUrso. 

Portanto, como palavras finais, Sr. Presidente, registro essa providência 
oportuna, em que o Presidente João Figueii-edo, ontem, assinalou mais um 
ato em favor do desenvolvimento do País, porque fortalecendo os municípios 
fortalece, ao mesmo tempo, a Federação e a própria Nação brasleira. 

Aproveito o ensejo para ressaltar também as palavras proferidas pelo di
nâmico Governador Antônio Carlos Magalhães, que falou em nome de todos 
os governadores, agradecendo ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública essas oportunas e necessárias providências adotadas com o objetivo. 
como vimos. de favorecer _os_Estados, Municípios e Territórios. 

Finalizando, quero airadecer a tolerância de V. Ex~, e pedir que conti~ 
nuemos nessa luta_. Ê uma luta árdua, sem dúvida, e mais que uma luta, uma 
cruzada que há de ser feita e pois com ela chegaremos à vitória. Não haverá 
jamais Federação - repito - sem essa descentralização administrativa, sem 
o fortalecimento dos Estados e, conseqüentemente, dos municípios. Se quere
mos um País forte, façamos todos os municípios fortes, porque enquanto um 
existir débil, este País ainda não terá alcançado, realmente, a plenitude do seu 
fortalecimento. (Muito bem! Palmas.) 

(DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LO MANTO 
JONIOR EM SEU DISCURSO.) 

DISCURSO DO SENHOR PRESIDENTE NO 
DIA I• DE OUTUBRO 

Senhor Ministro Hélio Beltrão, 
Senhores Ministros de Estado, 
Senhores Gov_ernadores, 
Senhores Senadores, Depu!ados, Prefeitos e Vereadores, 
Senhores Representantes de Associações de Municípios, 
Minhas Senhoras, meus senhores: 

Desejo agradecer a presença de Vossas Excelências neste ato, concebido, 
antes de tudo, para fortalecer a Federação e reforçar a autonomia municipal. 
Este é mais um passo de descentralização administrativa, em direção aos Es
tados e Municípios, e, conseqüentemente, de descompressão política. 

Desde os tempos de candidato, comprometi-me a sustentar a Federação 
e fazê-la mais forte. Moderna. Baseada na distrubição harmoniosa de respon
sabilidades e recursos. 

Nessa linha de pensamento, tenho recomendado que a execução dos pro
gramas federais sirva para reforçar e valorizar as identidades locais e regio
nais. Um dos traços característicos da personalidade brasileira é sua riquíssi
ma diversidade. Esses traços nos identificam como povo, e cimentam nossa 
unidade cultural. 

Procuro o aprimoramento da administração municipal, para dar ao pro
cesso de desenvolvimento o necessário impulso dinamizador e modernizador. 
Na realídade, por mais que os planos, programas e projetas sejam concebidos 
a nível federal ou estadual, e1es se realizam, fisicamente, no âmbito local. Essa 
idéia repele as soluções uniformizadoras ~' port~nto, despersonalizadoras. 

Nossos munidpios foram, e continuarão a ser nosso grande viveiro de 
administradores, líderes políticos e legisladores. 

Convéin repetir o -que díS:se antes: as questões locais afetam a vida dos ci
dadãos muito mais diretamente que os problemas estaduais e federais. É nes
s_e c_ont~cto imediato, face a face, que os políticos aprendem a deixar de lado 
as abstrações dos técnicos e a conSiderãr cada assunto em termos de gente, de 
pessoas, dos seres humanos por eles afetados. 

Entre os objetivos primordiais do Programa Nacional de Desburocrati~ 
zação está o de promover a descentralização administrativa, não apenas den
tro da adminístração federal, mas também desta para os Estados e Municí
pios. 

Nessa linha de pensamento, os Ministros da Desburocartização, do Pla
nejamento e da Fazenda propuseram suprimidas as complicações burocráti
cas, e automatizada a transferência aos Estados, Distrito Federal, Territórios 
e Municípios de suas quotas nos impostos compartidos. 

A decisão do Governo Federal de reverter o processo de tutela dos ór
gãos federais sobre os Estados e Municípios é um passo 3. mais no caminho da 
abertura política. A partir deste mOmento, a aplicação dos recursos transferi-

• 



• 

Outubro de 1980 DIÁRIO DO ~CONGRESSO NACIONAL (Scção ll) Sexta-feira 3 5273 

dos fica isenta de condicionantes burocráticos federais. Passa a obedecer, tão
somente, à destinação expressamente prevista em lei . 

Esta medida não é uma solução completa para o problema do enfraque
cimento da Federação. Nem mesmo, para a escassez dos recursos municipais. 
Mas é um primeiro grande passo, entre outros que se seguirão, dentro da 
mesma filosofia. 

Com isso, cumpro mais um compromisSo do candidato. Ao fazê-lo, rea
firmo minha confiança na capacidade dos administradores locais. para 
ajudar-me a apoiar o municipalismo. e, atraVês dele. o espírito federativo. 

Muito obrigado. 

E.M. N' 10/80 
Em 30 de setembro de 1980. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

Dentro das diretrizes do Programa Nacional de Desburocratização, te
moS a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência projeto 
de Decreto-lei visando à simplificação e agilização dos mecanismos de trans
ferência aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e aos Territórios de 
recursos tributários arrecadados por órgãos da Administração Federal. 

2. O sistema tributãrio nacional implantado a partir de 1966 prevê a 
constituição de diversos fundos formados com recursos provenientes de tri
butos de competência da União, bem como a arrecadação, pelo Governo Fe
deral, de impostos e taxas destinados. total ou parcialmente, à aplicação pelas 
diversas Unidades da Federação. Trata-se de recursos vinculados a progra
mas especiais que, embora sujeitos à destinação prevista em legislação especí
fica, têm sua aplicação Subordinada" à aprovaÇão Prévia e à fiscalização por 
diversos órgãos da Administração Federal, além do controle externo pelo 
Tribunal de Contas da União. 

3. A centralização característica desse sistema teve como uma de suas 
causas a preocupação de induzir as Unidades Federadas e os Municípios a 
adotarem critérios confiáveis de planejamento e orçamentação. Esse objetivo 
está hoje atingido nos Estados, no Distrito Federal, nos Territórios e nos Mu
nicípios mais populosos. Alcançado o escopo didático visando, a manutenção 
de controles prévios, estritos, casuísticos, minunciosos e, em grande parte, 
formais, não mãls se justifica. Assim, a obrigatoriedade, para cada tipo de 
transferência, da sUbmissão de plano de aplicação e de prestação de contas re
presenta, atualmente. simples resquício de uma tutela superada pelas circuns
tâncias ou mero instrumento de verificação da legalidade das despesas, ou se
ja, desnecessária duplicação do controle externo. 

4. São evidentes os efeitos burocratizantes dessa rígida sistemática de 
controle. A lentidão da transferência de recursos faz com que, não raro, de
corram mais de seis meses entre a arrecadação e a entrega das quantias devi
das, o que vem contribuindo para o enfraquecimento da Federação e o em
pobrecimento do.s Municípios. São, no entanto, muito pouco freqUentes os 
casos de desaprovação de planos de aplicação ou verificação de irregularida
des nas prestações de contas de Estados e Municípios. 

5. Os orçamentos e os balanços gerais, elaborados de conformidade 
com a legislação em vigor, constituem hoje elementos suficientes para assegu
rar o controle. tanto interno quanto externo. pelos órgãos responsáveis, da 
correta aplicação dos recursos. Em apenas um caso, outro documento se jus
tifica manter, este por imposição constitucional. to que consubstancia o pla
no de aplicação do Fundo de Participação dos Estados, no Distrito Federal e 
dos Territórios- FPE, do Fundo Especial- FE e do Fundo de Participação 
dos Municípios- FPM. O referido documento, no entanto,Jã é elaborado 
de forma simplificada. sem ónus maiores para as administrações regionais e 
riscos para a Administração Federal. 

6." A descentralização administrativa, que o Governo de Vossa Exce
lência busca promover, deverá processar-se não apenas dentro da Adminis
tração Federal, mas, também, a partir desta, em direção aos Estados e Mu~ 
nicípios, cOnforme o previsto na lei da Reforma Administrativa (Decreto-lei 
n9 200, de 1967), valorizando-se, assim. a atuação dos Governos locais. 

7. O Decreto n' 83.556, de 7 de junho de 1979, foi um passo importante 
no sentido da simplificação dos mecanismos de transferência de recursos do 
FPE, FPM e FE previstos no artigo 25 da Constituição. 

8. O Decreto-lei ora submetido à consideração de Vossa Excelência 
visa a simplificar e acelerar a transferência de outros recursos arrecadados 
pela União, a saber: 

- Fundo Rodoviário Nacional - FRN; 
- Taxa Rodoviária- Única - TRU; 
- Quota-parte do Imposto único sobre Energia Eiétrica - IUEE; 
- Quota-parte do Imposto Único sobre Minerais - IUM; 
- Quota-parte do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis 

Líquido e Gasosos - IULCLG. ~ 

A partir do mês de janeiro do exercício de 1981, inclusive, as parcelas ou 
quotas-partes desses recursos serão automaticamente entrr!gues aos Estados. 
ao Distrito Federal. aos Territórios e aos Municí,ios, mediante crédito nas 
contas especiais pÕr estes mantidas no Banco do Brasil S.A., com observância 
doS prazos mensais ou trimestrais previstos em lei (artigos 1'~ e 29), e com base: 
nos percentuais ou índices de rateio fornecid.os Pelos órgãos responsáveis. Na 
hipótese de esses órgãos deixarem de fornecer tais dados, o rateio far-se-á me
diante aplicação dos mesmos critérios adotados no último mês ou trimestre 
pago (artigo 2•, § 2•). ~ · · · · ~ 

9. Pela sistemática ora proposta, os EStados, o Distrito Federal, os Ter
ritórios e os Municípios dC?verão, ao aplicar os recursos a eles transferidos 
pela União_;_ respeitar a destinação prevista: na correspondente legislação es
pecífica, bem como· observ;;~.r as peculiaridades locais e as normas, diietrizes e 
prioridades fixadas pela Presidêricia da República (artigo 39). Por outro lado, 
o orçamento elaborado de acordo com a Lei n9 4.320, de 17 de março de 1964 
(Normas Gerais de Direito FinanceirO), e com-Observância do disposto no ar
tigo 39 do Decreto-lei; const.ituirá, uma vez apiovado pelo Poder Legislativo 
competente, prova da adequada vinculação dos recursos à sua destinação es
pecífica (artigo 39, pafágrafo único). Desta fOrma, estar-se--â asseg1:J.rando o 
cumprimento da legislação em vigor, no que tange à vinculação de recursos, 
ao mesmo tempo em que se emprestará confiabilidade ao sistema, na medida 
em que caberá ao -órgão--legislativo mais próximo da realidade sócio
económica regional a função de julgar a adequação orçamentária dos recur-
SOS. 

10. O artigo 49 reitera a Competência do Tribunal de Contas da União 
para fiscalizar a entrega dos recurso~ abrangidos pelo Decreto-lei. conforme 
prevista no artigo 31, item -VIII, do Decreto-lei n9 199, de 25 de fevereiro de 
1967, enquanto, pelo artigo 69, a fiscalização da aplicação dos mesmos recur
sos passará a ser feita pelo órgão legislativo competente, com o auxílio: a) dos 
Tribunais de Contas dos Estados ou, quando houver, pelos Conselhos de 
Contas dos Municípios, riO que tangé aOs valores transferidos aos Estados ou 
Municípios; b) pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, no que concerne 
aos valores transferidos ao Distrito Federal; e c) pelo Tribunal de Contas da 
União, no que se refere aos valores transferidos aos Territórios. 

11. Esta nova configuração da competência fiscalizadora entre a União 
e os Estados e Municípios é decorrência natural da eliminação da tutela que 
vinha sendo exercida pelo Governo Federai sobre a aplicação dos recursos 
abrangidos pelo Decreto-lei. Por outro lado, deu-se integral cumprimento ao 
que determinam os artigos 13, item IV, e 16 e seus parágrafos, da COnsti
tuição,_ evitando-se o duplo cOntrole externo atualmente exercido pelo Tribu
rial de Contas da União e pelos Tribunais de Contas dos Estados sobre ames
ma matéria. 

12. ~O artigo 7• dispõe que o produto da arrecadação do Imposto sobre 
_3:_ Propriedade Territorial Rural serâ creditado ao Município interessado. 
pelo Banco do Brasil S.A. ou outro agente arrecadador, observados os prazos 
e as cominações previstos no artigo 24, parágrafo 39, da Constituição. 

13. O artigo 89 estende a siste:riíáfíCa--do Decreto-lei, no que tange à for
ma e ao prazo de entrega, às parcelas do Salário-Educação destinadas aos 
Estados, aos Territórios e ao Distrito FederàrCom dispensa de qualquer for
malidade para efetivação da tranSferência. 

14. O artigo 99 permite que o Poder Executivo, por intermédio da Se
cretaria de Planejamento da Presidência da República, adapte aos preceitos 
do Decreto-lei, quando cabível, o tratamento relativo a outros recursos fede
rais repassados ao-s Estados, ao Distrito Federal, aos Territórios e aos Mu
nicípios. 

15. De acordo com o artigo to, as entidades credoras poderão livre
mente movimentar as contas por elas mantidas no Banco do Brasil S.A., inde
pendentemente de autorização de qualquer órgão federaL 

16. Pelo artigo II, são revogadas as disposições legais e regulament~res 
que atribuem competência _a órgãos da Administração Federal para orientar 
ou fiscalizar a aplicação dos recursos transferidos pela União, bem como são 
abolidas as exigências de planos de aplicação, programas de trabalho e outros 
instrumentos de controle. Ressalva-se desse tratamento, por imposição cons
titucional, o Fundo de ParticipaçãO dos Estados, do Distrito Federal e Terri
tórios - FPE, o Fundo de Participação dos Municípios - FPM e o Fundo 
Especial - FE. 

17. O artigo Iiuniforiniza os preceitos relativos a fiscalização e con
trole dos recursos de que trata o Decreto~ lei, estendendo-se ao FPE, ao FPM 
e ao FE o tratamento previsto nos artigos 49, 59 e 69. 

18. Filialmente. o artigo 13 revoga diSpositivos do Decreto-lei n9 199, 
de 2~ de fevereiro de .1967, tendo em -vista a nova dis_tribuição de competência 
fixada nos artigos 4<~ e 69_. Rev~ga, ainda, o artigo 39 do Decreto~lei n9 1.755, 
de 31 de dezembro de 1979, voltando a vigorar, no que concerne às receitas de 
que tratam os artigos 23, § 19, e 24, § 29, da Constituição~ o regime anterior ao 
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aludido diploma legal. Desta forma, o produto do imposto retido na fonte, 
incidente sobre rendimentos do trabalho e de títulos da dívida pública pagos 
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, não mais transitarã 
pelas contas do Tesouro Nacional, permanecendo em poder da própria enti
dade arrecadadora. 

19. A matéria ora submetida à consideração de Vossa Excelência se re
veste da mais alta urgência e relevância, tendo em vista que acelerarã a entre
ga de recursos aos Estados, ao Distrito Feder~!, aos Territórios e aos Municí
pios. Além disso, tratando-se de finanças públicas e como a medida não acar
retará aumento de despesas, propõe-se, para sua formalização, adoção de 
Decreto-lei, nos termos do artigo 55, item II, da Constituição. 

Aproveitamos a opoftiitlidade para renovar a Vossa Excelência os pro
testos do mais profundo respeito. - Eduardo Pereira de Carvalho, Ministro 
do Interino da Fazenda - Antonio Delfim Netto, Ministro Chefe da Secreta
ria de Planejarnento da Presidência da República- Helio Beltrão, Ministro 
Extraordinário para a Desburocratização. 

PALAVRAS DO MINISTRO HELIO BELTRÃO POR OCASIÃO 
DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO DECRETO-LEI Nv 
1.805, EM 1V-10-80. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 

I 

O ato que teremos a honra de submeter à assinatura de Vossa Excelência 
é talvez o mais importante que lhe foi proposto, riO ârilbito do Pl-ograma Na
cional de Desburocratização. Na verdade, o significado do ato transcende de 
muito suas conseqüências imediatas, especialmente pelo que rePresenta corno 
expressão da vontade política de Vossa Excelência no sentido de fortalecer a 
estrutura financeira e a aut0rl6mia dos Estados~ Distrito -Federal e Muriicí
pios. 

Por força de sua relevância, complexidade e abrangência, as medidas ali 
consubstanciadas, que obedeceram à superior orientação de Vossa Excelên
cia, consumiram prolongado tempo de elaboração e articulação, sendo de 
ressaltar-se, nesse trabalho, o decisivo apoio do Gabinete Civil e da Secretaria 
de Planejamento da Presidência da República, asSiin colno a cooper3.ção do 
Ministério da Fiizenda e dos demais MinistériOs 'i"nteressados. 

Vossa Excelência tem repetidamente proclamado seu compromisso com 
o revigoramento da Federação e a descentralizaçãO administrativa. Mais do 
que isto: tem manifestado o propósito de rever oportunamente o sistema tri
butãrio vigente, de maneira a fortalecer as Unidades Federadas e, de modo 
especial, os Municípios brasileiros. 

E certo que esses ideais redistributivos esbarram momenta-neamente na 
impossibilidade de comprometer o êxito da política de combate à inflação, 
que corresponde aos interesses superiores da sociedade brasileira. Mas, en
quanto se aguarda a viabilidade dessa redistribuição, é imperioso evitar que a 
reconhecida debilidade financeira de grande parte das unidades locais seja 
agravada pela demora na liberação dos recursos que lhes são devidos e pelo 
desgaste decorrente da inflação. 

O atraso na entrega desses recursos resulta sobretudo dos sofisticados 
mecanismos de aprovação prêvia instituídos em lei para a liberação e apli
cação dos recursos transfc::ridos pela União. A centralização característica 
desse sistema teve sua principal origem na preocupação, prevalecente à época 
de sua instituição, de induzir as Unidades Federadas e os Municípios a adota
rem critérios confiáveis de planejamento e orçamentação. Esse objetivo está 
hoje atingido nos Estados, no Distrito Federal, nos Territóríos e nos Municí
pios mais populosos. Nestas condições, a manutenção desses controles pré
vios e minuciosos perdeu a razão de ser, transformando-se em instrumentos 
de tutela incompatíveis com --a autonomia doS gOvernos locais. 

O ato a ser assinado por Vossa Excelência altera e simplifica radicalmen
te os mecanismos burocráticos que atualmente condicionam a liberação e 
aplicação dos recursos transferidos. A par da sensível aceleração na entrega 
desses recursos, a medida acarretarã substancial economia para os governos 
locais, sobretudo para os Municípios riiais pobres, hoje sobrecarregados com 
o cumprimento de obrigações burocráticas onerosas e complicadas. 

Os recursos de que se trata originam-se de dez tipos diferentes de fundos 
ou tributos e deverão representar, em I98I, montante superior a Cr$ 300 bi
lhões. Essas transferências· significam,- para a quase totalidade dos Municí
pios brasileiros, parcela substancial, senão a mais importante, dos recursos de 
que dispõem para atender às suas necessidades. 

As quatro alterações fundamentais podem ser assim sumarizadas: 
1. A entrega dos recursos devidos aos Estados, Distrito Federal, Terri

tórios e MunicípioS p·assa a Sei-feita automaticamente, pelo Banco do Brasil, à 
medida que forem sendo arrecadados. Ficam assíffi eliminados os riscos de 

atraso e conseqüente erosão inflacionária. Os recursos serão imediâ.tamente 
creditados e livremente movimentados pelos Governos interessados. 

2. Suprime-se integralmente a exigência de apresentação de planos de 
aplicação, programas de trabalho e outras modalidades de controle hoje exer
cidas pela Administração Federal sobre a destinação, liberação e aplicação 
dos recursos transferidos. Por estarem expressamente mencionados na Con-s
tituição, permanecem apenaS oS-mecanismos de lÍberação dos Fundos de Par
ticipação dos Estados e Municípios, quejã foram, de resto, objeto de substan
cial simplificação e automatização. 

3. Reconhece-se expressamente a competência dos Estados, Distrito Fe
deral e Municfpios para aplicar os recursos recebidos, desde que observada a 
destinàção prevista na legislação pertinente, atendidas as peculiaridades lo
cais e as prioridades estabelecidaS pela Presidência da República. 

4. Em decorrência da competência reconhecida aos governos locais, a 
fiscafização da aplicação dos recursos recebidos desloca-se igualmente da 
área federal, passando à competência dos Tribunais de Contas dos Estados e 
Conselhos de Contas dos Municípios, exceto no que se refere aos recursos 
transferidos aos Territórios Federais, que continuam sob a fiscalização do 
Tribunal de Contas da União. 

É de inteira justiça que se ressalte, neSte momento, o meritório trabalho 
realizado nesse particular pelo Egrégio Tribunal de Contas da União. Fãcil é 
imaginar o extraordinãrio esforço decorrente da obrigação de fiscalizar e exa
minar, durante quase quatorze anos, as transferências recebidas pelos Esta
dos e por cerca de 4.000 Municípios, tarefa que se deve creditar à dedicação 
pessoal dos ilustres Ministros e à capacidade inovadora e desburocratizante 
do Tribunal. Estamos certos de que os Tribunais Estaduais e os Conselhos de 
Municípios encontrarão exemplo e inspiração na isenção e na experiência do 
Tribunal de Contas da União. 

II 
Por seu carâter marcantemente descentralizador, o ato que Vossa Exce

lência vai expedir representa uma retomada vigorosa do enfoque central de 
Reforma Administrativa de 1967, ao recolOCar em plena evidência a causa 
fundamental do empP.rramento da Administração Pública e, a nosso ver, o 
entrave mais sério que se antepõe às aspirações nacionais de desenvolvimento 
ç:co.nômico, social e político. Queremos referir-nos ao centralismo burocrático. 

A concentração exCessiva das decisões no nível central da administração 
constitui wna sobrevivênc~a __ deplorãvel de nosso_ passado colonial e uma 
doença crônica da Administiação Pública brasileira, que não se coaduna com 
a urgência de nossos problemas e a dimensão de nosso País. 

De fato, o processo inconsc1ente, mas inexorável, de concentração do 
poder burocrático tem conduzido ao entorpecimento e à macrocefalia da es
trutura federal, além de inibir o dinoimismo econômico e social e contribuir 
para a marginalização progressiva dos mecanismos administrativos e comu
nitários locãis. 

Em verdade, o centralismo burocrático, além de retardar intoleravel
mente as decisões, provOca a exacerbação de uma "'ótica" excessivamente 
~·central" dos problemas nacionais, que tende a aplicar soluções uniformes e 
padronizadas a um País muito gra:nde e desuniforme, que exige decisões ajus
tadas a suas diversidades e peculiaridades. 

Senhor Presidente: 
A centralização administrativa não se confunde com a centralizaçao polí

tica, cujo comportamento pendular ao longo de nossa história fOí recente
mente analisado em profundidade pelo ilustre Ministro Chefe do Gabinete 
Civil. Mas é inegável que o crescimento do centralismo burocrático tem fun
cionado como elemento agravador dos inconvenientes da excessiva centrali
zação política. Inversamente, a descentralização administrativa - que em 
nada afeta a Unidade Nacional, antes a fortalece- além de dinamizar a rnã
quina governamental, poderá funcionar como poderoso elemento neutraliz.a
dor da centralização política, especialmente nesta fase de abertura em que se 
deseja estimular a descentralização também no campo político. 

Estamos convencidos de que a retomada de um processo vigoroso de 
descentralização executiva - que inclua a gradual redução da estrutura ad
ministrativa federal e o crescente aproveitamento das estruturas estaduais e 
municípais- cOnstituirá um desafio à-altura da determinação e da capacida
de inovadora de Vossa Excelência, e, a nosso ver, uma contribuição inestimâ
vel ao equacionamento das enormes carências e das dramâticas urgências 
com que o Brasil atualrnente se defronta. 

DECRETO-LEI N• 1.805 DE I• DE OUTUBRO DE 1980 

Dispõe sobre a transferência aos Estados, Distrito Federal, Ter
ritórios e Municípios das parcelas ou quotas-partes dos recursos tribu
tários arrecadados pela União, e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
55. inciso li, da Constituição, e tendo em vista a conveniência de desburocra-
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lizar e descentralizar os mecanismos de transferência dos recursos destinados 
aos Estados, Distrito Federal e Municípios, fortalecendo-lhes simultanea
mente a estrutura financeira e a autonomia administrativa, Decreta: 

Art. 19 A partir do mês de janeiro do exercício de: 1981, ou do pri_meiro 
trimestre do mesmo exercício, no caso de recolhimento trimestral, as parcelas 
ou quotas-partes dos recursos tributários arrecadados pela União e destina
dos aos Estados, ao Distrito Federal, aos Territórios e aos Municípios ser
lhes-ão automaticamente entregues pelo Banco do Bras)l S.A., observados os 
percentuais de distribuição ou índices de raiCio definidos pelos órgãos fede
rais competentes. 

§ }9 O disposto neste artigo aplica-se às parcelas ou quotas-partes rela-
tivas às seguintes transferências: 

a) Fundo Rodoviário Nacional- FRN; 
b) Taxa Rodoviária Única- TRU; 
c) Adicional do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis 

Líquidos e Gasosos - IULCLG; 
d) Imposto Único sobre Energia Elétrica - IUEE; 
e) Imposto Único sobre Minerais - !UM. 
Art. 29 Os órgãos federais responsáveis pela fixaçãO das alíquotas ou 

percentagens dos fundos ou transferências, a que se refere: O artl"go anterior, 
comunicarão ao Banco do Brasil S.A., até o último dia útil do mês ou do tri~ 
mestre seguinte ao do recolhimento. conrorme o caso. os percentuais de dis
tribuição ou índices de rateio atribuídos aos Estaçlo~,__ao Distrito Federal, aos 
Territórios e aos Municípios. -

§ 19 Recebida a comunicação de que trata este artigo, o Banco do Brasil 
S.A., creditarã, imediatamente, nas contas·especiais nele mantidas pelas enti
dades credoras, as quantias devidas com base_ nos respectivos percentuais de 
distçi~uíção ou índices de rateio. 

§"29 Esgotado o prazo previsto no caput deste artigo, sem que tenha re
cebido a comunicação, o Banco do Brasil S.A., creditarã, nas contas especiais 
das entidades credoras, as quantias devidas com base no mesmo critério de 
distribuição ou rateio aplicado no último mês ou trimestre pago, procedendo
se aos necessários ajustes ao final do exercício. 

Art. 39 Na aplicação dos recursos provenientes das parcelas ou quotas
partes de que trata este Decreto-lei, os Estados, o Distrito Federal, os T erri
tórios e os Municípios respeitarão a destinação prevista na correspondente le
gislação especifica, observadas as peculiaridades locais e as normas, diretriZes 
e prioridades estabelecidas pela Presidência da RepúbÜca. 

Parâgrafo único. O orçamento elaborado na forma da Lei n9 4.320, de 
17 de março de 1964, e com observância do disposto neste artigo, constituirá, 
uma vez aprovado pelo Poder Legislativo competente, prova da adequada 
destinação dos recursos à sua vinculação específica. 

Art. 49 A fiscalização da entrega, às eriÚdades credoras, dos recursos de 
que trata este Decreto-lei serâ feita peio Tribunal de Contas da União, con

. forme o disposto no art. 31, item VIII, do Decreto-lei o9 199, de 25 de feverei
ro de 1967. 

Art. 59 Para os fins previstos nos arts. 39 e 4i?, tjo logo sejam cr_editadas 
as importâncias devidas aos Estados, ao Distrito Federai; :loS Territórios e 
aos Municípios,- o Banco do Brasil S.A. comunicarã ao Tribunal de Contas 
da União e à Secretaria de Planejamento da Presidência çla República os 
montantes transferidos a c:ida unidade. 

Art. 69 A fiscalização da aplicação dos recursos de que trata este 
Decreto~lei será exercida pelo órgão legislativo competente com o auxílio: 

I - dos Tribunais de Contas dos Estados, ou dos Conselhos de Contas 
dos Municípios, quando houver, ou, ainda, doS Tribunais de Contas Munici
pais, consoante o disposto nos arts. 13, item IV,_-e 16 e_seus parágrafos, da 
Constituição; 

II - do Tribunal de Contas do Distrito Federal, no que concerne aos va
lores transferidos ao Distrito Federal; e 

III - do Tribunal dC-Contas da União, no que se refere aos valores 
transferidos aos Territórios. 

§ }9 Para os fins previstos neste artigo, os Estados, o Distrito Federal, 
os Territórios e Os Municípios apresentarão, a partir âo exercício de 1981, ao 
Tribunal ou Conselho de Contas competente, o Balanço Geral referente ao 
exercício anterior. 

§ 29 Na falta de apresentação do documento a que s~ refer~o_pa~ágrafo 
anterior, o Tribunal ou Conselho de Contas poderá solicitar ao _Banco do 
Brasil S.A. o bloqueio dos recursos até que seja sanada a irregUlaridade. 

Art. 79 O produto da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural- ITR será diretamente creditado ao MunicípiO hl-teressa
do pelo Banco do Brasil S.A. ou agente arrecadador, deduzida apenas a par
r.ela legalmente devida ao INCRA - Instituto Naciqnal de Colonização e 
Reforma Agrãria, observados os prazos e cominações previstos no art. 24, § 
39, da Constituição. -

Art. 89 As parcelas de receita decorrentes do Salário-Educação, de que 
trata a alínea a do art. 2• do Decreto-lei n• 1.422, de 23 de outubro de 1975, 
serão entregues às entidades credoras da mesma forma e nos. prazos previstos 
noS arts. 19 e 29 deste Decreto-lei independentemente de qualquer formalida-
de. · 

Art. -99 A Secretaria de Planejamento da Presidência da República esta
belecerá normas e baixará Instruções para a execução deste Decreto-lei, bem 
como adaptará ao.s seus preceitos, quando cabível, o tratamento relativo a 
outros recursos federais repassados aos Estádos, ao Distrito Federal, aos Ter~ 
ritórios e aos Municípios. 

Art. 10. Os saldos das contas mantidas no Banco do Brasil S.A. pelos 
Estados, Distrito Federal, Territórios e MúnicíPios, proVenientes de recursos 
a_rrecadadcs pela União e a eles transferidos, poderio ser livremente movi
mentados independentemente de autorizaÇão de qualquer órgão federal. 

Art. 11. Ficam revogadas as disposições legais e regulamentares que 
atribuam competência 3 órgãos da Administração Federal para orientar ou 
fiscalizar a aplicação dos recursos transferidos de que tratam os artigos ante
riores, e, conseqüentemente, abolicias as exigências de planos de aplicação, 
programas de trabalho e outros instrumentos de controle, passando a matêria 
a ser regulada exclusivamente pelo disposto neste Decreto-lei. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Gastão Müller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PP- MT. Lê o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Faz poucos dias, em pronunciamento feito ~esta mesma tribuna, solicitei 
ao Sr. Ministro da Justiça providências relativas -ao caso do fazendeiro Sebas
tião Louro de Paula e seu gerente que, inexplicavelmente, tinham desapareci
do de Colider, novo município de Mato Grosso. 

Alertei para a sUposiçãO de um seqüestro e depois assa$sinato dos referi
dos cidadãos. O Deputado Estadual Osvaldo Sobrinho jâ tinha denunciado o 
fato da Tribuna da Assembléia Legislativa do _nosso Estado. 

Agora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, chega-nos a notícia que foram 
enContrados os cadáveres do fazendeiro Sebastião Louro de Paula e seu ge
reri'te. Como se aventou deSde o princípio, supunha-se que policiais militares 
estavam envolvidos no seqüestro e os fatos vieram provar que se estava com a 
razão, pois, o próprio Coinandante da Polícia Militar, informa que quatro 
políciaisjá estão presos, envolvidos na violência, tendo sido aberto inquérito. 

O Deputado Osvaldo Sobrinho pela Tribuna da Assemblêia Legislativa 
de Mato Grosso, completa a denúncia citando, diretamente, os responsáveis 
principais pelo seqüestro e, depois, pelo assassinato dos cidadãos citados. 

Ê preciso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que se contenha, em Mato 
Grosso, e de um modo geral no Brasil inteiro, a violência dos que deveriam 
defender os interesses do povo. 

Em vãrios Estados, e no caso espec,ífico de Mato Grosso, tem-se notado 
uma tendência cada vez maior das Polícias Militares e mesmo Civil de falta
rem com os mais elementares direitos humanos. 

No caso de Colider, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os Policiais Milita~ 
res, teriam praticado o seqüestro com a desculpa de levar os jâ falecidos cida
dãos citados a deporem na Delegacia de Polícia. Com a conivência, portanto, 
da Polícia Militar e Civil, na pessoa do Delegado de Policia, pelo que se hou
ve falar, foram o fazendeiro e seu gerente trucidados por um pistoleiro profis
sional. Se eles foram presos e levados à Delegacia teriam que estar sob a pro
teção da Polícia e não estarem a dar cobertura, pelo menos é o que se infor
ma, aos mandantes e assassinos. 

Há algo de errado, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nas organizações de 
segurança que precisa ser sanado. As polícias militares e civis devem ser não 
só de direito, mas de fato, entidades mantenedoras da segurança individual e 
coletiva e não fatores de insegurança. 

Era o 4_ue tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Raimundo Parente. 

O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Desejo convocar a atenção da Casa e- das autoridades federais para um 
problema que se me afigura dos mais graves: a deficiência de recursos canali
zados para os órgãos estaduais encarregados do sistema rodoviário. Bem sabe 
a Casa que os Departamentos de Estradas das Unidades Federativas têm a 
maior parcela de seus recursos oriunda de repasses do Fundo Rodoviário Na
cional. 

Este fundo, Srs. Senadores, foi criado para canalizar os tributos resultan
tes do Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gaso
sos, arrecadado pela União Federal e que, por mandamento da nossa Lei 
Política, deve ser parcialmente transferido para os Estados e os Municípios. 
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Ocorre, porêm, que a legislação deste Fundo Rodo_v:iârio Nacional vem sendo 
sistematicamente alterada, gerando confusões, e trazendo intranqUilidade. 
Hoje, é bem verdade, poucos são os que conhecem as normas jurídicas quere
gulam o tema. Por outro lado, os critérioS para a distribuição dos recursos do 
Fundo também são alterados, praticamente, a cada trimestre. Os cálculos, 
sempre complexos, trazem intranqUilidade a tõdos que deles se beneficiarão. 

Deve ser salientado, ainda, que os recursos do Fundo Rodoviãri_o Nacio
nal não têm sido inteiramente aplicados especificamente ria meta que foi esta
belecida a princípio. Existe, já agora, um evidente vazamento de recursos, que 
estão sendo canalizados para outros programas. O próprio Ministério dos 
Transportes não é capaz de assegurar~ aos DERs, os valores que serão repas
sados. Existe, a nível superior, uma alocação de recursos que estâ prejudican
do grandeffiente as atividades dos Departamentos Estaduais de Rodagem. 

Para que se tenha uma idéia do prejuízo que est~o sofrendo os órgãos es
taduais, Srs. Senadores, desejo lembrar que o Departamento de Estradas de 
Rodagem do Amazonas, no ano de 1979, recebeu recursos que representavam 
uma expansão nominal de 28,66%, enquanto que, em idêntico período, o índi
ce geral de preços alcançou a 77,2%. 

Esses problemas todos, Sr. Presidente, faz com que o Executivo amazo
nense enfrente dificuldades até mesmo de planejamento. Sem saber exata
mente o que receberâ do repasse do Fundo Rodoviário Nacíonal, fica difícil 
montar-se um planejamento vâlido. 

Existe ainda um outro fator de preocupação. ~que o DER amazonense 
-e o mesmo fato deve ter-se repetido por todo o País- fiando-se nos recur
sos do Fundo Rodoviário Nacional, realizou empréstimos externos para cuja 
amortização contava com a regularidade da entrega e com a· e-xpan-são natural 
dos recursos do Fundo. Aconteceu, entretanto, que com a maxidesvalori
zação do cruzeiros e as medidas antiinf1acionáriaS tomadas pelo Governo Fe
deral, a situação afigura-se aflitiva, uma vez que aqueles recursos como que 
sofreram verdadeira redução. 

Por todos esses fatos, Srs. SenadOres, desejo deixar, desta tribuna, meu 
grito de alerta. E aguardo, confiante, que os setores responsâveis do Governo 
Federal serão sensíveis às distorções apontadas, e tomarão medidas que irão 
ocasionar uma mudança de rumos nessa irâgica situação apontada. 

Assim agindo, estarão todos dando uma _demonstração inequívoca de 
patriotismo, e o povo saberá reconhecer os esforços qve os Governos Revolu
cionários têm realizado para que esta nossa Pátria continue a marchar na tri
lha sensata da ordem e do progresso. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem~) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a pahivra ao nobre 
Senador Luiz Fernando Freire. 

O SR. LUIZ FERNANDO FREIRE (PDS- MA. Lê o seguinte discur
so~) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Se existe algo mais revoltante do que uma injustiça, certamente ê quando 
aquele, a quem a injustiça athlgiu, não consegue identificar o seu autôr ou a 
sua origem. A história é pródiga erri- Casos de punições, impostas a homens 
envolvidos em processos kafkianos, em situações que lhes modificaram, 
transformaram e, não raramente, lhes custaram a vida. Os Dreyfus, Sacco e 
Vanzettis, e muitos outros, tornaram-se símbolos, e tristes exemplos do que é 
capaz de sofrer o ser humano, nas mãos de seus semelhantes. 

E evidente, que as injustíças nem sempre são causadas por má fé, ou de
clarada intenção de prejudicar o próximo. Acontecem também, pelo desco
nhecimento dos fatos em sua totalidade, o que leva os julgadores a um enfo
que errado e distorcido daquilo que julgam, ou pela simples ignorância, con
firmando a mâxima de Goethe, segundo a ·qual, não existe nada mais terrível 
do que a ignorância em ação. -

Pela primeira razão, ou pela segunda, que não cabe aqui identificar, 
ocorreu em nosso País, um dos mais graves e clamorosos casos de injustiça, 
atingindo um militar da mais alta categoria, com uma admirável folha de ser
viços prestados, não somente ao Exérci"fo, mas ·também à Nação. 

Trata-se, Sr. Presidente, do caso do Coronel Francisco Boaventura Ca
valcanti, homem honrado, de indiscutível competência e acentuado brio mili
tar, que teve, num processo, este sim, não só kafkiano como também maquia
vélico, sua carreira cortada através de ato revolucionário, ato este que não 
houve quem conseguisse excplicar, atê porque, Sr. Presidente, dificil é 
explicar-se um gesto de força, onde a maior vítima nãO foi o Coronel Boaven
tura, mas, o próprio Exército e o País que se viram privados do concurso e da 
bilhante inteligência -de uina de súas rri3."iors figUras. 

Dizem, SI-. Presidente, que a justiça Dívína tarda m<it.is não falha. Entre
tanto, nada mais grato para nós, que convivemos com a justiça dos homens, 
do que a verificação de que os h-omens podem avocar a si o gesto divino de 
aplicar o poder que porventura detenham, colocando diretamente e com de
terminação, este poder à serviço da justiça. 

O Presidente da República, em mais uma atitude que o eng1·andece, 
como Presidente e como cidadão, hâ dias, usãndo de sUa autoridade,_ houve 
por bem determinar o cancelamento e anulação de todas as sanções e pu
nições impostas- ao Coronel Boaventura, no inexplicável e incrível ato que o 
havia ferido no final dos ano~ 60_. transferindo para a reserva aquele bravo 
militar. 

Vem o Presidente da República, mais uma vez, ao encontro das exppcta
tivas da Nação, ainda cheia de injustiça, ainda necessitando de quem as de
nuncie e combata, mas com as esperanças sempre maiores, e em cada vez re
novadas, quando toma conhecimento de gestos como o do Presidente da Re
pública, a quem desejo cumprimentar, e com quem desejo me congratular por 
haver Sua Excelência demonstrado ao País, ser realmente, o primeiro magis
Úado da Nação. (Muito bem!) 

O SR. PRESmENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB - SP. Lê o seguinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Desejo registrar nos Anais do Senado a realização de um acontecimento 
da maior importância para ã cultura nacional. Refiro-me ao I Encontro Bra
sileiro de Filosofia do Direito que esfá sendo realizado nestes dias na cidade 
de João Pessoa, por iniciativa do Professor Tarcísio- Burity, Governador do 
Estado da Paraíba, e coordenado pelo Professor Miguel Reale, que comemo
ra 70 anos de existêilcia e despede-se, assirri, por força de lei, de suas ativida
des docentes na Universidade de São Paulo. 

Fala-se muito em desenvolvimento econômico, social e político. Mas é 
quase sempre esquecida a importância do desenvolvimento cultural, que é bã
sico para a nossa afirmação como povo e o nosso desenvolvimento indepen
dente. 

E pois, de justiça, que se preste aqui a homenagem de reconhecimento ao 
Governador Tarcísio Burity pela realização do Encontro e, de modo especial, 
ao eminente Professor Miguel Reale, por sua contribuição marcante à Filoso
fia do Brasil, transcrevendo _o inteiro teor do discurso com que saudou os par
ticipantes do I Encontro Brasileiro de Filosofia do Direito. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FRANCO MO!v
TORO EM SEU DISCURSO. 

Miguel Reate: 

"A FILOSOFIA DO DIREITO COMEÇOU NO NORDESTE" 

O professor Miguel Reale, ao discursar ontem perante os participantes 
do I Encontro Brasileiro de Filosofia do Direito, disse que uma das razões da 
realização do seminârio, na Paraíba, foi porque a .. verdadeira Filosofia do 
Direito começou no N ardeste, na escola do Recife". Ao finaliZar o seu dis
curso-afirmou que .. o valor do Direito, o Direito como valor, poder comova
lor e valor como poder -eis as três dúvidas que surgem neste momento para 
a meditação da Paraíba". E concluiu: Hque da Paraíba parta, mais uma vez, 
um grito de liberdade e um grito de justiça". 

Eu desejo inicialmente observar que nesta mesa estão faltando os repre
sentantes de outros Estados brasileiros, de outras universidades brasileiras, 
como o Paranâ; como a Guanabara. Mas eu, neste momentq, sinto o Brasil 
bem perto ~e mim, de uma forma diferente daquela que sentia no passado, 
ainda mesmo recente. Quem se avizinha, como eu, do momento em que, bre
ve, deve suspender suas atividades universitárias, tenho a visão do mundo ne
cessariamente diversa. Nem direi que seja um episódio ter vencido na vida 
quem se dedica aos valores espi~ifuais. Mas, certos momentos servem como 
pretexto para a amizade. E fÕi o que vim sentir de maneira tão profurida na 
Paraíba. 

Quis o governo da Paraíba _dar ênfase a ~sta circunstância de minha apo
sentadoria, para manifestar a sua carinhosa e longa amizade. Mas, prezadíss
mo amigo Burity, este ato de aposentar-se da vida universitária significa antes 
de um desafio para continuar no mesmo trabalho. para prosseguir de maneira 
sólida, pois mais do que nunca o Brasil está reclamando o trabalho de todos 
os homens, de todas as idades. O Brasil estã reclamando a participação de to
dos, porque este momento é momento decisivo de nossa história. E eu quero 
aqui, Sr. governador, fazer urna observação: Por que razão reúnem-se os filó
sofoS do Direito pela primeira vez num Estado do Nordeste. e por que isto se 
~caliza especificamente na Paraíba? 

Eu poderia responder que a verdadeira filosofia do Direito no Brasil co
meçou no Nordeste. Antes havia estud.os de filosofia, mas onde pela primeira 
vez o Brasi! apareceu no fundo da pesquisa, onde pela primeira vez a realida
de brasileira começou a aparecer, com momentos de maturação filosófico
jurídica, foi, sem dúvida, alguma, na Esçola do Recife. E havia uma outra ra
zão para que se reunisse o pensamento filosófico e jurídico brasileiro em con-
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talo amigo com os latino-americanos e europeus na Paraíba. Eu sou um pou
co suspeito para falar na Paraíba, como professor honorário de sua Universi
dade. O que transforma a minha ligação em motivos de afeição muito profun
da. 

A Paraíba, eu sempre a vi como um exemplo de aceitar os desafios da vi
da. A Paraíba nos ensinou a dizer o sim e a dizer o não. A dizer não ao comu
nismo, a dizer não à subserviência, a dizer não a todas as formas que possam 
pôr em risco a dignidade humana. E a dizer sim aos valores de justiça, a dizer 
sim aos valores de liberdade. Este .. Nego" que está em nossa bandeira, meus 
caros amigos da Paraíba, não é um lema, apenas para a Paraíba, é uma toma
da de posição espiritual para a nacionalidade brasileira. 

A Paraíba de João Pessoa é também a Paraíba de Epitácio Pessoa, uma 
figura da qual tenho uma lembrança espiritual profunda. Não por tê-lo co
nhecido, jovem, mas pela imagem que ficou em meu sentimento, pela imagem 
que ficou em meu espírito, daquele que soube encarnar a autoridade, com
preendendo que se pode dispor do poder, e, ao mesmo tempo, exercê-lo com 
dignidade e com humildade. Foi um homem eXtraordinariamente identifica
do com o poder, mas, por isto mesmo, extraordinariamente identificad0 com 
a liberdade e com o Direito. Este Presidente da República, que foi um jurista 
no poder, este Presidente da República que é orgulho da Paraíba, serve, ine
gavelmente, de motivação para o nosso encontro, que é destinado, entre ou
tras coisas, a exarriinar as relações entre o poder e o Direito. Ele soube encar
nar o poder e soube realizar o Direito. Assim como havia sido um grande mi
nistro do Supremo Tribunal Federal, ele soube ser o grande primeiro magis
trado da República. Mais uma razão para que o congresso de Filosofia do 
Direito se realizasse no Nordeste e aqui na Paraíba. 

E a terceira razão deste encontro, cu também vos desejo dizer, é que a 
Paraíba não se separa de um homem muito caro ao meu coração, o meu con
frade e amigo José Américo de Almeida. Josê Américo de Almeida ê um 
-nome que lembro também com grande emoção, porquanto ele foi, senão o 
primeiro, um dos primeiros a compreender a Função social e revolucionária 
da literatura, a função de autoconsciência do homem âe letras, pois ele era 
também oriundo das letras jurídicas. Ele era um homem formado nos bancos 
da jurisprudência. No Brasil, a jurisprudência tem dado os seus maiores filó
sofos, seus grandes economistas, seus grandes políticos, Seus grandes artistas, 
seus grandes poetas. O Direito da Faculdade de São Paulo não ê representa
do, por exemplo, pelos três nomes de juristas que estão na frente, mas é repre
sentado, mais ainda, pelos três nomes de poetas que estão para dentro, que 
são Castro Alves, Alvares ~e Azevedo e Fagundes Varela. 

E a quarta razão pela qual devia se realizar este Congresso na Paraíba 
aqui presente, na pessoa do governador Tarcísio Burity, que, na sua humilda-

de, quis se omitir quando eu disse, ••chegou o momento de realizarmos um 
congresso capaz de congregar os filósofos do Direito e os cultores do Direito 
no Brasil, pois há no Governo da Paraíba um cultor de filosofia jurídica, e 
nós estamos, mais do que nunca, procurando meditar sobre a relação essen
cial entre Direito e Poder".--E preciso afrontarmos a problemâtica do poder. 
Eu tenho receio daqueles que dizem, que raspando o direitO se vê a marca he
dionda do poder. 

Meus amigos, aqueles que têm medo do poder acabam sendo vítimas do 
arbítrio. Eu repito: aquele que tem mCdo do poder acaba sendo vitima do 
arbítrio. Devemos afrontar a problemática do poder, para situá-lo no seu de
vido lugar, para situá-lo na sua devi4a 4imensão, compreender o poder como 
arma do Direito, sem dúvida alguma, pois o Direito não se manifesta sem-itm 
ato decísório, sem o ato de racionalidade. Entre os múltiplos caminhos que se 
abrem à perspectiva do legislador, um caminho deverá ser escolhido através 
de um ato de decisão. Importante é que este ato de decisão não seja um ato de 
plena força, o importante é que este ato de decisão não seja apenas a expres
são de um querer, simplesmente imposto, mas seja tradução de um complexo 
de valores que condicione o poder mesmo. Inserir o poder da temática huma
na, inserir o poder dos valores essenciais do homem, este ê o grande problema 
que desafia os filósofos do Direito aqui presentes e que é a expectativa da ju
ventude, e que é a expectativa daqueles que e dedicam à problemática jurídi
ca. O valor do Direito, o direito como valor, poder como valor e valor do po
der- eis as três dúvidas que surgem neste momento para a meditação da Pa
raíba. 

Que da Paraíba parta, mais uma vez, um grito de liberdade e um grito de 
justiça. 

(A Unii'io- Joi'io Pessoa, 30·9-1980) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Nada mais havendo que tra· 
tar, vou encerrar a presente sessão, designando para a extraordinária ante
riormente convocada, a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exte

nores sobre a Mensagem n' 136/80 (n' 234/80, na origem), de 23 de junho de 
1980, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Senhor Ayrton Gonzalez Gil Dieguez, Embaixador do 
Brasil junto à República do Zaire, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República do Burundi. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 28 minutos.) 

ATA DA 148~ SESSÃO, EM 2 DE OUTUBRO DE 1980 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
PRESIDENCIA DO SR. LUIZ VIANA 

ÃS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomafd- Eunice Michiles 
- Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel 
Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire
Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- Josê 
Lins- Osires Pontes - Agenor Maria -- Dinarte Mariz""'":" Cuilha Lima
Humberto Lucena- Aderbal Jurema- Nilo Coelho- João Lúcio- Luiz 
Cavalcante- Passos Pôrto- Lo manto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Car
doso- João Calmon- Alberto Lavinas- Hugo Ramos- Nelson Carnei
ro - Roberto Saturnino - Itamar Franco - Tancredo Neves - Amaral 
Furlan- Franco Montoro- Henrique Santillo- Lázaro Barboza- Bene
dito Canelas- Gastão MUller- Vicente Vuolo- Mendes Canale- Pedro 
Pedrossian- José Richa- Leite Chaves- Evelásio Vieira- Lenoir Var
gas - Paulo Brossard - Pedro Simon - Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o com· 
parecimento de 51 Srs. Senadores. HaVendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos .trabalhos. 
O Sr. lV-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 

Do Sr. tv-Secret3rio da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão 
do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 54, DE 1980 
(n' 3.354/80, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Fixa os efetivos da Força Aérea Brasileira em tempo de paz, e dá 
outras providências. 

O Congresso Naciona1 decreta: 

Art. lV Os efetivos de pessoal da Força Aérea Brasileira, em tempo de 
paz, terão os seguintes limites por postos e graduações: 

I- Oficiais 
-Tenentes-Brigadeiros .......... ~· ............... _. ··-· 
- Majores-Brigadeiros ............... ~ .•............. _ 
-Brigadeiros ...............•..... -· ..•...•.......... 
-Coronéis . -~.--r: .... --.~· .. -...... -.................... . 
- Tenentes-Coronéis ............ -.... ~ ...............•. 

6 
21 
38 

- -239 
52! 
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-Majores ............................ --·~· .-. r• •••••••• 

- Capitães ................ _ ......... ·-·-- ............. . 
-Primeiros e Segundos-Tenentes .•............... : . .. . 

II- Praças 
- Suboficiais e Sargentos .........................•... 
- Cabos e Soldados .................................. . 
- Taifeíros ......... -............ < •••••••••••••••••••• 

- Voluntários das diferentes especialidades 
do Corpo do Pessoal Graduado ................... . 

895 
1.491 
2.768 

17.000 
23.000 
3.700 

1.000 

Parágrafo único. Aos postos de Oficial-General, referidos no inciso I 
deste artigo, quando integrantes do Quadro de Oficiais Aviadores, serã acres-
cida a expressão .. do Ar". -

Art. 29 Os efetivos a- vigorar em cada ano serão preenchidos por milita
res de carreira e militares temporários, sendo fixados dentro dos limites pre
vistos nesta lei por: 

I - ato do Presidente da República - para Ofidais; e 
II - ato do Ministro da Aeronáutica - para Praças. 
Parágrafo único; Para efeito desta lei, serão considerados militares 

temporários: 
a) Oficiais da Reserva não remunerada quando convocados; 
b) Oficiais e Praças de Quadros Complementares, admitidos ou incor

porados por prazos limitados e destinados a completar os Quadros de Ofi
ciais e as diferentes especialidades de praças; 

c) as Praças engajadas ou reengajadas por prazo limitado; e 
d) os incorporados para prestação do serviço militar inicial. 

Art. 39 Os a tos a que se refere o art. 29 fixarão, respectivamente, os efe
tivcs por postos ou graduações a vigorar no ano seguinte e especificarão: 

I - o ato do P_resident_e da República: 
a) os efetivos que serão preenchidos por Oficiais de Carreira e Oficiais 

Temporários,-por postos; e 
b) os efetivos de Oficiais de Carreira e Temporários em cada posto, nos 

diferentes Quadros; 
II - o ato do Ministro da Aeronáutica: 
a) os efetivos que serão preenchidos por Praças de Carreira e Tempo

rárias, por graã~:8.ções: e 
b) os efetivos Jos Quadros das Praças de Carreira por graduações e es

pecialidades. 

§ 19 Os efetivos fixados anualmente para os Oficiais e para as Praças de 
Carrefra~-ri.oS diferc!ntes·QUã.dros, serão os efetivos de referência para fins de 
promoção. 

§ 29 Os efetiVOs fixados anualme_nte para os Oficiais de Carreira, nos di
ferentes Quadros, serão os efetivos de referência para fins de aplicação da 
Cota Compuisórfa de que trata o ESratuto dos Militares. 

Art. 49 A fixação dos efetivos de alunos das escolas de formação de 
Oficiais e de Graduados da Ativa e de alunos das escolas de formação de Ofi
ciais da Reserva será regulada pelo Ministro da Aeronúatica, de modo a aten
der às.neçessidades dos pastos e graduações iniciais d_os respectivos qua_dros_e 
da formação de reservas. 

Art. 59 Não serão computados nps limites dos efetivos fix3dos no art. 
19; 

I - os Oficiaís-Generais MinistroS do Superior Tribunal Militar; 
II - os Oficiais e Praças da ReserVa convocados para manobras, exercí

cios ou estágios de instrução; 
III - os militares agregados e os q~e. por força de legislação anterior, 

permanecerem sem numeração nos Quadros de origem; 
IV - os Oficiais e Praças da Reserva Remunerada convocados por pra

zo limitado; 
V - os Aspirantes-a-Oficial; 
VI - os alunos ·das escolas de formação de Oficiais e de Graduados da 

Ativa e os alunos das escolas de formação de Oficiais da Reserva. 

Art. 69 Os Quadros dé Oficiais do CorpO de Oficiais da Ativa da Aero-
náutica são os seguintes: 

l - Quadros de Oficiais de Carreira: 
- QuadrÕ de Oficiais Aviadores; 
- Quadro de Oficiais- Engenheiros; 
- Quadro de Qficiais Intendentes; 
- Quadro de Oficiais Médicos; 
- Quadro de Oficiais Farmacêuticos; 
- Quadro de Oficiais Dentistas; 
- Quadro de Oficiais de Infantaria da Aeronáutica; e 
- Quadro de Oficiais ESpecialistas da Aeronáutica. 

11 - Quadros de Oficiais TemJ]Crários: 
- Quadro C6mPlerrientar de ·bficiais da Aeronáutica; e 
- Oficiais da Reserva não remunerada, convocados. 

Art. 79 Fica o Poder Executivo autorizado, respeitados os limites de 
efetivos por postos e gradu3ções fixados no art. 19 desta lei, a promover as 
medidas necessárias ao melhor aproveitamento do pessoal para atender aos 
serviços da Aeronáutica, dispondo, inclusive, sobre a criação, transformação, 
organização, reorganização e extinção de Quadros, bem como as condições 
de ingresso nos referidos Quadros ou a transferência de Quadros desde que 
tais providências não acarretem prejuízo às promoções dos militares existen
tes. 

Art. 89 A Força Aérea Brasileira possui, em extinção, o Quadro de Ad
ministração e o Quadro de Especialistas em Suprimento Técnico, do Corpo 
de Oficiais da Ativa da Aeronáutica. 

Parágrafo único. Os atuais Oficiais dos Quadros de que trata este arti
go terão suas situaÇões reguladas pelo Poder Executivo, assegurada aos mes
mos a promoção nos respectivos Quadros, na forma estabelecida no art. 39 da 
Lei n' 6.516, de 13 de março de 1978. 

Art. 99 O Poder Executivo reservará 15% (quinze por cento) do efetivo 
previsto no ínciso I do art. 19 desta lei para os postos de Primeiros e 
Segundos·~Tenentes, a fim de atender às eventuais flutuações de efetivo que 
poSsam vir a ôcorrer nos postos de Segundo-Tenente de Quadros de Oficiais 
de Carreira ou de Quadros Complementares, bem assim no posto de 
Primeiro-Tenente dos Quadros de Oficiais Médicos, Engenheiros, Dentistas e 
Farmacêuticos. 

Parágrafo único. AS vagas resultantes da aplicação do disposto neste 
artigo somente poderão ser preenchidas a partir do segundo semestre de 1981, 
em parcelas a serem estabelecidas pelo Ministro da Aeronáutica e de acordo 
com as disponibilidades orçamentárias. 

Art. 10. Excepcionalmente e no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
data da publicação desta lei, o Presidente da República fixará os efetivos de 
Oficiais, por postos, nos diferentes QUadros para vigorar no último quadri
mestié: de 1980. 

Parágrafo único. Até a data da publicação do ato presidencial a que se 
refere este artigo, vigorarão os-efetivos de Oficiais, por postos, nos diferentes 
Quadros, previstos na Lei n9 6.516, de 13 de março de 1978. 

Art. 11. .As despesas decorrentes da execução desta lei serão atendidas 
à contl'l das dotações constantes do Orçamento Geral da União .. 

Art. 12. Fica ressalvada a remissão à Lei n9 6.516, de l3 de março de 
1978, constante dos parágrafos únicos dos arts. 89 e 10 desta lei. 

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 14. Revogam-se a Lei n<? 6.516, de 13 de março de 1978, e demais 

disposições em contrário. 
Câmara dos Deputados, 2 de outubro de 1980. 

MENSAGEM N• 272, DE 1980 

Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Na forma do artigo 51, caput, da Constituição tenho a honra de subme

ter- ã de1ilieraÇão" de VQ$5-<i."S Exeelên:cürs; acompanh·aâo- da -"Exposição àe Mo
tivos do Ministro de Estado da Aeronáutica, o anexo projeto de Lei que dis
põe sobre o reajustamento do efetivo de pessoal militar da Força Aérea Brasi
leira, em tempo de paz, e dá outras providências. 

Brasília, DF, 9 de julho de 1980. - João Figueiredo. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N' 23/GM3, DE 8 DE JULHO DE 
1980, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA AERONAUTICA 

Excele!J.tíssimo Senhor Presidente da--República. 
A tónica das últimas administrações do Ministério da Aeronáutica tem 

sido a busca constante das medidas necessárias ao melhor aproveitamento de 
seu pessoal. 

2. éoerente com essa linha de ação e pretendendo aperfeiçoar mais e 
mais a sistemática de recrutamento, formação e utilização dos Recursos Hu
manos da Fo~çaAérea Brasileira, notadamente, nos Quadros de Oficiais, esta 
Secretaria de Eitado, houve Por bem, determinar estudos aprofundados, ob
jetivando a :adequação do pt;:ssóal da Aeronáutica às novas perspectivas vis-
lumbradas com a aprovação do Plano Estratégico, além de pretender a so
lução de antigos problemas em alguns Quadros de Oficiais, tais como: fluxo 
lento de promoções, necessidades de reorganização, modificações na sisterriâ-:..
tie<,i de recrutamento e_fçrmaç_ão, carência de Oficiais Temporários para su
plementação da base dos Quadros, etc. 

3. Assim é que terminados os estudos, nos quais foram analisadas, 
também, a legislaçã~ e as normas que regem as demais Forças Armadas no 
setor de Recursos H uma nos, ficou evídeTicii:lda a propriedade da Lei n9 

1 

• 
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6.144, de 29 de novembro de 1974, alterada pela Lei n• 6.594, de 21 de no
vembro de 1978, que uFixa os efetivos do Exército Brasileiro em tempo de 
paz, e dá outras providências." 

4. Em especial, causou viva impressão nesta Lei, a extinção do instituto 
do nümero variável de Oficiais nos postos iri.iciais dos diversos Quadros, a fi
xação do número de 29 e }9-Tenentes em um- só montante e o estabelecimento 
da figura do Oficial Temporário que tanta flexibilidade pode proporcionar à 
administração. -

5. Dentro dessa linha de idéias, vimos apresentar à apreciação de Vossa 
Excelência, pai-a que seja encaminhada mediante Mensagem ao Congresso 
Nacional, proposta de anteprojeto de Lei que uFixa os Efetivos da Força 
Aérea Brasileifa, em tempo de paz, e dá outras providências", 

6. Esta proposta, calcada nos moldes da mencionada Lei n9 6.144, de 
29 de novembro de 1974 e calculada a partir dos efetivos previstos pela Lei nl' 
6.516, de 13 de março de 1978 e dos efetivos de 2~'-Tenentes e Aspirantes-a
Oficial existentes em 31 de dezembro de 1979 (Almanaque Quadrimestral dos 
Oficiais da Aeronáutica), estabelece reajustamentos dos números de Oficiais 
por postos. 

7. Os reajustamentos propostos destinam-se ao atendimento de neces
sidades e problemas de fluxo de promoções nos Quadros de Oficiais Especia
listas, Dentistas, de Intendência e de Infantaria da Aeronáutica e poderão ser 
melhor explicitados pelos seguintes quadros_ demonstrativos, bem como, por 
algumas considerações feitas a seguir: 

a- QUADRO DEMONSTRATIVO DO-REAJUSTE PROPOSTO 

EFETIVO 
POSTO Previsto Proposto Diferença. 

Oficial-General 65 65 - 0-Coronel 233 239 + 6 
Tenente-Coronel 492 521 + 29 Major 836 895 +59 
Capitão 1307 1491 +184 
1.0 e 2.0 Tenentes 2707. 2353 "'"' -354 
TOTAIS 5640 5564 -76 (2.0 Ten) 

de l:oo~~~~~~s ~~.A;) eo:·~Je~:~!~~o~ ~~~iu:~~-~xf:~t:i e~~{rgep:e:.eta:. 
bro de 1979 (Almanaque Quadrimestral dos Oficiais da Aeronáutica.). 

** Monta:nte correspondente a 85% do proposto no AnteproJeto de Lei para 
os postqs de Primeiro e Segundo Tenentes. Os. demais IS% somente pOderão 
ser preenchidos a partir <;~o segundo semestre de 1981, em pa.rOOla.s a serem 
estabelecld.as pelo Ministro da Aeronáutica. e de acordo com aa d1spon1b1lldades 

~~r~~:· ~~~~:~~;i: ~o:~~':fro~ d~vb~~~8.!l!ltuaç0es que posstnn vir 

b- QUADROS DEMONSTRATIVOS DE DESPESAS 

Diferença. de 

Ten Cel p/ Cel 
Maj p/ Ten Cel 
Cap p/ Maj 
1.o Telt'pFCap 

Grande Total 

(1) Aumento de despesas 

Valor 
Aproxl:ma.do 

Cr$, 8.159,00 
Cr$ 13. 080,00 
Cr$ 8. 935,00 
Cr$ 13 . 670,00 

número Totais 
de vezes 

6 Cr$ 48.954,00 
29 Cr$ 379.320,00 
59 Cr$ 527.165,00 

184 Cr$ 2 .5>15.280,00 
Cr$ 3 .470. 719,00 

(2) Diminuição de despesas • 
Posto Valor aproximado número de Total 

do vencimento 2.• Ten 

2.0 Ten Cr$ 45.768,00 76 Cr$ 3.478,368,00 

c - CONSIDERAÇOES 

(1)- Os ••quadros demonstrativos de despesas" demonstram, em valo
res aproximados que o reajuste proposto, não acarretará aumento de despesas 
para a União, proporcionando, outrosim, um pequeno saldo de Cr$ 7.649,00 

(2) Deve ser considerado que o reajuste proposto, refere-se à situação 
existente em 31 Dez 79, tendo em vista a necessidade de tomar-se como refe
rencial, o efetivo de Oficiais, do último dia do ano anterior. 

(3) E ainda evidente que a atual legislação, ao permitir um ~'número 
variável de Oficiais nos postos iniciais", possibilita a ocorrência de aumentos 
incontroláveis de despesas, aumentos esses que deixarão de existir, uma vez li
mitada a flutuação nesses postos iniciais em 15% do montante do efetivo pre
visto para os postos de Primeiro e SeguncJo-Tenente. 

8. Este reajustamento dos números de Oficiais por postos ê necessário, 
portanto, para fazer fluir de melhor maneira os diversos Quadros, dentio da 
filosofia de que o número de Capitães deve ser aproximar .dO número de Ofi
ciais Subalternos de Carreira, sendo as demais necessidades em Oficiais Su
balternos suplementada por Oficiais Temporários. Esta sis+~mática vem sen
do aplicada ao Exército Brasileiro e tem dado excelentes fru. ;, como prova a 
normalização do fluxo de promoções de Oficiais até o posto de Capitão; 

9. Cumpre assinalar que a aprovação do anteprojeto de Lei apenso, se-
rã o primeiro passo para reorganização de alguns dos Quadros de Oficiais 
bem como para a regularização do fluxo de promoções desses Quadros, nos 
quais há Oficiais com pouquíssimas perspectivas de acesso, principalmente 
considerando·se a revogação da Lei n• 1.252, de 29 de dezembro de 1950, que 
previa a promoção dos Oficiais Subalternos ao posto de Capitão, indepen
dentemente da existência de vagas. 

lO. As medidas preconizadas pelos estudos, dos quais o anteprojeto de 
Lei a penso é o prímei!O passo, constituem-se em um elenco de atas constitUí
dos por: 

- reajuste do Efetivo (anteprojeto de Lei); 
....... Decreto de fixação do efetivo da F A B para o restante do ano de 1980; 
- decreto de reorganização dos Quadros de Oficiais do Corpo de Ofi-

ciais da Ativa da Aeronáutica; 
- decreto dispondo sobre o Quadro de Oficiais Especialistas da Aerona

utica; 
- aplicação de política de pessoal que viabilize a regularização do fluxo 

de promoções de Ofici3.is,-pelo uso adequado da cota compulsória (portaria 
ministerial); 

-redução do atrito nOS'Quãdros de Oficiafs de Carreira, compÍemen
tando a base desses Quadros, pelo aproveitamento de Oficiais, cujo acesso 
seja limitado (decreto de reorganização dos Quadros); 

- diretrizes para reformulação da Formação de Oficiais na da Aeronáu
tica; 

- diretrizes para admisSão de·Oficiais Temporários. 
11. Assim sendo, queremos acreditar que o alcance do conjunto de me

didas preconizadas tenha podido ressaltar a importância do anteprojeto que 
.. Fixa os efetivos da Força Aêrea Brasileira, em tempo de paz", 
configurando-o no contexto da reavaliação dos Recursos Humanos da Aero
náutica, como pedra basilar para o melhor aproveitamento de seu pessoal. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Pre
sidente, os protestos do meu mais profundo respeito. - Déllo Jardim de Mat~ 
tos, Ministro da Aeronáutica. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEl N• 6.516, DE 13 DE MARÇO DE 1978 

Dispõe sobre o reajustamento de efetivo de pessoal mUltar da ati~ 
va da Força Aérea Brasileira, em tempo de paz, e dá outras provldên

.. cias. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 
Art. }9 O efetivo de pessoal militar da ativa da Força Aérea Brasileira, 

em tempo de paz, passa a ter a seguinte constituição: 
1- OFIClAIS 

a) Quadro de Oficiais Aviadores 
Tenente-Brigadeiro-do-Ar .......................•. A ••• ~· ••••• 5 
Major-Brigadeiro·do-Ar .....................•...•........•. 18 
Brigadeiro-do-Ar. . ......................................... 29 
Coronel ............••.... _ .....•.•.... , .................... 150 
Tenente-Coronel .......... ,. ..••....... _._ ....... -....•....••. 300 
Major .............. -- ................................... 450 
Capitão .....•.......•......... ., ......•................ _. . . 550 
1~'-Tenente ............••........•........•.......•....•... SOO 
21'-Tenente ........ A, •••••••••••••••• , .•••••••••••••••• variável 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 55, DE 1980 
(N• 3.357/80, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, deva
lores não recebidos em vida pelos respectivos titulares. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os 

montantes das contas indiv_idu<ifs do Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos-
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respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos deperidentes habilita
dos perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos ser
vidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, in
dicados em alvará judicial, indepenâentemente de inventário ou arrolamento. 

§ I~> As quotas atribuídas a menores ficarão depositadas em caderneta 
de poupança, rendendo juros e correção monetária, e só serão disponíveis 
após o menor completar 18 (dezoito) anos, salvo autorização do Juiz para 
aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou para 
dispêndio necessário à subsistência e educação do menor. 

§ 29 Inexistindo dependentes ou sucessores, os valores de que trata este 
artigo reverterão em favor, respectiva·mente, d_o Fundo de Previdência e As
sistência Social, do FUndo de Garã.fltia dõ-iempo de Serviço ou do Fundo de 
Participação PIS-PASEP, conforme se tratar de quantias devidas pelo empre
gador ou de contas do FGTS e do Fundo PIS~PASEP. 

Art. 29 O disp-OSto -nestã lei se aplica às restituições relativas ao Impos
to de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo 
outros bens sujeitos a inventário, aOS saldos bancários e de contas de caderne
tas de poupança e fundos de investtmento- de valor até 500 (quinhentas) Obri
gações Reajustáveis do Tesouro Nacional. 

Parágrafo -único. Na hipótese de inexistireffi dependentes ou sucessores 
do titular, os valores referidos neste artigo reverterão em favor do Fundo de 
Previdência e Assistência Social. 

Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4'1 Revogam-se as disposiÇões em contrário. 
Câmara dos Deputados, 2 de outubro de 1980. 

MENSAGEM N• 312, DE 1980 

Excelentíssíinos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 5 I da Constituição, tenho a honra de submeter à ele

vada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Mo
tivos do Senhor Ministro Extraordinário para a Desburocratização, o anexo 
projeto de lei que '"dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, 
de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares". 

Brasília, 18 de julho de 1980.- João Figueiredo. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N• 7, DE 15 DE JULHO DE 1980, DO SE
NHOR MINISTRO EXTRAORDINARIO PARA A DESBUROCRATI
ZAÇAO 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
Entre os objetivos do Programa Nacional de Desburocratização, insti

tuído pelo Decreto n' 83.740, de 18 de julho de 1979, estâ o de liberar as pes
soas de modestos recursos dos gastos e exigências a que ficam obrigadas para 
o exercício de direitos que a lei jâ lhes reconhece, mas faz depender de forma
lidades que provocam demora e despesas, estas, não raro, maiores do que os 
valores a receber, tornando inviável a habilitação dos interessados. 

2. Em tal situação se enquadram os dependentes ou sucessores de em
pregados ou contribuintes que deixaram de receber, em vida, créditos sala
riais ou assemelhados, ou a devolução de Imposto de Renda e outros tribu
tos, ou, ainda, saldos bancários, de cadernetas de poupança e de fundos de in-
vestimenta. 

3. Em todos esses casos se faz necessário, atualmente, ajuizar inventário 
ou arrolamento, dispendioso e demorado. 

4. Visando a eliminar tais inconvenientes e em atenção a solicitações e 
sugestões que tenho recebido, fiz elaborar o anteprojeto de lei em anexo. 

5. Estabelece, o referido projeto, para a entrega dos valores de que seco
gita aos dependentes ou sucessores dos respectivos titulares, disciplina seme
lhante à adotada em relação aos benefícios da Previdência Social e às contas 
do Fundo de Garantia do Tempo de ServiÇO, nos arts. 111 da Consolidação 
das Leis de Previdência Social, baixada com o Decreto n9 77.077, de 24 de ja
neiro de 1976, e 29, caput. do Decreto n' 59.820, de 20 de dezembro de 1966. 

6. O anteprojeto tem em mira estender tal sistemática aos valores nele 
referidos, ensejando aos dependentes ou sucessores dos titulares o recebimen
to sem os ônus do inventário ou arrolamento. 

7. Saliente~ se que os créditos em causa têm quase sempre natureza e ori
gem salarial ou assemelhada, como_ sejam, saldo de salários, décimo-terceiro 
salário e férias proporcionais e depósitos do FGTS Ou do PIS-PASEP, ou 
provêm de modestas economias familiares, investidas nas cadernetas de pou
pança e fundos de ínvestimento. Quanto aos saldos bancários e devoluções de 
tributos, observe-se que a maioria das empresas, quer privadas, quer estatais, 
adota o sistema de depositar os salários em Bancos, e que o desconto na fonte 
provoca restituiÇões tributáriãs a centenas de pequenos contribuintes. 

8. Nascem, assim, créditos de pequeno montante, de origem quase sem
pre salarial, cujo recebimento deve ser quanto possível facilitado aos depen 4 

dentes ou sucessores dos titulares falecidos. 

9. De outra parte, o condicionamento da liberação dos créditos, no caso 
de saldos baricãrios e de cadernetas de poupança e fundos de investimento, ã 
inexistência de outros bens sujeitos a inventário, bem como ao limite de 500 
(quinhentas) obrigações reajustáveis do tesouro nacional, conforme o art. 29 
do anteprojeto, tem em vista excluir da medida simplificadora os créditos de 
pessoas abastadas, ~uja sucessão envolva bens de maior vulto e exija a apli
cação da disciplinar sucessória em vigor. 

10. Por fim, estão a merecer ref~rência dois aspectos do anteprojeto de
marcado sentido social: a proteção aos interesses dos menores de 18 anos, ob
jeto do disposto no§ _19 do ar~. tv, e a destinação dos créditos quando inexisti
rem dependentes ou s·ucessoies dos respectivos titulares, consoante hipóteses 
previstas nos§§ 19 do art. 19 e único do art. 29 Tais somas reverterão, confor
me o caso, a<J Fundo de LiqUidez da Previdência Social, ao Fundo PJS
PASEP ou ao FGTS, mantido quanto a este o disposto no parágrafo único 
do art. 9' da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966. 

11. Resta salientar que a medida ora em apreço, ao ser submetida à lúci
da apreciação do Ministério da Justiça, recebeu a necessária concordância. 

12. Na convicção de que o anteprojeto de lei anexo virá proporcionar 
reais benefícios às faixas da população a que se dirige, tenho a honra de 
submetê--lo à superior consideração de Vossa Excelência, reiterando-lhe, nes
ta oportunidade, os meus protestos de profundo respeito. -Hélio Beltrão, 
Ministro Extraordinário para-a Desburocratização. 

(Ás Comissões de Legislação Social e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 56, DE 1980 
( n' 3356/80, na Casa de origem) 

De iniciiltiva do Senhor Presidente da República 

Dispõe sobre a expedição de documentos pela Fundação Legião 
Brasileira de Assistência - L 8 A. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• A Fundação Legião Brasileira de Assistência- LBA, poderâ 

expedir os documentos de qué tratam o§ 19 do art. 49 da Lei n9 1.060, de 5 de 
fevereiro de 19 50, o art. 30 da Lei n' 6.0 15, de 31 de dezembro de 1973, e o § 2• 
rlo art. 46 da mesma Lei n' 6.015, de 31 de dezembro de 1973. 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor il.a data de sua publicação. 
Art. 3'1 Revogam-se as disposições em contrário. 
Câmara dos Deputados, 2 de out~bro de 1980. -

MENSAGEM N• 3!1, DE 1980 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à ele

vada deliberaÇão de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Mo
tivos dos Senhores Ministros de Estado da Previdência e Assistência Social e 
Extraordinário para a Desburocratização, o anexo projeto de lei que "dispõe 
sobre a expedição de documentos pela Fundação Legião Brasileira de Assis
tência- LBA". 

Brasília, 18 de julho de 1980. -·João Figueiredo. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N• 6, DE 15 DE JULHO DE I980, DOS SE
NHORES MINISTROS DE ESTADO DA PREV!DENCIA E ASSISTEN
CIA SOCIAL E EXTRAORDINARIO PARA A DESBUROCRATI
ZAÇAO 

Em decorrência do Programa Nacional de Desburocratização, instituído 
pelo Decreto n' 83.740, de 18 de julho de 1979, tem o Governo de Vossa Exce
lência expedido numero:;os atos que eliminam ou simplificam exigências de 
documentação por parte da Administ_r_ação Federal, a exemplo do Decreto n9 
83.936, de 6 de setembro de 1979, que dispensou os atestados de pobreza, resi
dência, idoneidade moral e outros, cuja apresentação se fazia antes necessária 
à obtenção de uma série de benefícios e vantagens outC:irgados por lei aos seg
mentos da população mais carente e desassistidos. 

2. Entretanto, há hipóteses em que a exigência de atestados ou formali
dades decorre da própria lei, e enquanto não se encontra fórmula capaz de 
afastar a dificuldade, sem prejuízo das indispensável à obtenção dos atestados 
em _causa. 

3. Daí a iniciativa da Fundação LegÍ_ão Brasileira de Assistência, encami
nhada ao Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social e por este ao 
Ministro Extraordinário para a Desburocratização, no sentido de ser autori
zada a expedir os atestados de nobreza para fins de obtenção de assistência 
judiciária gratu"ita (§ }9 do art. 4'1 da Lei n9 1.060, de 5 de fevereiro de 1950) e I 
de isenção de emolumentos e de multas rios casos de registro de nascimento 
(art. 30 c 46, § 2' da Lei n' 6.015, de 3! de dezembro de 1973). 

1 

4. Apreciada a matéria, chegou-se à redaçào do projeto de lei que temos 
a honra de encaminhar, em anexo, à elevada apreciação de Vossa Excelência. I 

• 
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· S. O texto se limita a facultar à LBA a expedição dos documentos em te
la, que, obviamente, também poderão continuar a ser fornecidos pelas autori
dades municipais e policiais para tal fim por igual competentes. 

Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência as expressões do 
nosso profundo respeito. -Jair Soares, Ministro da Previdência e Assistên
cia Social. - Hélio Beltrão, Ministro Extraordinãrio para a Desburocrati
zação. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N9 1.060, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1950 

Estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos 
necessitados. 

Art. 49 A parte, que pretender gozar os benefícios da assistência judi
ciãria, requererã ao Juiz competente lhos conceda, mencionada, na petição, o 
rendimento ou vencimento que percebe e os encargos próprios e os da 
família. 

§ I • A petição serã instruída por um atestado de que conste ser o reque
rente necessitado, não podendo pagar as despesas do processo. Este doeu~ 
menta será expedido, isento de selos e emolumentos pela autoridade policial 
ou pelo Prefeito nliinicipal. 

LEI N• 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973 

Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências. 

TITULO II 
Do Registro Civil de Pessoas Naturais 

CAPITULO I 
Disposições Gerais 

Art. JO. Das pessoas comprovadamente pobres, à vista de atestado da 
autoridade competente, não será cobrado emolumento pelo registro civil e 
respectiva certidão. 

CAPITULO III 
Das Penalidades 

Art. 46. As declarações de nascimento feitas após o decurso do prazo le
gal somente serão registradas mediante despacho do juiz competente do lugar 
da residência do interessado e recolhim~nto de multa correspondente a 1/10 
do salário mínimo da região. 

§ 2'? Será dispensada de pagamento de multa a parte pobre (art. 30). 

(À Comissão de Canstituição e Justiça.) 

PARECERES 

PARECERES N•s 796, 797 e 798, de 1980 

PARECER N• 796, .OE 1980 

Da Comissão de Economia 

Sobre a Mensagem n• 212;de 1980 (n' 380, de 1980, na origem) 
do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Sena
do Federal proposta para que seja autorizado o Estado de São Paulo a 
elevar em CrS 667.000.000,00 (seiscentos e sessenta e sete milhões de 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador José Lins 

Nos termos do artigo 42, item VI; da Constituição, o Senhor Presidente 
da República encaminha ao exame do Senado Federal pleito do Governo do 
Estado de São Paulo, que objetiva contratar, junto ao Banco do Estado de 
São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação, a seguinte operação de crédito: 

Característica da operação: 

A- Valor: Cr$ 667.000.000,00 (correspondente a 1.102.679.82608 
UPC de CrS 604,89, em julho de I 980); 

B- Prazos: 
l - de carência: 24 meses; 
2 - de amortização: 216 meses; 

C - Encargos: 
1 -juros de 10% a.a. (8% a.a. BNH; 2% Agente Financeiro); 
2 - correção monetâria: de acordo com a variação triinestral 

da ORTN (UPC); 

D - Garantia: Tesouro do Estado; 
E - Destinação dos recursos: subscrição de ações no aumento de 

capital da Cia. Metropolitana de São Paulo - METRÓ, através da 
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo -
EMTU.-SP. 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou~se favoravelmente ao Plei~ 
to. por julgã~lo têcnica e financeiramente viável, não devendo os seus encar
g?s gerar maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exercí
Cios. 

~~ mérito, o empreendimento a ser beneficiado pela presente operação, 
de credito se enquadra nas diretrizes e objetivos do Plano Nacional de Desen~ 
volvimento, na parte relativa aos transportes urbanos. 

Ante o exposto, acolhemos a Mensagem nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 107, DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar em Cr$ 
667.000.000,00 (seiscentos e sessenta e sete milhões de cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É o Governo do Estado de São Paulo, nos termos do art. 29 da 

Resolução n'i' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a 
elevar em Cr$ 667.000.000,00 (seiscentos e sessenta e sete milhões de cruzei~ 
ros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contra~ 
tar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo 
S/ A, este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habi
tação~ destinado à subscrição de ações no aumento de Capital da Cia. Metro
politana de São Paulo- Metrô, através da Empresa Metropolitana de Trans
portes Urbanos de São Paulo- EMTU- SP, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1980. -Roberto Saturnino, Presi~ 

dente em exercício - José Lins, Relator - Luiz Cavalcante - Pedro Simon 
- Helvídio Nunes - Bernardino Viana - Tancredo Neves. 

MENSAGEM N• 212, DE 1980, A QUE SE REFERE OPA
RECER. 

(MENSAGEM N• 380/80, NA ORIGEM) 
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição, tenho a honra de pro

por a Vossas Excelências seja autorizado o Governo do Estado de São Paulo 
a elevar em Cr$ 667.000.000,00 (seiscentos e sessenta e sete milhões de cruzei~ 
ros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar em~ 
préstimo junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidde de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado à subscrição 
de ações no aumento de capital da Cia. Metropolitaria de São Paulo - Me~ 
trô, através da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo 
- EMTU - SP., de conformidade com a inclusa Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda. 

Brasília, 22 de setembro de 1980. -João Figueiredo. 

E.M. n• 200 Em 16 de setembro de 1980. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
O Conselho Monetário Nacional, em sessão de 27-8-80, ao apreciar o 

anexo Voto~ rnanifestou~se de acordo c.om. o atendimento do pleito do Gover
no do Estado de São Paulo, no sentido de ser autorizado, com base no que es~ 
tabelece o artigo 2• da Resolução n• 93, de 11-10-76, do Senado Federal, a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 667.000.000,00 (corresponden
tes a 1.102.679,82608 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 
604,89, vigente em julho/80), junto ao Banco do Estado de São Paulo S. A., 
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação. 

2. Nessas condições, e em face do que preceitua o parágrafo único do 
artigo 2'? da aludida Resolução n9 93/76, tenho a honra de submeter a matéria 
à elevada consideração de Vossa Excelência, a fim de que, se merecedora de 
acolhimento, seja encaminhada ao Senado Federal. 

Valho~me do ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos do 
meu mais profundo respeito. - Ernane Galvêas, Ministro da Fazenda. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 
Presidência 

Estado de São Paulo - Pedido de autorização para contratar 
operação de crédito prevista no artigo 2P da Resolução n" 93, de 11~10-
76, do Senado Federal, no valor de CrS 667.000.000,00. 

Senhores Conselheiros, 
A Diretoria do Banco Central, em sessão de 26-8~80, aprovou o pedido 

de que trata Õ anexo Voto, formulado pelo Governo do Estado de São Paulo, 
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no sentido de ser autorizado a contratar, junto ao Banco do Estado de São 
Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Ha
bitação, uma operação de crédito de Cr$ 667.000.00Õ,OO (correspondenteS-a 
1.102.679,82608 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 604,89, 
vigente em julho/80). 

2. Em face do que preceitua o parágrafo único do artigo 29 da Reso
lução nO? 93, de 11-10-76, do Senado Federal, submeto o assunto à conside
ração de V. Ex•s, com meu voto ao seu encaminhamento à Presidência daRe
pública, com parecer favorãvel deste Conselho, para posterior envio àquela 
Casa do Congresso, se de acordo o Chefe do Poder Executivo. 

Anexo 
Voto do Conselheiro 
Carlos Geraldo Langoni 
Em 26-8-80 

2. Segundo o parecer apresentado pelo Banco do Estado de São Paulo 
S.A., a operação de crédito sob exame é viãvel econômica e financeiramente. 

3. Trata-se de operação a que por força das disposições contidas no ar
tigo 2' da Resolução n' 93. de 11-10-76, do Senado Federal, não se aplicam os 
limites fixados no artigo 29 da Resolução n9 62, de 28-10-75, da mesma Casa 
do Congresso, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Ban
co Nacional da Habitação. 

4. De acordo com os registres do Departamento da Dívida Pública, a 
situação geral da dívida consolidada interna do Estado de São Paulo 
apresenta-se conforme o quadro a seguir: 

D!VIDA OO:i$011!1\DA 
INTEIDIA 

POSrÇ]f.O ru.t 
.31.05.80 

Cr$ mil 

Th"IE~~\ÇOES ~iii~fr~ ~ 
BANCO CENTRAL DO BRASIL 

Diretoria 
TRATA('IlD rRD' 

BCB n' 478/80 ---------------~-----TEN-·_u_m_l_. _-
Estado de São Paulo - Pedido de autorizaç·io para contratar 

operação de crédito prevista no artigo 29 da Resolução nP 93. de 11-10-
76. do Senado Federal. 

Senhores Diretores, 
Pretende o Estado de São Paulo contratar, junto ao Banco do Estado de 

São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação, uma operação de crédito de CrS 667.000.000,00, correspondente a 
I .102.679,82608 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 604,89, 
em julho de 1.980, nos termos da súmula anexa. 

2. Em face do que preceitua o parágrafo único do artigo 29 da Reso
lução n9 93, de 11-10-76, do Senado Federal, submete o assunto à conside
ração de V. Ex~s. com meu voto favorável ao seu encaminhamento ao Conse
lho M onetãrio Nacional e, posteriormente, à Presidência da República e ao 
Senado Federal, se de acordo o Chefe do Poder Executivo. 

Anexo 

Voto do Diretor, em 26-8-80 
Cláudio Luiz da Silva Haddad 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 

Operação de crédito a ser contratada pe.':- Estado de Sã'J Paulo 
junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A .• este na qua:idade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação. 

1. Características da operação: 

A- Valor: Cr$ 667.000.000,00 (correspondente a 

1 - INTRALimTE 70.078,754,2 7.215.358,9 77.294.113,1 

a) Em títulos 46.880.132,2 46.880.132,2 

b) Por contratos 335.914,0 .335.914 ,o 

c) Por garantias 22.862.708,0 7.215.358,9 30.078.0Gú,9 

d) Outras 

II- EXTRt..I.ThliTE 7.025.340.2 ~ 298.902 .o 7.994.~3 .. :3. 
a) FOO 

b) FAS 148.327,2 148.327,2 

c) B.\'H 6.880.013,0 667.000,0 298.902,0 7.845.915,0 

III-TOTAL GEPN..(I"'II} 77.107.09tl-.4 6.67.000,0 7.514.260,9 85.288.355.3 

----

5. Levando-se em conta, entretanto, a soma do endividamento intra e 
extralimite, para efeito- de análise sobre a capacidade de pagamento do postu
lante, teríamos a seguinte situação: 

Dívicla. intra + 
extralimitc + 
integraliz.;~çõcs 
futuras. Posi
ção cm:3I:os.8o 

Operação 
sob 

Exame 

Si tu:J.ç?io pos 
terior ã con 
trat.:tção. -

crS mil 

Limites do 
art. 2~;> da 
ResoluçãO 
62/75 

1.102.679,82608 UPC de Cr$ 604,89, em julho de 1980); M:mUmtc Global 84.621.355,3 667.000,0 85.288 • .355,.3 12S.73S.S92,5 

B- Prazos: 
1 - de carência: 24 meses; 
2- de amortização: 216 meses; 
C- Encargos: 
I- juros de 10% a.a. (8% a.a. BNH; 2% Agente Financeiro); 
2- correção monetária: de acordo com a variação trimestral 

da ORTN (UPC); 
D- Garantia: Tesouro do Estado; 
E- Destinação dos recursos: subscrição de ações no aumento 

de capital da Cia. Metropolitana de São Paulo- METRÓ, através 
da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo 
- EMTU-SP. 

Crescimento real a'lua1 6.579.577,9 667.000,0 7.24ú.577,9 36.782.5-10,7 

Dispêndio anu.:tl má.'dmo 18.957.178,6 66.700,0 19.02.3.878,6 27 .. 586.905,5 

6. Como se vê, considerado todo o endividamento do referido Estado 
de São Paulo (intra + extralimite + integralizações futuras + operação sob 
exame), ainda assim ele ficaria contido nos parâmetros do citado artigo 2"' da 
Resolução n' 62/75. 

7. Em face do que preceitua o parágrafo único do artigo 29 da precítada 
Resolução n~' 93, de 1976, o assunto deverá ser encaminhado ao Conselho 
Monetário Nacional e, posteriormente, à Presidência da República e ao Sena
do Federal, se de acordo o Chefe do Poder Executivo. 

I 

.. 
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PARECER No 797, de 1980. 

Da Comissão de Constituição e Justiça 
Sobre o Projeto de Resolução n9 107, de 1980, da Comissão de 

Economia, que Hautoriza o Gonrno do Estado de São Paulo a elevar 
em Cr$ 667.000.000,00 (seiscentos e sessenta e sete milhões de cru
zeiros) o :nontante de sua dívida consolidada". 

Relator: Senador Raimundo Parente 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do Senado 
Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem n9 1/80, do Se
nhor Presidente da República, autoriza o Governo do Estado de São Paulo a 
contratar empréstimo no valor de Cr$ 667.000.000,00 (seiscentos e sessenta e 
sete milhões de cruzeiros) destinados a financiar a subscrição de ações no au
mento de capital da Cia Metropolitana de São Paulo- METRO, através da 
Empresa Metropolitana de transportes Urbanos de São Paulo - EMTU -
SP. 

. ·-- --------. ·-------l 

A proposição mereceu da ComiSsão de ConstituiÇão e Justiça o encami~ 
nhamento favorável, no que diz respeito aos aspectos de constitucionalidade, 
juiidicidade e técnica legislativa. 

A operação de crédito, objeto da presente autorização, envolve interesse 
direto do município da cidade de São Paulo, razão pela qual a matéria ê subM 
metida à apreciação deste órgão técnico. 

No mérito, o empreendimento vem ao encontro de uma política de trans
porte de massa que visa, essencialmente, a resolver angustiantes problemas de 
locomoção dos habitantes das grandes metrópoles brasileiras. 

No particular, a subscrição de ações no aumento de Capital da Cia. Me
tropolitana de São Paulo, servirã para implementar e agilizar as atividades do 
Metrô paulista, com grande impacto sócio-econômico para aquele município. 

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto sob exame. 
Sala das Comissões, 2 de outubro de 1980.- Lomanto Junior, Presiden

te- Amaral Furlan, Relator- Raimundo Parente -José Richa - João Lú
cio- Humberto Lucena- Almir Pinto- Aderbal Ju~ema- Lázaro Barbo-

O pedido foi formulado nos termos do preceituado no art. 29 da Reso- sa. 
lução n9 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não 
observância dos limites fixados no artig-o 29 da Resolução n9 62, de 1975, tam
bém. do Senado Federal. 

PARECER N' 799, DE 1980 
Da Comissão de Redação. 

Redação final do Projeto de Resolução n,0 96, de 1980. 
No mérito, a Comissão de Economia examinou e _considerou o pleito 

viãvel técnica e financeiramente, concluindo pelo presente Projeto de Reso
lução. Por outro lado, há a ressaltar que a operação se acha devidamente au
torizada pela Lei Municipal n' 2.373, de 27-6-80. 

Em face ao exposto, verifica-se que a proposição foi elaborada consoan
te as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, 
o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 19 de outubro de 1978.- Aloysio Chaves, Presiden-
te, em exercício- Raimundo Parente, Relator- Lenoir Vargas- Helvidio 
Nunes - Franco Montoro - Cunha Lima - Nelson Carneiro - Almir Pinto 
- Aderbal J urema - Lázaro Barboza. 

PARECER No 798, de 1980 

Da Comissão de Municípios. 

Relator: Senador Amaral Furlan 
Vem ao exame desta ComisSão, o presente Projeto de Resolução da Co

missão de Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 'Parecer 
sobre a Mensagem n' 212/80, do Senhor Presidente da República, que autori
za o Governo do_ Estado de São Paulo a financiar a Subscrição de ações no 
aumento de Capital da Cia. Metropolitana de São Paulo- METRO através 
da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo_..: EMTU 
- SP, no valor de CrS 667.000.000,00 (seiscentos e sessenta e sete milhões de 
cruzeiros). 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 

_ A Com·ssão apresenta a redação final do Projeto de Resolu
çao n.~ 96, de 98Q, que sqspende a execução do art. 89 I. da Lei 
~unictpa! n.0 9.722/67, ~em como do art. 110, I, da Lei n.o 10.466, 
oe 1971, ambas do Mun1cipio de Recife Pernambuco. 

Sala da.s Comiss_ões, 1.0 de outubro de 1980. - Adalberto Sena, 
Presidente - Dirceu Cardoso, Relator - Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER N.O 799, DE 1980 

Redação finai do Projeto de Resolução n.0 96, de 1980. 

Fa9o saber que o Senado Federal aprovou, nos termo3 do art. 
42 inClSO VII, da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a se
guinte 

RESOLUÇAO N.o , DE 1980 

. . Suspende a execução do art. 89, inciso I, da Lei Mu
DICipal n.0 9. 722, de 1967, bem como do art. 110, inciso I, 
da Lei n. 0 10. 466, de 30 de dezembro de 1971 ambas do 
Município de Recife, Estado de Pernambuco. ' 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade nos ter
mos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federai, proferi
da em 22 de agosto de _1979, nos autos do Recurso Extraordinário 
n.o S0.315-1, a execuçao do art. S9, inciso I da Lei Municipal 
n.o 9.722, de 1967, bem como do art. 110, inciso I, da Lei n.o 10.466, 
g~ ~~r~':..;;',1,"~~bro de 1971 ambas do Município de Recife, Estado 
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PARECER N• 800, DE 1980 
Da Comissão de Redação 

Redação do vencido para o segundo turno regimental 
do Projeto de Lei do Senado n.• 247, de 1979. 

Relator: Sep,OO.or Dirceu Cardoso 

A C<Jmissã.o ·apresenta a redação do venci<ID para o segundo 
tumo regimental do Projeto de Lei <lo Senado n.0 24'7, de 1979, que 
acrescenta dispositivos à Lei n.• 2.800, de 18 de junho de .1956, que 
cria cs C<m.selhos Federal e Hegõonais de QllirnlCa, dlspó-e .oobre o 
exercício da pr<>flssão de Químico, e dá outras providências. 

Sala das Comissões, 1.0 de outubro de 1980. - A<ia.lberto Sena, 
Bresiden te - Dirceu Cardoso, Relator - Mendes Ca.nale. 

ANiE1XiO AO~ iN.0 800, [){E ·1981) 

·Redação do vencidc> para o segundo turno regimental 
do Projeto de Lei do •Senado u.• 247, de 1979, que a.c:rescen
ta alíuea ao art. 13 da Lei n. • 2. 800, de 18 de jliDho de 1956, 
que cria os COnselhÓs FederÍIJ e Regicmais de Química, dis
põe sobre o exercício da profissão de Químico, e dá outras 
providências. 

O .Congl1eSOO Nacional decreta: 

<Art. 1.0 O art. 13 da Lei n.o 2.81)0, de la de jtmho de 1956, 
passa a vi~orar ""rescido da regulnte alínea: · 

"·Art. 13. . ' ............................................. .. 

I) auxiliar, dentro de suas disponibllldades flnlLnceira.s, os 
sindicatos e demais associações profl.ss!onais, a fim de q""' 
estes possam pr.em!ar os alunos que mais se desta.carem 
nas E.;oolas de QuúrJca, U!ar e.soolas e ;prOmover cursos 
de especíallzação a ruvel tm!versitár!o." 

Art. 2.0 Esta Lei entra em vlgl>r na data de sua publlca.ção. 

.Art. 3.0 'Revogaan-se as disposições em contrário. 

PARECER N• 801, DE 1980 
Da Comissão de Redacão 

Redação dó vencido para. ·o segundo turno regimental, 
do Projeto de Lei do Senado n.• 89, de 1980. 

Rel~tor: Senador Dirceu Cardoso 
A Comissão apresenta a redaçãO cro-venCido para o segundo 

turno regimental do Projeto de Lei do Senado n.O &9, de 1980, que 
dl.spõe sobre Isenção de multas previstas .nos arts. 7.0 e 8.0 da Lei 
n.O 4. 737, de 1S de julho de 19:65 - Código Eleitoral. 

Sal~ das Comissões, I• de outubro de 1980.- Adalberto Sena, Presiden
te - Dirceu Cardoso, Relator - Mendes Canale. 

1 

ANEXO AO P.IIRECER N.O 801, DE 1900 

Redação do vencido para o segundo turno regimental 
do Projeto de Lei do Senado n.0 89, de 1980, que dispõe so
bre isenção de multas. previstas nos arts. 7 ..O e 8. o da Lei 
da Lei n. o 4. 737, de 15 de julho de 1965 - Código llleltoraL 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 São canceladas as multas a 'serem aplicadas com base 
no disposto no art. 7.o da Lei n.O 4. 737, de 15 de julho de 1965, refe
rer..tes às ·eleições verifiradas até a da:ta desta 'lei. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo alcança os processos 
de cobrança em curso. 

Art. 2.0 A multa prevista no art. 8.0 da Lei n.• 4. 737, de 15 
de julho de 1965, não se aplicará aos que se Inscreverem até a 
data de encerramento do prazo de alistamento para as eleições 
de 1980. 

Art. 3.0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4. 0 • Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECERES N•s 802 e 803, DE 1980 
PARECER N• 802, DE 1980 

Da Comissão de Economia 
Sobre a Mensagem Jl'l 175, de 1980 (n' 286/80- na origem) do 

Senhor Presidente da República, submetendo ao exame do Senado Fe
deral, proposta do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, para que 
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Limeira (SP) a elevar em 
CrS 30.489.375,00 (tinta milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, 
trezentos e setenta e cinco cruzeiros), o montante de sua divida oonso
Iidade interna. 

Relator: Senador Orestes Quércia 
Na forma do art. 42, item VI, da Constituição, o Senhor Presidente da 

República encaminha ao exame do Senado Federal a Exposição de" MotiVos 

n9 147, de 198o', do Senhor Ministro de Estàdo da Fazenda, reJacionada com 
o pleito da Prefeitura M unicipla de Limeira, Estado de São Paulo, no sentido 
de obter a necessária autOriZação para que possa elevar, em Cr$ 
30.489.375,00 (trinta milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, trezentos e 
setenta e cinco c-ruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna a fim 
de contratar empréstimo junto à CaiXa Econômica do Estado de São Paulo 
S.A., esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
- BNH, valor correspondente a 62.500 UPC, considerado o valor nominal, 
da UPC de Cr$ 487,83, em janeiro de 1980, destinado à urbanização de Con
juntos Habitacionais e financiamento de equipamentos comunitários públi
cos, nos Programas FINC e FINEC, naquele Município. 

2. As condições básicas da operação são as seguintes: 

"! - PROGRAMA FINC e FINEC 
Características da operação: 
A- Valor: Cr$ 30.489.375,00 (correspondentes a 62.500 UPC 

de Cr$ 487,83, em janeiro de 1980) 

B- Prazos: 
1 - de carência: 18 meses; 
2 - de amortização: 216 meses; 
C - Encargos: 
I -juros de 8% a.a. (7% a.a. para o BNH e I% a.a. para o 

agente financeiro); 
2 - ·correção monetária atrav~s do Plano de Correção Mone

tãria (PCM); 
3 - taxa de administração: I% de empréstill1o; 
D - Garantias: vinculação de cotas·partes do Imposto sobre a 

Circulação de Mercadorias (!CM); 
E- Destinação dos recursos: urbanização de Conjuntos I:Iabi

tacionais e financiamento de equipamentos comunitários públicos." 

3. No processo enContram~se os seguintes documentos e referências 
principais: 

a) Lei n• 1.658, de 1969, autorizadora da operação. 
b) Exposição de Motivos (EM n' 147/80) do Senhor Ministro de Estado 

da Fazenda ao Exmo. Senhor Presidente da República, comunicando que o 
Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favora
velmente ao pleito, formulado conforme o art. 29 daRes. n9 93, de 1976, do 
Senado Federal; e 

c) parecer do Banco Central do Brasil- Departamento da Dívida Públi
ca, que cOnclui pelo deferimento do pedido. 

4. Face as disposições contidas no 3rt. z9 dã R.es. n9 62, de 1975, com as 
alterações introduzidas pelaRes~ n<:~ 93, de 1976 ambas do Senado Federal, e 
tendo em vista determinação desta Comissão para verificação da capacidade 
de pagamento da entidade, foi adicionado à dívida intra/imite a parcela da 
divida extralimite. 

5. De acordo com o orçamento de 1980, desncontadas as operações de 
crédito realizada~ •. teríamos um~ receita líquida de Cr$ 433.480,0 mil, da qual 
cerca de 26,48% (Cr$ 114.777,5 mil), destinam-se a atender a investimentos 
com recursos próprios fato que segundo _o Departamento da Dívida Pública, 
nãi:iâeverá acarretar à Prefeitura maiores pressões na execução orçamentária 
dos próximos exercícios~ 

6. Com os dados do balanço de 197~, devidamente corrigido, os limites 
do art. 2• da Res. 62/75 (Dívida lntralimite) seriam: 

Item I - Montante Global 
Item II - Crescimento real anual 
Item III - Dispêndio anual máximo 

= 218.096,8 mil 
= 62.313,4 mil 
= 46.735,0mil 

7. Considerada a soma da Dívida Intra == Extralimite, os limites: atin
giriam: 

Item I - 272.849,7 mil 
item II - 317.079,2 mil 
item III - 748.987,2 mil 

8. Adicionada a operação sob exame- situação posterior à contratação 
-, esses itens atingiram os valores: 

Obs.: (Incluída uma operação paralela da Empresa de Desenvolvimento de 
Limeira S.A. - EMDEL, no valor de Cr$ 325.016.737,50) 

Item I = 628.355,8 mil 
Item 11 = 372.585,3 mil 
Item III = 73.935,7 mil 

9. Verifi~-se, assim, que seriam ultrapassados os tetos que lhe foram 
fixados pelo itens I, II e III do art. 2• da Res. n• 62, de 1975. 
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lO. Como se trata de uma operação extra/imite à operação em pauta não 
se aplicam os limites da Res. n9 62/75, tendo sido feita a análise da dívida 
com um todo, apenas para limitar, em alguns casos, o emtendimento acelera
do de alguns Estados e Municípios e comparar os encargos seguidamente as
sumidos, com a real capacidade de pagamento. 

11. Do exame do Mapa III- Margem para Investimentos com Recur
sos Próprios conclui-se que a Prefeitura tem uma capacidade de poupança 
real anual - descontados todo o serviço da dívida e outros encargos - de 
Cr$ 114.777,5 mil, valor bem duperior à sorna, também anual, de todos os en
cargos gerados pelos endividamentos, inclusive a operação sob exame -
igual a Cr$ 73.935,7 mil, em 1983. 

12. Assirn;acnamos não haver óbice à aprovação da presente proposta. 
13. Cumpridas as exigências estabelecidas no regimento Interno e nas 

normas vigentes, concluímos por aceitar o pleito contido na Mensagem do 
Senhor Presidente da República, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 108, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Limeira (SP) a elevar err 
CrS 30.489.375,00 (trinta milhões, quatrocentos e oitenta e nove r •• 

trezentos e setenta e cinco cruzeiros), o montante de sua dívida com:fl· 
lidada interna. 

O Senado Federal resolve; 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Limeira, Estado de São Paulo, nos 
termos do art. 29 da Resolução nO? 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 30.489.375,00 (trinta milhões, quatrocen
tos e oitenta e nove mil, trezentos e setenta e cinco cruzeiros), o montante de 
sua dívida consolidada interna, a fim -de que possa contratar um empréstimo 
de igual valor,junto à Caixa Econômi~a do Estado de São Paulo S.A., ~ta na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH~ 
destinado à urbanização de conjuntos habi_ta_çionais e financiamentO de equi
pamentos comunitâtios públicos, nos Progrmas FINC e FINEC, naquele 
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, 
no respectivo processo. 

Art. 2~? Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Comissões, 10 de setembro de 1980.- Roberto Saturnino, Pre
sidente em exercício- Orestes Quércia, Relator- José Richa -Bernardino 
Viana - José Lins - Marcos Freire. 

MENSAGEM N•l75, DE 1980, A QUE SE REFERE OPA-
RECER . 

(MENSAGEM N• 286/80, NA ORIGEM) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

Nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição, tenho a honra de pro
por a Vossas Excelências seja autorizada a Prefeitura Municipal de Limeira 
(SP) a elevar em Cr$ 30.489.375,00 (tri0ta milhões, quatrocentos e oitenta e 
nove mil, trezentos e setenta e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada, a fim de que possa contratar empréstimo junto à Caixa Econômica 
do Estado de São Paulo Sf A., esta na qualidade de agente financeiro do Ban
co Nacional da Habitação, destinado à urbanização de Conjuntos Habitacio
nais e financiamento de equipamentos comunitãrios públicos, nos Programas 
FINC e FINEC, naquele Munidpio, de conformidade com a inclusa Expo
sição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda. 

Brasília, 10 de junho de 1980.- João Figueiredo. 

E.M. n• 147 
Em 26 de junho de 1980. 

Excelentíssimo Senhor Presidente cl~ República: 

O Cônselho Monetârio Nacional, em sessão de 25~6-80, ao apreciar o 
anexo voto, ~anifestou-se de acordo com o atendimento dos seguintes pedi
dos, formulados com base no que dispõe o artigo 2'? da Resolução n9 93, de 
11-lü-76, do Senado Federal: 

a) da Empresa de Desenvolvimento de Limeira S/ A. - EMDEL, no 
sentido de ser autorizada a contratar, com garantia da Prefeitura Municipal 
de Limeira (SP), operações de crêdito somando Cr$ 325.016.737,50 (<erres
pondentes a 666.250 UPC, çonsiderado o valor nominal da UPC de Cr$ 
487,83, vigente em janeiro/80), junto à Caixa Econômica do Estado de São 

Paulo SfA., esta na qualidade de agente financeiro do Banço Nacional da 
Habitação; 

b) da Prefeitura Municipal de Limeira (SP), no sentido de ser autorizada 
a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 30.489.375,00 (corresponden
tes a 62.500 UPC. considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 487,83, vigen~ 
te em janeirof80), junto ã Caixa Econômica do Estado de São Paulo Sf A., 
esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação. 

2. -Nessas condições, c em face do que preceitua o parágrafo único do 
artigo 29 da aludida Resolução n9 93/76, tenho a honra de submeter a matéria 
à elevada consideração de Vossa Excelência, a fim de que, se merecedora de 
acolhimento, seja encaminhada ao Senado Federal. 

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência os Protestos do 
meu mais profundo respeito. - Ernane Galvêas, Ministro da Fazenda. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 
Presidência 

Empresa de Desenvolvimento de Limeira S.A.- EMDEL (com 
garantia da Prefeitura Municipal de Limeira} e Prefeitura Municipal 
de Limeira ( S P) - pedidos de autorização para contratar operações 
de crédito previstas no art. 2P da Resolução nt 93, de 11-10-76, do SeH 
nado Federal, somando Cr$ 355.506.112,50. 

Senhores Conselheiros, 
Pretendem a Empresa de Desenvolvimento de Limeira S.A.- EMDEL 

(com garantia da Prefeitura Municipal de Limeira) e a Prefeitura Municipal 
de Limeira (SP) contratar, junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo 
S. A., esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habiw 
tação, operações de crêdito somando Cr$ 355.506.112,50 (correspondentes a 
728.750 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 487,83, vigente 
em janeiro de 1980), nos termos da súmula anexa. 

2. Em face do que preceitua o parâgrafo único do art. 29 da Resolução 
nO? 93, de 11-IOw 76, do Senado Federal, submeto o assunto à consideração de 
V. Ex's, votando pelo seu encaminhamento à Presidência da República, com 
parecer favorâvel deste Conselho, para posterior envio àquela Casa do Con
gresso, se de acordo o Chefe do Poder E-x~cutivo. 

Anexo. 
Voto do conselheiro 
Carlos Geraldo Langoni 
Em 20·6-80 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 
Presidência 

Operações de Crédito a serem contratadas pela Empresa de De~ 
senvolvimento de Limeira S.A. - EMDEL e pela Prefeitura Munici~ 
pai de Limeira ( S P) junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo 
S.A., esta como agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 

1. Empresa de Desenvolvimento de Limeira S.A. 

I- Programa PROLIFURB 
Características da operação: 

A- Valor: Cr$ 8Ll01.737,50 (correspondentes a 166.250 UPC 
de Cr$ 487,83, em janeiro de 1980); 

B- Prazos: 
1 - de carência: 24 meses; 
2 - de amortização: 180 meses; 
C - Encargos: 
1 -juros d~ 1% a.a. (·%para o BNH e I% para o agente finan

ceiro); 
2- correção rnqnetâria através do Plano de Equivalência Sala

rial (PES); 
D - Garantias: vinculação de cotas-partes do Imposto sobre a 

Circulação de Mercadorias (!CM), por parte da Prefeitura Munici
pal de Limeira (SP); 

E- Destinação dos recursos: financiamento de lotes urbaniza
dos, naquela cidade. 

-li--Programa FICAM 
Características da operação: 

A -Valor: CrS 243.9!5.000,00 (correspondentes a 500.000 
UPC de CrS 487,83, em janeiro de 1980); 

J 

.. 
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B- Prazos: 
l - de carência: 18 m~es; 
2 - de amortização: 300 meses; 

C - Encargos: 
1 -juros de 2% a.a.; 
2- correção monetária através do plano de equivalência sala

rial (PES); 

D- Garantias: vinculação ãeCOias-partes do Imposto sobre a 
Circulação de Mercadorias (I CM), por parte da Prefeitura Munici
pal de Limeira (SP); 

E - Destinação dos recursos: financianiento para cOnstrução, 
conclus~o, ampliação ou melhoria da habitação e interesse social, 
naquela cidade. 

2. Prefeitura Municipal de Limeira 

I- Programa FINC e FINEC 
Características da operação: 

A- Valor: CrS 30.489.375,00 (correspondentes a 62.500 UPC 
de CrS 487,83, em janeiro de 1980); 

B- Prazos: 
1 - de carência: 18 meses; 
2 - de amortização: 216 meses; 
C - Encargos: 
1 -juros de 8% a.a. (7% a.a. para o BNH e 1% a.a. para o 

agente financeiro); 
2 - correçãÕ monetária atravês do Plano de Correção Mone

tária (PCM); 
3 - taxa de administração: I% do empréstimo; 
D- Garanaas:-vinculação de cotas-partes do Imposto sobre a 

Circulação dce Mercadorias (ICM); 
E - Destinação dos recursos: urbanização de Conjuntos Habi

tacionais e financiamento de equipamentos comunitârios públicos. 

2. Segundo o parecer apresentado pela Caixa Econômica do Estado de 
São Paulo S.A., as operações de crédito sob exame são viáveis econõmica e fi
nanceiramente. 

3. Trata-se de operações a que por força das disposições contidas no ar
tigo 2• da Resolução n• 93, de 11-10-76, do Senado Federal, não se aplicam os 
limites fixados no artigo 29 da Resolução nfil 62, de 28-lQ-75, da mesma Casa 
do Congresso, haja vista que os recursOs a serem repassados provêm do Ban~ 
co Nacional da Habitação. 

4. De acordo com os registres do Departamento da Dívida Pública, ã si· 
tuação geral da dívida consolidada interna da Prefeitura Municipal de Limei· 
ra (SP) apresenta-se conforme o quadro .a seguir: 

Cr$ mil 

DfVID..a. CQ~SOLIDADA POS!ç.l\0 E\1 Ol'ER.,ÇOES (~ OPER 1\0 SllUAÇ!IO POS1ERIOR 
INTER.~ 31.o;.so SOB A À ffi'ITRATJ\ÇM PRE-

EXAME m;-.."TRI\TAR. Tf:..'flJIDA 

I - Ii\7RA.L!:IIITE ó.0.37S.l 60.378.1 

a) Em títulos 

b) Por contratos 60.378,1 60.378,1 

c) Por g.:mmtias 

d) Outrns 

II - E..\.TR.'tLIMI'TE 60.997,5 355.505.1 151.474 ,l 567.977!7 

a) FDU G0~997 ,5 60.997,5 

b) FAS 

c) B.'11 355.506,1 151.474,1 506.980,2 

III- TOTAL GER/\L (I-tii)1Zl.375,6 355~506.1 15~··174 .1 62~_.355,8. 

(•) RcsoluçD:> n• 7, de 19.04.79, do Senado Federal. a contratar. 

5. Levando-se em conta, entretanto, a soma do endividamento intra e 
extralimite, para efeito de análise sobre a capacidade de pagamento da Prefei~ 
tura, teríamos a seguinte situação: 

Cr$ mil 

Dívida intra e Operaçõos 
extrali..l:'lite + · sob 
operações a con E.-x:.ame 
t:tatar. Posição 

Situaç6:o pos i . .imitcs do 
tcrior ã coO art. 2'<' da 
tr<~.tação - Resolução 

n9 62/75 

P.!on"tO.I:.te Global 

Crescimento real anual 

Dispêndio anual má:d.mo 

em: 31-03.80 

272.849,7 

17.079,2 

48.987 ~2 

355~506.1 

355.506.1 

24.948.5_ 

623.355.8 218.096~8 

37'2.585,3 62.313.4 

73.935,7 46~735,0 -----
6. Como se vê, considerado todo o enQ.ividamento da referida Prefeitura 

(intra + exiralimite + operação sob exame), seriam ultrapassados os tetos que 
lhe foram fixados pelos itens I, II e III do citado artigo 29 da Resolução nfil 
62/75. 

7. Assinale-se, ainda, que o orçamento do Município para o ano corren
te prevê a realização de receita de Cr$ 433.480,0 mil (deduzidas as operações 
de cr~dito), da qual cerca de 26,48% destinam-se a atender a investimentos 
com recursos próprios, fato que, segundo o Departamento da Dívida Pública, 
não deverá acarretar à Prefeitura maiores pressões na execução orçamentária 
dos próximos exercícios. 

8. Ademais, sua margem de poupança real é bastante superior ao maior 
dispêndio relativo à dívida contraída somado ao do financiamento pretendi
do. 

9. Em face do que preceitua o parágrafo único do artigo 29 da precitada 
Resolução n9 93, de 1976, o assunto deverã ser encaminhado ao Conselho 
Monetãrio Nacional e, posteriormente, à Presidência da República e ao Sena
do Federal, se de acordo o Chefe do Poder Executivo. 

Ot.i-!CO_ CENTRAl. 00 EHlÃS!t 
&~;.'A/t.:tJOI!' 

!'"""~~ ... ?6Cl<65/6 ji'â.04.BO 
rt.c;;:a IJ 
M~ tl!t ca:rtro!!J é= apCin:lçlfD:J ~o 
~v1ér.1 ~IC:~:II~C in~m'l 

f]E$TA~ ~lo!U'~~Ü>!o ~].ol!Ul'U~I'IOOIC1'4 
~Vff'r'TUM~E"tl~m>" · 

sa'Rl'S!\.lE !:ESE.\"\'OL.IfJ~a:ro ro r.l/oli;IM. s.A. - o.u:.r.- un;rr~\ 
~~.rc!m = ~ llO'.I ..,;· · · -·· 

~ .:1.n. - a~(J~·n· 
,o.;.,_U,..io,)/IIU:S'M __ _ 

Cn1'16S8/69 

!''·:~:;···" 
~oe.WS'!'J.'U.'?fl CCiJ ~r:u?!AA 

. "" 
l!l~Z 12.47( 240,00 1090 2~.NS.4!0,00 

193:5 24.9~5.430,00 """'' 320.G74.S4S..OO 

l9S4 z-t.9.1S.~so.oo """ 5:52.7S6.C.28.00 

l!lS> 24.!l4íl<ISO!Y.I 

t~~6 2<1 •• !1U!.4~0,0Cl 

1!)87 Z4.9-18.480.QO 

l!lSS 2~.!14.3.480 O!l 

I 
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.. B·Sit+Jc~;ão d(l dtvido co)r~allc!cd'3 intoriio:: C"~ 
OIScn,:.•:.-.;ACAC· ~;~;;,...e"~~.::~~. 19- -~~- ~~""..e..lt~ ... ~U4> To r~~ ;:;.~,e;~ ,:o~~~:...., .... "~.......-..... ,. ~~·::~..z;~ t>< •~.U ~U ·U 

" " t!S•US~84 es• c~-02 8'!1•!õ7t0!1 

I• ltfTRALtMITf 36.747,8 41 • .330,2 60.378,1 60.378,1 19.047,9 

u-t~r rin:t.os 

U • POR CONT!tATOS: :16.747,8 41.330,Z 150.373,1 60.:>78,1 HL047~9 

ts-1'01'1 o:.RAJfTIAS 

u.o.JTP,OS 

II·EXTnAl..rWT;;: 55.984,9 62.966,2 60.997 .s 60.997,5 - 1.968,7 151.474,~ l?l-47~.t 
U.l·f'HtiU SS.t'IS4 .~ 6Z.966;2 60.997.5 60.'01!)7,5 - 1.9Ci8.7 

I 151.474,' 151;474,1 

l_ru.TOu:. ,.;:,~~;.~, u .. m C> <1,.7:',,7 4 296 Jm. -, _h,,,, 6 _I_ '"·'· lm.m.~ 151.474.1 

e e rema do P~Sittm~nto! do dMdo cnso!'d~do Tntarna • ronoc ' -t:r V!!JA lUIIC.lC:~ 

19 80 r118l lt82 ""' "" r11SS rll86 

L•IIITFWJI.IJT[ 16.575,1 15.480,4 19.225,6 13.860,2 8.749,(1 3.637,9 3.637,9 

U.o:>EJtJ.ÇZ'::I :sa~ ElWJt: 12.474,2 24.948,5 24.943,!= 24.943 5 24.948,5 

bloSUI·'rO'Tt:L(U11! 16.575,1 15.480,4 31.699,8 .33. 808,7 :53.697,5 2.8.586,4 28.586,4 

IV·I:XTilALlMi.'E 17.2.SZ,6 16.120,8 :52.930,3 35.127,0 33.286,.3 Zs.926,8 19.29:5,2 

I TOT.U. {•II+IV) C> 33.857,71 31.601,2,64.630,1 173.9.35,7 ·j_66.98.3,~ __ js4.Sl:S,Z _147.879,6 

-0~1.~~~ ';;·~~lo':'' Df' b~l~nro ~o iS 

•\C:Ctl:'AM!!~~' 

l?ljOl6C&OÕ 
M.lloltP.o 76U465/6 

r~-,-,.-,.-,,2==-:J----'l·j! I"-"""""' '"""" Cn>% '' "' 
~c=J !I Et. c:ttSCltolomJ nt:AL A/-lUo\t. {~0% ~· D~ 
I "'·"' ·' I . i 1,1Z47 I f). O:SI'tr.'CIO ANVAl.. I,I.>.Xll-10 (1S%"• D5J 

G.-566.~--

C:.$-1>'' ' 
.~, 

·~· 
r~Lf, 

2:.304,3 1.802,7 

24.!:~48.5 24.943,5 370.511, 

27.252,8 26.751,2 370,571, 

18.614,3 17.9.35:3 149 • .317, 

45.867,1 j.u.6S6,S lsl9.SSS, 

"'·'"·' 11 
~=="=.=,=,.=.=~/ 

46.735,0 

L 109.0~S,4 
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BANCO CENTRA!.. DO SR 
7641465/ú '"·•'!'-. _j 

Mapa da Ar;uhiç.ão da i>•~c.rg3:n pc.ro 
Investímsontos com Recursos Própiios 
!.lAPA U~ 

i-===~----------'+-----j-'~'·~·900,0 
:SG.SZO,O ! '. 

4.33.-480,0 . 

209. 2SS !o~·-·j-------j 

63;3~:~'·"'•--;--~--\-------" 
, 1 16.000,0 

---"'-"''"'-""+1---~'-"' ,o-
31.072,5 

.I 16.ooo ,a 

15.{)00,0 

31.000,0 

Tl-ata-sc de ope~ões arnp;:rradas pelo artigo Z', da P.esalução n9 93·, de ll.lO. 76 

do Scna.do Federal, cujos recursos prov~m do &\lf, sendo, portanto, c:xtral:im.itc-. 
Entretanto, considerada a orient.aç5o da ComiSsão de Economia C:o Seotado Federal, 

para vci"ificõ:l.c;ão da capnciclade de p::!ga.T.~nio Cio Pleltcantc, aplicarncs- os parâmetros.[ 

determinados pela r-esolução n"' 6z;·claquela Casa do CQngresso, npurmcJo.-sc que o 

montante:' global, o crescimento real anual e o díspêndio anual má:-.:ir..o apt-esenUnn ~ I 
se ultr;tp:'lssados cm Cr$ 410.259,0, Cr$ .U0.27l,SeCr$ 27.200,7, rcspectivam"..nte , 
ao ~c cOHlpUt.ll.r a OJ.1cração sob e:X<l.!-:12· 

Tcn.::l.:. cr,J vista c;_1.1C o orÇ.:lr;>;:-nto p.:tra lDSO Pl'C\'S-:i::argcr.t pnra-in\·cstiln~tos próprios 

da ordc:n de 26,48\, c considerando-se que a m<'.r&Cm d~ poup<lnÇ.'l te<'ll éb~st&nte su

perior ;JO maior dispêndio relativo ii dídcla coiltraíd3. SOill.ldo' ao do 'financiamento 

pretendido, pa.rcc:e-nos não haver Óbice ao âcte-dl!l<."ntO do pleito •• "7 

~.--·-

·.,_.o:·~-~~___,! 

r ... ,·---~7~. J 

PARECER N• 803, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Sobre o Projeto de Resolução n" 108, de 1980, da Comissão de 
Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Limeira (SP) a 
elevar em CrS 30.489.375,00 (trinta milhões, quatrocentos e oitenta e 
nove mil, trezentos e setenta e cinco cruzeiros), o mo~tante de sua 
dívida consolidada interna". 

Relator: Senador Franco Montoro 

O presente projeto de resolução, da-Comissão de Economia, como con
clusão de seu parecer sobre a Mensagem n" 175, de 1980, do Senhor Presiden
te da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Limeira, Estado de São 
Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do 
Senado Federal, a elevar em Cr$ 30.489.375,00 (trinta milhões, quatrocentos 
e oitenta e nove mil, trezentos e setenta e cinco cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada interna, a fim de que possa c-ontratar um empréstimo de 
igual valor, junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., esta na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, 
destinado à urbanização de Conjuntos Habitacionais e financiamento de 
equipamentos comunitários públicos, nos Programas FINC e FINEC, na
quele Município. 

2. O pedido de autorização foi formulado nos termos peceituados no 
parágrafo único do art. 2• da Resolução n• 93, de 1976, do Senado Federal, 

implicando, por conseguinte, a não óbservância dos limites flxados pelo arti
go 2• da Resolução n• 62, de 28-10-75, também do Senado Federal, conforme 
se verifica a seguir: 

"Art. 29 Os lipt_ites fixados no artigo 29 da Resolução n9 62, 
de 1975, não se aplicam às operações de crédito contratadas pelos 
Estados e Municípios com recursos provenientes do Fundo Nacio
nal de Apoio ao Desenvolvimento Urbano (FNDU), do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS) e do Banco Nacional da 
Habitação (BNH). 

Parágrafo úniéo. O pedido de autorização para as operações 
de crêdito previstas neste artigo serâ submetido, pelo Presidente da 
República, à deliberação do Senado Federal, devidamente instruído 
com o parecer do COnselho Monetário Nacional.n 

3. Cogita-se, portanto, de operação financeira com recursos provenien
tes do Banco Nacional da Habitação, conforme demonstram a Mensagem n9 
175/80, do Senhor Presidente da República e os de:nais instrumentos que a 
acompanham: Exposição de Motivos do Ministro de Estado da Fazenda; Pa
recer favorável do Conselho Monetário Nacional e Parecer favorãvel da Di
retoria do Banco Central; e, Lei Municipal n9 1.658/79, autorizativa da ope
ração. 

4. O Regimento Interno estabelece, no art. 415, letra b, que, por proM 
posta do Presidente da República, cabe ao Senado Federal "fixar limites glo-

bais para o montante de sua dívida consolid~da dos_ Estados e Municípios 
(CoflstitUição, a!C42~- VI)", e, no art. 415, ••cjue tal matéria serâobjeto de Re
solução do Senado, com tramitação própria aos projetos dessa natureza. 

5. De fato, a CoO.stitUiÇão FedCrat, em seu art. 42, item VI, prescreve 
como competência prívativ-â do Senado '•fixar, por proposta do Presidente da 
República e por resolução, limites globais para 6 montante da dívida consoli
dada dos Estados e dos Municípios .. .''-. 

6. A Comissão de Economia da Casa, apreciando a matéria, no âmbito 
de sua competência regimental, -apresentou e aprovou o presente projeto de 
resolução, que ora é submetido ao estudo deste órgão técnico. 

7. Trata-se. como se vê, de proposição- elaborada ~onsoante as pres
crições legais e regimentais aplicáveis à eSpécie, merecendo. por isso, o nosso 
encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e têcnica legislativa. 

Sala das Comissões, 19 de outubro de 1980.- Aloysio Chaves~ Presiden
te em exercício- Franco Montoro, Relator- Helvídio Nunes- Cunha Lima 
- Nelson Carneiro- Aderbal Jurema .- Almir Pinto- Raimundo Parente 
- Lázaro Barboza. 

PARECER N• 804, DE 1980 
Da Comissão de Redação . 

Reda.ção final do Piójeto de Resolução n. o 84, de 1986. 
Relator: Senac!Dr Adialberto Sena. 

A Collllssão aJ>resenta a redação final do Projeto de Resolução 
n.0 84, de 1900, que autoriza a Prefeitura Municipal de Guarujá 
(SP), a elevar em Cr$ 47.000.000,00 (quarenta. e sete milhões e 
seiscentos mil cruzeiros) o montante de .sua dív1lda consolidada 
interna. 

Sala das Comissões, 2 de outubro de 1980. - Dirceu Cardoso, 
Presidente - Adalberto Sena, Relator - Mendes Oanale, 

ANEXO AO PMl.EJOEla IN.o 804, DE 198(} 

Redação fina.! do Projeto de Resolução n. 0 84, de 1980. 
Faço saber que o Senado Fedem! aprovou, nos termos do art. 

42, Inciso VI, da Constituição, e eu, -----------, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RIESOIJUÇ~O lN. 0 
, r> E 19811 

Autoriza a. Prefeitura Municipal de Guaru,já, Estado 
de São Paulo, a elevar em Cr$ 47 .troo .000,00 (quarenta. e 
sete milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívi<la consoli<lada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 ll: a Prefeitura Municipal de Guarujã, Estado de São 

Paulo, nos tennos do art. 2.0 da Resolução n.0 00, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, auton!zada a elevar em Cr$ 47.000.000,00 
(quarenta e sete milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de 
sua divida consolidada, a fim de que possa contratar um emprés
timo de igual valor, junto à Caixa Económica Federal . mediante a 
utilização de recursos do Fundo de Apolo ao DesenvoÍv!mento So
cial - FAB, destinado à Implantação de escola de 2.0 Grau, pro-
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fl&sionàllzante, naquele Municiplo, obedecidas as condições admi
tidas pelo Banco Central 'd<l BrasU no respectivo processo. 

Att. 2.0 Esta &esolução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

CORRESPONDltNCIA RECEBIDA 
LISTA N• 05, DE 1980 

Em 3 de 10, de 1980 

Comunicações: 
- do Sindicato do Comércio Varejista do~ Feirantes de Manaus-AM, 

comunicando a posse de sua nova Diretoria pãra o tri~nio de 1980/1983; 
- do Sindicato dos Empregados no Comércio de Maringâ-PR, com uni~ 

cando a posse da nova Diretoria para o triênio de 1980 I 1983. 

Manifestações sobre Projetos: 

-da Associação de: Supervisores Educ3dCútais da Bahia-ASSEBA. pela 
aprovação do Projeto de Lei da Câmara n• 45 /80; 

- da Associação dos Sociólogos do Brasil-ASB. em Brasília-DF, 
manifestando-se pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n9 _81/79; 

- da Associação dos Supervisores Escolares do Estado de Goiás
ASSU EGO, pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n' 45 /80; 

-da Associação Comercial de MinaS~ aPresentando sugestões ao Proje
to de Lei do Senado n• 200 /80; 

- da Federação das Indústrias do Estado de Min_as Ger.ais, 
manifestando-se pela rejeição do Projeto de Lei do Senado n• 256/79; 

-da Confederação Nac~o~al da I_ndús_t_ria-RJ, ma~ifestando-~e pelare
jeição dos Projetos de Lei9o Senado n•s 98/80, 160/80 e 200 /80; · 

-da Câmara Municipal de Jundiaf-SP, pela aprovação do Projeto de 
Lei do Senado n• 56/77. -

Congratulações ao Congresso Nacional pela promulgação da Emenda 
Constitucional n9 14, de 1980: 

- da Câmara Municipal de Anadia-AL; 
- da Prefeitura de Atalaia-AL; 
- da Câmara Municipal de Palmeira dos !ndios-AL; 
- da Câmara Municipal de Taquarana-AL; 
- da Prefeitura Municipal de Itabuna:BA; 
- da Prefeitura Municipal de ltajú do Colônia-BA; 
- da Prefeitura Municipal de Itapicuru-BA; 
- da PrefeitUra Municipal de Piritiba-BA 
- da Liderança do PDS de Piritiba-BA; 
- da Câmara Municipal de Planalto-BA; 
- da Prefeitura Municipal de Porto Seguro-BA; 
- da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria-CE; 
- da Prefeitura Municipal de Petrolina-CE; 
- da Câmara Municipal de Caxias-MA; 
- da Prefeitura Municipal de Arinos-MG; 
--da Câmara Municipal de Passa Quatro-MO; 
- da Câmara Municipal de Abaetetuba-PA; 
- da Câmara Municipal de Guarabira-PB; 
- da Associação de Câmaras Municipais do Noroeste Paranaense 

ACAMNORPA; 

- da Prefeitura Municipal de Chã de Alegria-PE; 
-da Câmara Municipal de Barra de Guabiraba-PE; 
- da Câmara Municipal de Jaboatão-PE; 
- da Câmara Municipal de Palmares-PE; · 
- da Prefeitura Municipal de Pesqueira-PE; 
- da Câmara Municipal de Bom Jesus do Itabapoana-RJ; 
- da Câmara Municipal de Américo Brasiliense-SP; 
- da Câmara Municipal de Mauâ-SP; 
- da Prefeitura Municipal de Pirapozinho-SP; 
-da Prefeitura Municipal de Serrana..SP; 
~ da Câmara Municipal de Suzano-SP; 
- da Câmara Municipal de Major Vieira-Se. 

Manifestações de desagrado à promulgação da Emenda Constitucional n9 
14/80: . 

- da Câmara Municipal de Toledo-PR; 
- da Câmara Municipal de Rio Grande-RS; 
- da União dos Legislativos da Fronteira Oeste-Ulfro-em São Gabriei-

RS; 
- da Câmara Municipal de Andradina-SP; 
- da Câmara Municipal de Santa Isabel-SP; 
- da Câmara Municipal de São Jos6 dos Campos .. SP 

Diversos: 

- da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, solicitando a ela
boração de leis objetívãiido a implantação de um Plano Nacional de Creches, 
que abranja todas as trabalhadoras e crianças do País, com recursos obtidos 
da arrecadação da Loteria Esportiva e do Imposto de Renda; 

- da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo-SP, solicitando 
que as construções de usinas nucleares no Pais se limite àquelas já iniciadas; 
que sejam convocados cientistas e técnicos brasileiros para um amplo estudo 
do acordo nuclear Brasil-Alemanha; que o relatório científico seja divulgado 
por todos os meios de comunicação e que o Governo destine maiores verbas 
para pesquisas e aproveitamento de fontes alternativas de energia; 

- da Câmara MUniciPal de Santa Isabe-SP, solicitando a implantação 
da reforma agrária no Brasil; 

-da Câmara Municipal de Santa Fé do Sui-SP, solicitando a adoção do 
Programa Nacional de Alimentação ao Trabalhador-PRONAM, por todas _ 
as empresas nacionais; . 

- da Câmara Municipal de Mauâ-SP, sugerindo a anistia fiscal para 
acréscimOs "iilcidentes sobre o débito tributário originário e parcelamento do 
mesmo, conforme o montante da dívida; 

-da Câmara Municipal de Bento de.Abreu-SP, solicitando a adoção do 
'Programa de Alimentação ao Trabalhador-PRONAM, em todo território 
naciOnal; 

-da Câmara Municipal de Andradina-SP, solicitando providências do 
Governo para o fim -das mordomias no País; 

- da.Câmara Municipal de Recife-PE, solicitando a elaboração de lei 
que impeça a matança indiscriminada de jumentos em todo o- Brasil. 

Manifestações contrárias à legalizaçã~ do aborto no Brs.~l: 

- da Câmara Municipal de Santa Isabel; 
- da Câmara Municipal de Centenário do Sul-PR; 
- da Aliança Municipal Espírita de GoVernador Valadares-MG; 
- da Assembléia Legislativa do Éstado de Minas Gerais. 

Manifestações de repúdio aos atos terroristas que abalam o País: 

- da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Corumbâ-MS; 
- da Câmara Municipal de Lavras-MO; 
- da Ordem dos Advogados do Brasil-Seção do Rio de Janeiro; 
- da Subseção da Ordem dos Advogados de Cruz Alta-RS; 
- da Subseçào da Ordem dos Advogados de Araraquara~SP; 
- da Câmara Municipal de Cachoeira Paulísta-SP; 
-da Câmara Municipal de Caraguatatuba-SP; 
- de Câmara Municipal de Guaratinguetã-SP; · 
- de Câmara Municipal de Jundiaí-SP; 
- da Câmara Municipal de Penápolis-SP; 
- da Câmara Municipal de Ribeirão Pires-SP~ 
-- da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo-SP; 
-da Câmara Municipal de São José dos Campos-SP; 
- do Movimento de Arregimentação Feminina-SP; 
-da Câmara Municipal de Joinvillc-SC. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Do Expediente lido consta o Pro
jeto de Lei da Câmara n<:' 54. de 1980, que receberá emendas, perante a Co
missão de Segurança Nacional, pelo prazo de cinco sessões ordinárias, nos 
termos ·do artigo 141, li, "b", do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -A Presidência recebeu, do Gover
nador do Estado de Santa Catarina, o Oficio n• Sj30, de 1980 (N•. 
GG(7.607/80, na origem), solicitando, nos termos do item IV do artigo 42 da 
Constituição. autorização do Senado Federal a fim de que aquele estado pos
sa realizar operação de ~mpréstimo externo, no valor de USS 60,000,000.00 
(sessenta milhões de dólares), para o fim que especifica. 

A matéria será despachada às Comissões de Finanças, de Constituição e 
Justiça e dos Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, requerim~nto que 
será lido pelo Si-. j9.Secretârio. 

t lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 419, DE 1980 

Nos termos do art. 282 do RegimentO Interno requeiro que tenham tra-
mitação conjunta oS seguintes projetes: 

Projeto de Lei do Senado n• 186, de 1980; 
Projeto de Lei do s~nado n• 368, de 1979; c, 
Projeto d~ Lei do Senado n• 155, de 1980. 
Saia das sessões, 2 de ·outubro de 1980. -Senador Aloysio Chaves, Presi

dente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. 

J 
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -O requerimento que vem de ser 
lido serâ publicado e incluído em Ordem do Dia nos termos do Regimento 
Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Parecei' da- Comissão de Relações Exte-
riores sobre a Mensagem n' 136/80 (n' 234/80, na. origem), de 23 de junho de 
1980, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Senhor Ayrton Gonzalez Giz Dieguez, Embaixador do 
Brasil junto à República do Zaire, para, ·cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República do Burundi. 

A matéria cOnstante da Ordem do Dia da presente sessão, nos termos da 
alínea h do art, 402 do Regimehto Interno, deverá ser apreciada em sessão se
creta. 

Solicito aos Srs. funcionârios as proVidênCias necessárias a fim de que 
seja respeitado o dispositivo regimental. 

(A sessão torna-se secreta às 18 horas e 40 minutos e volta a ser 
pública às 18 horas e 52 'minutos). 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a sessão, comunicando aos Srs. Senadores que, conforme delibe
ração anterior do_ Plenário, a sessão de amanhã, dia 3 de outubro, será desti
nada, em caráter especial, a comemorar os cinquenta anos da revolução d_e 
1930. . 

Desta forma, não serão designadas--matéria·s-parã: a:Órdem ·do Dia. 
Estâ encerrada a sessão. 

(Levanta::.se a sessão às 18 horGs e'50 mz·nwos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LINS NA 
SESSÃO DE 30-9-80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA
DOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSI:: LINS (PDS - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Há alguns dias, o nobre Semidor Leite Chaves comentou uma questão 
neste Plenário, uma velha questão envoivendo a EmPresa -Malves SJ A, Co
mércio e Indústria, o Banco União Comei'Ci3.T, BUC, o Banco Itaú e o Banco 
Central. - - . 

Não desejo, Sr. Presidente, Contestar o discurso de S. Ex•, mas apenas fa
zer algumas apreciações quanto à, posição do Banco Central nesse assunto. 

Não temos qualquer interesse em defender orga-nizações privadas ou em 
atacá-las, mas no caso é necessário esclareéer· ce~os f~tos. O Senador Leite 
Chaves .não só apresentou aquf esSe Probléma· mas deu tam.!Jém algUmas en
trevistas - pelo menos, duas - nos jornais de Brasília sobre o assunto. 

t claro que não concordamos com S. Ex•, quando consídera São Paulo 
urna espécie de- Chicago .dos_gangsters, da corrupção e dos crimes e nem tam
bém pensamos que os banqueiros se alinham na faixa de agiotagem a que S. 
Ex• os condena, de modo a vê-los reunidos em seus sindicatos para inventar 
sistemáticas de balanços próprios para esconder seus lucros ilícitos. 

S. Ex• também fez uma afirmação Que· é cohvenieiÚe escla'recer. Afirma 
que os empréstimos dos baricos vão até 50 vezes 0 seu capital. Tivemos o cui
dado de examinar esse assunto e a inforrriaç~o QUe tenho é·a ·de que, no País, a 
autorização legal limita ess'as operaçõeS em 12 vezes. Normalmente, porém, 
esse volume não-ultrapassa oito a nove vezes a soma do capital, mais reservas. 
S. Ex• afirmar, também, que os bancos ·são entidades maléficas, que estão 
corrompendo até mesmo os meritíssimos jufzeS. Essa é uma opinião pessoal, 
com a qual não concordamos, é claro. 

M·'às, Sr. Presidente, é fato que conforme citou S. Ex•, no dia 25 de se
tembro de 1973 o Banco União Comercial e o Ramenian Bankfon Foreign 
Trade, ..;..,__ EXROBAN K, de Bucareste, firmaram' um pi'otocolo para permitir 
um fluxo de mercadorias romenas, que viriam consignadas ao BUC:o para se
rem utilizadas pela empresa Malves SJA, Comércio e Indúst.ria. Isso seria fei
tó através de um armazém alfandegado, sob controle das autoridades. brasi
leiras mas localizado na própria área de trabálhÓ da Malves. 9 Banco Uri{ão 
Comercial assumia obrigações relativas á importação de tratares semi
acabados da Romênia, que seriam montados e vendidos pela Malve~ no mer
cado brasileiro ou no mercado externo. O BUC funcionava como trustee. 
como depositáiio desses equipamentos üTiportados e devia se responsabilizar, 
totalmente, pelos equipamentos romenos, além de" garantir, incondicional
mente, o pagamento dessas mercadorias à Roménia. Obrigava-se, também, a 
avalizar os saques que a Malves fizesse contra o exterior, em decorrência de 
vendas para o mercado externo. Esse aval era dado, exatamente, no momento 
em que a Malves retirava as peças importadas, do armazêm alfandegado, 

para montar os equipamentos. O BUC teve problemas durante a vigência 
desse protocolo. Por isso o Banco Central, com o objetivo de salvaguardar os 
interesses públicos, nele interferiu, ficando o Banco Itaú como intermediário 
e, afinal, responsável pelas obrigações- do BUC. 

Nesse momento, Sr. Presidente, o passivo do BUC era de 4 bilhões de 
cruzeiros e o ativo de 3 bilhões, 670 milhões de cruzeiros; o ltaú adquiriu as 
patentes do BUC, por 237 milhões, o qe cobria parte dos 330 milhões do defi
cit verificado. Restavam 93 milhões, que forain levados à conta própria do 
Banco Central, com a garantia dê-·bens partiCulares dos administradores do 
BUC. 

Houve, Sr. Presidente, nessa ocasião, transferência de responsabilidades 
do BUC para o Itaú, que assim ó sucedeu nas obrigações previstas no proto
colo entre a ll{alves e o EXROBANK. Acontece que, logo em seguida, ao 
exarriinar as c:;ontas dos seus diversos parceiros e tendo a oportunidade deve
rificar, em detalhe, a situação da Malves, o Itaú verificou que a empresa não 
vinha cumprindo as suas obrigações e os seus compromissos. 

Ficou constatado que a Malves retirava mercadorias do armazém alfa{l
degado, mediante simples endosso, e que esta se emitia nos documentos de 
importação, antes mesmo da 5omercialização dos equipamentos. Havia no 
BUC ou seja, agora no Itaú, duplicatas e cambiais vencidas com títulos saca· 
dos contra empresas ligadas à própria sacadora;_ e_ havia_ dívidas da Malves, 
vencidas, junto ao banco, e não pagas e avais emitidos por ela própria, ao in-
vés de o serem pelo BUC. · 

Finalmente, havia falta de. mercadoria: no anmizéril entrepostado. Em 
vista dissó, o banco Itaú chamou a Malves à responsabilidade e exigiu a mo
dificaçã-o do protocolo, de modo a cobrir-se de piejuízos à vista. Ele propôs a 
eliminação da sua posiç_ão de trustee. _e, ta_":l:bêm de s_.ua_ responsabilida?e por 
avais nos saques da Malv-es. A Malves nãO atendeu, não re,&ulaiizou a si
tuação, e nem atendeu a rhOdificâ.ção do Pro-tocolo, solicitado pelo Itaú. Ê 
claro que, nestas condições, o ltaú suspendeu as operações de cOnsignação 
com a Romênia, já que esSàs operações eram dirigidas para a Malves. 

Com o objetivo de aprofundar a análise da situação do proto_colo
Malves-BUC, agora Malves-:-ltaú, e qe pr!Jteger o seu próprio patrimônio e 
responsabilidade, sabe-se que o Itaú contratou uma empresa denominada So
ciedade Brasileira de Superintendência SJ A, para levantar os estoques impor
tados até então, em consignação, para serem utilizados pela Ma!Ves, dentro 
do protocolo. O que ficou constatado é que a 'situaÇão da Malves não era re
gular. Teriam sido importados 375 tratares de esteira, mais 640 tratares de ro
da, etc., em suma, uma série de equipamentos,_ num total de 6 milhões, 49 mjl 
e 935 dólares Romenos. 

Pois bem, deste total, estavam faltando, segundo os relatórios, vários 
equipamentos e peças, num_total de 241, dentre eles_, constando,-tratores de 
esteiras, tratares de roda e peças diversas. Esse material ~ão se encontrava, 
nem retirado regularmente, nem no armazém alfandegadq. ~ Malves alegou, 
simplesmente, que o material teria sido retirado do armazém alfandegado 
após uma comunicação ao banco, cerca de;: nove dias antes da vistoria feita 
pela empresa então contratada pelo Itaú. O fato é que, -r:nesmo.diante desses 
fatos, a Malves não regularizou .a sua posição. ~o dia 26 de junho d~ 1977, 
ela, devia ao Itaú cerca de 90 milhQes de cruzçíros, sendo. cerca de 43 milhões 
relativos à operação de trustee. Para solucionar. a pendência do trustee, a 
Malves prometeu realizar uma operação de exportação para a Romênia, 
como indicada pelo nobre Senador Leite Chaves, o·que ser.ia uma e~pécie de 
devolução de 70 tratoreS, em nome de uma empresa Romena chamada Uni
versal Tractors. Esta operação,· entretanto,-nã_o se realizou. Por isso, a pró
pria Universal cancelou o- aco!:do de: req:bir:n,ento 9-o.s tratares. 

É claro que o Banco Ceniral não teve, conforme alega o nobre Senador 
Leite Chaves, qualquer cu_lpa no _frac_?-Sso ~essa _9peração e, ~ept po~deria tê
lo. Aliás, tal operação po9,Úia fer sidO feita· p~Iâ ~~Ives, ~~smo através de 
outro banco que não o Itaú. Essa i~forniâ.ção ;me p~rece im,Porfinte, de vez 
que o nobre Senador Leite' Chaves cul~a ci Banco C,en.tral~ _pel.o fracasso da 
operação, que .eria sido bo~sot_ada_ p~lo .I ta~, .int~ress~do. mai~ e~ destruir a 
Malves do que, propriamente. em operar o convê~fõ quê'ehire ambos· existia. 
Aliás, ao correr dessa negocia~o, a Malves pediu coQcordata e esta foi con
cedida no dia 13 de abril de 1978, sendo executora a COBEC. 

O Sr. Mendes Canale (PP -. MS) - Permite V. Ex• um aparte? 

o SR. JOSI:: LINS (PDS- CE)- Com o maior prazer, Senador Men
des Canale. 

O Sr. Mendes Canale (PP- MS)- Eu gostaria, se fosse possível, que 
V. Ex• me informasse a data da importação desses 375 tratares. 

O SR. JOSÉ UNS (PDS -CE) - Esses equipamentos, nobre Senador, 
foram importados em épocas diversas. O protocolo inicial, que criava a siste
mática da consignação entre o Romenian Bank for Foreign Trade e o BUC, ~ 
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do dia 25 de setembro de 1973, segundo informações do Banco Central. A 
partir daí, evidentemente, essas importações foram feitas e entregues, ao che
gar ao Brasil, ao armazém alfandegado, sob a responsabilidade do BUC. 

O Sr. Mendes Canale (PP- MS)- Agradeço a V. Ex• 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSf: LINS (PDS - CE) - Com o maior prazer, nobre Sena
dor. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Eu me congratulo com V. Ex• pela 
maneira serena com que está colocando, hoje, nO Senado, esse problema que 
foi, inicialmente, versado por mim, em um discurso relativamente longo. 

Mas, parece~me que V. Ex• não tocOu n() funôamental, e isso vai ser ob
jeto de um novo discurso, porque um aparte não exauriria a resposta. Quero 
dizer a V. Ex•, primeiro, que a situação da Malves era iãO boa que, quando o 
Itaú encampou o BUC tinha ela ali três milhões de dólares em depósito. A 
concordata é um remédio, por outro lado, concedido somente ao comerciante 
honesto, que esteja um dia com suas obrigações, que não sofra protesto. 
Qualquer comerciante, no País, por mais sólido que seja, não chegaria nem à 
concordata, mas à falência, se um grande banCo, como- o Itaú, resolvesse 
destruí-la. Era uma firma tão séria, qüe nem coirf fóâa veemência, com toda 
restriÇão cteditícia, o Banco Itaú chegou a levá-la à falência. A concordata 
não tem liqUidante. A COBEC não é liqUidante de concordata: à concorda# 
tãrio administra a su-a própria empresa. O beneficio da coD.cordata é a conces~ 
são de prazo. Na falência, é que hã síndico e liqüidatâi-io; na concordata, não. 
Por outro lado, a questão das máquinas a que o Itaú faz referência, foram li# 
beradas, expressamente, através de endosso. O endosso é ato liberatório. En~ 
tão, a Malves recebia as peças que lhe vinham consignadas. Mediante o en# 
dosso, ela poderia utilizã~las como quisesse. O BUC era o truste. O Banco 
Itaú, através do Presidente O lavo Setúbal, é que se tomou de pânico; ele não 
conhecia a figura dó truste, que é coisa muito corriqueira em todos os bancos 
internacionais. O Banco ltaú é que não conhecia, e procurou invocar isso 
como uma situação irregular, quando é um instituto normalmente reconheci
do em toda parte. Por outro lado, o ltaú, assumiu a responsabilidade do 
BUC, e quando o fez, quando o encampou, ele se sub~rogou em todos os di
reitos e obrigações. Ele teria que continuar fazendo as operações. Se não qui
sesse, que outro banco o fizesse, aí é que veiO o·-singutar comprometimento do 
Banco Central, que sabendo que houve esse impasse por que razão não indi~ 
cou outro Banco? E, mesmo recentemente, na questão das 78 máquinas, dos 
tratares, novamente deu a carta de exportação para o ltaú, sabendo que isso 
era impossível, e não deu para terceiros? t porque a influência do ltaú é mui~ 
to grande em relação aos funcionãrios do Banco Central. V. Ex• não respoit
deu à grande acusação do meu discurso: o Banco ltaú tem ou não tem interes~ 
se? É ou não acionista? Tem ou não dominante influência naquela concorrên
cia de tratares? Queria Saber- se V. Ex• nega ou não? Existe ou não existe? O 
Banco ltaú tem ou não participação do Walrnet pelo Fundo 157? 

O SR. JOSf: LINS (PDS-CE)- Senador Leite Chaves, V. Ex• me 
obriga a fornecer algUns detalhes sobre a Malves que, de início, não desejava 
expor ao Plenário. Eu não confiaria, comO' V. Ex•. sem uma análise mais cui~ 
dadosa do assunto, na ação da Malvesjunto ao BUC ou junto ao Banco Itaú. 
Não é verdade como V. Ex• diz, que a Malves foi a maior exportadora de tra
tares, e a primeira empresa a fabricar motores motoniveladoras no Brasil. A 
Malves, simplesmente, montava equipamentos trazidos da Romênia, usando, 
aliás, motores da Mercedes Benz, que não se ajustavam ao tipo de niâquinas 
que montava. Isso deu problemas. 

Quanto à conta BUC/Malves, analisada na ocasião em que o Itaú assu~ 
miu a responsabilidade de truste ou melhor, do protocolo, com a Malves, evi
dentemente, este é um problema de detalhes, sobre o qual darei a V. Ex•, al-
guns dados mais sérios. · 

Mas, gostaria de responder, de logo, sua indagação sobre o interesse do 
ltaú em outras empresas.' Não me parece que um Banco não-possa participar 
de empresas. Além disso, se essa participaçãO se faz através do Fundo 157, ele 
tem obrigação de defender os interesses dos investidores. Não me parece que 
haja aí qualquer consistência nas acusações de V. Ex• que venham a ferir a 
honorabilidade do Itaú, do qual, aliás, não tenho procuração para defendê
lo. Mas, a bem da verdade, devo dizer que, os dados de que disponho mos
tram que, nisso tudo, houve lisura da parte do Banco Itaú, o que não se deu, 
infelizmente, coin a Malves. O Banco seria obrigado a cumprir o protocolo, é 
claro ... 

O Sr. Leite Chaves (PMDB - PR) - Senador ... 

O SR. JOSf: LINS (PDS- CE)- V. Ex• me permite? Seria obrigado a 
cumprir o protocolo em decorrência da sub-rogação que lhe fora atribuída. 

Mas, acontece que as obrigações eram bilaterais, istQ é, o Banco só se obrigaM 
ria se a Malves também estivesse cumprindo a sua pârte. 

Darei, adiante, mais alguns dados para que V. Ex• possa fazer uma idéia 
mais clara desse assunto. Quamo ao problema da concordata, estou de acorM 
do com V. Ex• Houve a concordata. Até citei a data em que ela foi concedida. 
Apená.s, acrescentei que a COBEC foi a executora de algumas operações. 
Nada mais. 

Mas, vou adiante. Além de ter fracassado 3. operação de exportação dos 
70 tratares, verdadeira devolução para a Roménia, a Universal Tractors pe
diu, também, logo após o fracasso dessa operação, e conseguiu, através da 
COBEC, a devolução de 41 colhedeiras. O Governo, é claro, concordou, in
clusive com o objetivo de regularizar, tanto quanto possível, as contas entre a 
Malves e o Exrobank. Em função da devolução, dessas 41 colhedeiras, a atua
lização do valor da dívida da Malves atingiu, em 31 de março de 1978, a cem 
milhões de cruzeiros junto ao ltaú, sendo quarenta e quatro milhões relacio
nados com a operação de trustee. É certo que a Malves também ingressou 
com uma ação ordinãria Contra o ltaú, r6clamandoindenização. Mas, não 
me parece justo, nobre Senador Leite Chaves, que V. Ex• culpe o Banco Cen
tral pelas dificuldades da empresa, inclusive, nesse ponto. Não é, também, 
verdadeiro, como_ diz V. Ex•, que a incorpo-raçã-o do BUC pelo ltaú tenha se 
revestido de irregularidades apoiadas pelo Banco Central, numa espécie de 
operação clandestina, realizada às três horas da manhã. Tenho informação de 
que realmente, naquele dia e naquela noite, os trabalhos de análise de si~ 
tuação, e afinal, os entendimentos entre o Banco Central e Banco Itaú forani 
até muito tarde mas, com o objetivo de apressar a realização de uma ope~ 
ração que era essencial para salvaguardar, inclusive, interesses do público 
junto ao BUC. O Banco Central cumpria a sua obrigação. 

Em segundo lugar, não é verdade que o recolhimento de patentes, como 
V. Ex• citou, dadas a nepotes irresponsáveis e em carãter de favor, tenha leva
do o Banco Central a prejuízos da ordem de 50 bilhões de cruzeiros. O Presi~ 
dente Langoni, em momento algum, deu declaração desta natureza, segundo 
soube. A concessão e cassação de patentes, como V. Ex• sabe é regulada pelas 
Leis n'i's 4.595 e 6.024._ Atualmente, hã 62 entidades vinculadas a essas ope
rações no Banco Central, e o saldo devedor da conta própria vai de I 6,5 bi
lhões de cruzeiros. e nãq a 50 bilhões, como V. Ex• citou. :E claro que pode 
haver em algum caso, e há, lançamentos, nessa conta, de deficits não compen
sados. Neste caso, pela sistemãtica legal, o ônus cabe à União. 

O Sr. Leite Chaves(PMDB- PR)- Nobre Senador José Lins, V. Ex• é 
um homem que fala em nome do Governo. Mas, como é que pode V. Ex• as
sumir uma posição de tamanho risco, nesta Casa, quanto este, de dizer que o 
Presidente nunca declarou? Os jornais estamParam entrevista de S. Ex• dizen
do que o prejuízo corn financeiras foi da ordem de 50 bilhões, e que a partir 
daquele instante as cartas patentes haveriam de ser vendidas. Como o assunto -
é muito longo, voltarei a esta Casa, porque a cOisa é muito grave. Além do 
mais, sobre a irregularidade, sobre a maneira estranha de encampação, reme~ 
to a V. Ex• a revista Veja do dia 4 de setembro de 1974, que tem, na pâgina 
Economia_ e Negócios) reportagem com o seguinte título: 

(Economia e Negócios 

Bancos 

E O BUC AGORA SE CHAMA lTAÜ 

Não houve cerimônia, fotografias ou nota oficial em Brasflia. 
Mas às 3 horas da manhã do sábado passado quando o agonizante 
Banco União Comercial (BUC) deixou afinal de respirar, ato que 
nas últimas três semanas somente repetiu-se graças aos generosos 
cheques do Tesouro, o capitalismo financeiro do país lavou sua ai~ 
ma. 

É uma longa .reportagem. Quero dizer a V. Ex• que logo depois - veja 
V. Ex• com que prudência estou colocando esse caso- d9 meu pronuncia
mento aqui nesta Casa, no dia seguinte, esteve no meu gabinete o ilustre Prew 
sidente do Banco ltaú, Sr. Paulo Setúbal. Foi uma visita muito cordial. Ele 
disse que tomou conhecimento do meu pronunciamento e invocou uma série 
de irregularidades em relação à Malves. Mas por sinal ele tinha todos os do~ 
cumentos aqui. Ele tinha conhecido o caso e eu disse: mas isso que V. Ex• diz 
este documento nega. E ficou uma situação até constrangedora. Mas e~e me 
pediu uma coisa: Senador, eu lhe peço que não volte a falar no assunto a não 
ser que eu lhe mande os documentos de São Paulo. Eu lhe disse: Setúbal, eu 
aguardo, com todo o prazer. E aguardei por uma, por duas semanas. Depois, 
como não veio documento nenhum, mandei que o meu gabinete telefonasse 
para o Banco Itaú, e falaram com ele, e ele disse que mandaria. Finalmente 
não mandou. Sob esse relatório secreto que V. Ex• leu, o Banco Central me 
enviou esse relatório, fez um relatório para mim, e faz uma série de acusações 
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à Malves, sobre que existia essa segunda ação; Tenho mesmo todas as certi
dões negando a existência daquilo. Mas mandei ontem, para o Banco Cen
tral, um pedido de comprovante daquelas ações, para que eu tenha condições 
de voltar a este assunto. Eu posso confessar a V. Ex• que nunca vi coisas tão 
estranhas. Eu mesmo, como advogado que fui do Banco do Brasil, inclusive 
assistirido a um caso que jamais vi: o Banco do Brasil perdCu uma ação, a exe
cução de uma cédula industrial contra a Malves, porque a operação jã tinha 
sido paga. Então, nunca ocorreu coisas dessa natureza. Tenho um documen
to, aqui, de 1971, em que o próprio Banco Itaú, na época, quando ele não ti
nha interesse algum, dava atestado de idoneidade moral e financeira à Mal
ves. A Malves nunca foi executada pelo Banco Económico e muito menos 
pelo Banco do Estado de São Paulo. Houve uma antiga execução em que a 
Malves se defendeu. Mas o próprio diretor, que foi garantidor, deu uma ga
rantia suplementar, mais do que suficiente para discutir a operação. Então, 
não existe protesto, é uma firma sem protesto. V. Ex• não encontra uma firma 
de São Paulo, das mais idôneas, a não a do Ermírio de Moraes, que tenha au
toridade para acusar esses bancos, porque melhor do que eu ele conhece os 
bancos, ele conhece o mecanismo dos bancos no País, principalmente em São 
Paulo; aliás é um homem respeitável, porque no País pouCos teriam aquela 
coragem e aquela estabilidade económico-financeira para uma acusação da
quela natureza de S. Ex• Então, não sou eu somente quem acusa, ê um ho
mem daquele porte. Eu acuso com documentos, porque com relação à si
tuação banqueira o gangsterismo marginal não chega a fazer o que os bancos, 
não digo diretamente o Itaú, os que os bancos têm feito no País. ~o gangste
rismo de gravata. V. Ex•, se quiser saber o que é banco, no Brasil, ouça os la
vradores do Paranã, os comerciantes. Faço essas acusações assim porque sou 
um homem tranquilo, sou livre nessa parte, porque senão, realmente, eu ter
minaria sofrendo pressões. Então a história dos bancos, sobretudo de um 
tempo a esta parte, é sem precedentes. Agora, quero dizer a V. Ex• que tenho 
todos os documentos e voltarei ao assunto; quer dizer, voltarei e colocaremos 
o problema porque a minha preocupação, hoje, é a seguinte: é que eu quis 
apenas trazer ao conhecimento da Casa um fato que me constrangeu, que me 
impressionou o esmagamento de uma firma brasileira apenas por interesses 
concorrentes. Mas, depois, são tantos os fatos paralelos, são tantas as interro
gações que acho que o assunto deve continuar a ser examinado nesta Casa. 

O SR. JOSl!: LINS (PDS- CE)- EstOu, Senador Leite Chaves, procu
rando dar a V. Ex', e em respeito ao seu pronunciamento, as informações de 
que disponho. Posso dar a V. Ex• os m1meros relacionados com essa ope
ração, pelo que será muito fácil V. Ex• verificar se ela fui legítima ou não. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Pois V. Ex• saiba que em Juizo foi 
requerida essa transação, para requerer, e foi negado ao Juízo. 

O SR. JOSl!: LINS (PDS- CE)- Informarei a V. Ex•, jã que não hã 
nada de secreto nisso. Com base na Lei n9 5.143 o Banco Central, realmente, 
interferiu no BUC. Naquele momento, o passivo do BUC era de quatro bi
lhões de cruzeiros, e o ativo do Banco de três bilhões seiscentos e setenta mi
lhões de cruzeiros. Havia, portanto, um déficit de trezentos e trinta milhões 
de cruzeiros. Como foi coberto o déficit para fechar a operação? Foram ven
didas ao Itaú as patentes do BUC, por duzentos e trinta e sete milhões de cru
zeiros. Se V. Ex• tira os duzentos e trinta e sete milhões dos trezentos e trinta 
milhões, sobrarão noventa e três milhões de cruzeiros, que foi o passivo real 
do Itaú, debitado à conta UC-1 do Banco Central, com a garantia dos bens 
particulares dos seus administradores. Esse o primeiro ponto. 

O segundo ponto, diz respeito às declarações do Presidente Langoni, do 
Banco Central. 

Nobre Senador Leite Chaves, conquanto V. Ex' tenha lido nos jornais a 
declaração de que o déficit é de 50 bilhões a infofinaÇão qUe te-ilho é de que 
esse déficit é apenas de 16,5 bilhões de cruzeiros, oriundos em sua maior parte 
de distribuidoras, corretores e financeiras, em suma, de entidades diversas e 
não apenas de bancos. Esse déficit aliás, é móvel, como V. Ex• sabe, e corres
pondentes hoje a 62 entidades diversas. 

Quanto ao mais, nobre Senador, sei do carinho e do respeito que V. Ex• 
tem pelo Banco do Brasil; V. Ex• é de lá origináriO. Esse respeito, decerto, é 
mútuo, isso é, existe também dO Banco para V. Ex'. Eu também dele partici
po. Tenho grande admiração pelo Banco do Brasil, o que, certamente, não 
me levaria a fazer uma outra imagem do Banco Central, ao qual também, 
igualmente, confio. 

Mas dizia eu a V. Ex• que, com o fracasso da operação, na exportação, 
ou devolução de 70 tratares para a Romênia, a Universal Tractor solicitou a 
devolução de 41 colhedeiras, que foram, estas sim, realmente devolvidas, o 
que resultou numa redução da conta da Malves. No dia 31 de março de 1978, 
depois da remessa dessas colhedeiras para Romênia, era a seguinte a sua dívi-

da: cem milhões de cruzeiros, sendo que desse total44 se referiam a operação 
de trust. 

É certo de que Malves ingressou, cOmo eu disse a V. Ex•, com uma ope
ração de indenização, uma ação ordinãria contra o Banco Itaú. Mas nada 
tem isso a ver com o Banco Central, como V. Ex• poderia pensar não é, assim 
verdade: primeiro, que haja irregularidade na transferência, pelo Banco Cen
tral, das patentes do BUC para o Banco Itaú. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- O Banco Central se recusou a exi
bir em Juízo os documentos relacionados com essa transação. O Banco Cen
tral exibiria aqui numa Corriissão -do Senado esses documentos? 

O SR. JOSl!: LINS (PDS - CE) - Como assim? 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Os documentos relacionados com 
a transação, com a encarnpação do BUC pelo Banco Itaú? 

O SR. JOSl!: LINS (PDS- CE) - Essa recusa não é do meu conheci
mento. 

O Sr. Leite Chaves(PMDB- PR)- Pois afirmo a V. Ex• e depois mos
trarei a V. Ex' ... 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Honestamente, não tenho conhecimento 
dessa solicitação nem da negativa do Banco. Mas, a franquia dos números 
que dei a V. Ex•. me parecem inteiramente em contradição com essa infor
mação. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- V. Ex• falou numa dívida de 100 
milhões de cruzeiros da Malves. Para quem a Malves devia cem milhões? 
Para o Itaú? 

O SR. JOSl!: LINS ( PDS -CE) - Evidentemente, ao Itaú. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB - PR) - Que documento é esse? 
O Itaú nunca levou um título a protesto; o Itaú não é credor de um tos

tão da Malves; pelo contrário, ela se apossou dos seis milhões de dólares da 
firma e, mais ainda, das 117.000 ações. 

O SR. JOSl!: LINS (PDS - CE)- Senador Leite Chaves, gostaria que 
me deixasse continuar. Os dados de que disponho, absolutamente não coinci
dem com os fatos citados por V. Ex' Ora, veja bem o que estou dizendo a V. 
Ex': foi feita uma verificaçãO, Inicialmente, pelo próprio Itaú, na situação do 
protocolo, quando, de início fOram verificadas irregularidades cometidas pela 
Malves. Não contente com isso, o próprio Itaú contratou uma consultora 
para fazer novo levantamento. Já disse a V. Ex• qual foi o resultado disso. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR) -A Malves nunca procurou o Iiaú, 
o ltaú é que encampou um b3nco na-sua conVeniência, que mantinha tran
sação com a Malves. Veja V. Ex• que bastaria a efetivação da exportação des
sas máquinas, para que houvesse oitocentos e quarenta milhões de cruzeiros 
em mãos da Malves, que eram nove vezes superiores a esse débito. 

O SR. JOSl!: UNS (PDS- CE)- Gostaria que V. Ex• me permitisse 
continuar, assim terá todos os dados referentes a uma análise que levarã V. 
Ex~ a uma conclusão inteiramente diferente. Não é verdade, tainbém, nobre 
Senador, que o Banco Central tenha se omitido no caso da Malves com o 
Banco Itaú. 

No dia 26 de outubro de 1978, face as ácusações do Sr. Manoel Ferreira 
da Veiga Alves contra aquele Banco, o próprio Banco Central procedeu, nele, 
a um"a verificaçãO especial, envolvendo todos os negócios da Malves com o 
BUC, evidentemente, transferidOs para o Itaú. E quais foram as conclusões? 

Primeiro, o comportamento da Malves era dos mais criticâveis. O desvio 
de mercadorias que não eram de sua propriedade ou que constituíam garan
tia ... 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Mas Senador, V. Ex• mesmo disse 
que JS conhecimentos foram endossados. O endosso é a liberação da merca
doria. 

O SR. JOS~; LINS (PDS- CE)- V. Ex• entendeu mal. Informei a V. 
Ex• que quando o Itaú assumiu a responsabilidade do BUC, verificou que o 
protocolo entre BUC e Malves não andava bem, constatou que a Malves não 
estava cumprindo com os seus compromissos. Decorre daí que evidentemente 
o Itaú não poderia continuar assumindo unilateralmente os compromissos 
desse protocolo. 

O Sr. LeiteChaves(PMDB- PR)- V. Ex• pode ficarem situação mui
to difícil. O endosso é liberação de mercadoria empenhada, e havia o endos
so. Apresentaria a V. Ex• os documentos, aqui, com os respectivos endossos. 
De modo que nessa parte, embora V. Ex• esteja fazendo apenas a defesa do 
Banco Central, pode ficar em situação muito difícil. Eu lhe trarei os docu
mentos endossados. O endosso é instrumento liberatório de garantia. 
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O SR. JOSI!:. LINS (PDS- CE)- Não estou defendendo o Itaú e nem 
gostaria de estar aqui na condição de acusador gratuito da Malves. Estoutra
zendo fatos a V. Ex•, dando informações decorrentes de verificações oficiais. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Estou apreciando, mesmo porque 
teria elementos para rebater todos os argumentos. 

O SR. JOSii LINS (PDS - CE) - Pois o fato, nobre Senador Leite 
Chaves, é que o Banco Central verificou haver desvio de mercadorias do ar
mazém alfandegado. Mas essas irregularidades nos negócios da Malves não 
se davam somente com o Itaú; estavam se dando, também, com o Banco do 
Brasil, com o Banco Econômico e com o BANESPA, ... 

O Sr. Leite Chaves (PMDB - PR) -O Banco do Brasil perdeu essa 
ação, não existe ação. 

O Sr. JOSI!:. LINS (PDS- CE)- ... denotando total falta de zelo quan· 
to às atitudes da empresa. 

O BANESPA, segundo estou informado,jã iniciou ação criminal contra 
a Malves e o Banco do Brasil estaria na iminência de também fazê-lo. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Não existe essa ação. O que existe 
é uma ação criminal do Diretor da Malves contra o Itaú, ... 

O SR. JOSI!:. LINS (PDS- CE) -peço a V. Ex• que me permita termi· 
nar as informações. V. Ex• poderã analisâ-las depois. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- ... e transformaram ação: ele, Ma· 
nuel, que é o requerente da ação criminal coõ.tra o Itaú, apareceu nessa certi
dão como sendo o réu. 

O SR. JOSJi LINS (PDS - CE) - Continuo, Senador Leite Chaves 
para que V. Ex• possa analisar melhor os fatos. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Senador, a sua elegância é respei
tável. Voltarei ao assunto, pois tenho -os documentos abundantes. Só para 
não apartear mais V. Ex', quero lhe mostrar que essa acusação do Banco 
Central com relação à irregularidade é tão sem fundamento que, muito tempo 
depois, o próprio Banco Central entregou à Malves, carta para que ela fizesse 
a exportação daquelas colhedeiras, no valor de 840 milhões de cruzeiros, ati-a
ves do Itaú. Se ela realmente estivesse em situação irregular, jamais receberia 
autorização daquele teor para exportação de mercadorias em volume tão 
acentuado. 

O SR. JOSii UNS (PDS- CE)- Senador Leite Chaves, agradeço a V. 
Ex• por ouvir-me. A COBEC realmente concordou com a devolução dessas 
colhedeiras, já na fase de concordata. Essa operação, porém, não prova abso
lutamente nada quanto à lisura de todos os negócfos da Malves; não tem 
nada que ver uma coisa com a outra. 

Mas, contínuo: a mesma verificação especial do Banco Central também 
chegou à conclusão de que os negócios da Malves, jâ ao tempo do BUC, vi· 
nham infringindo as normas bancãrias. A bem da verdade, devo dizer que, 
contra o ltaú nada constatou o Banco Central. Com autorização do Banco 
Central, foi celebrado um acordo entre o Itaú e o Banco Romeno de Comér
cio' Exterior, o Ero Bank,a Universal Tractors c a empresa Mechantc Expor
ting and Import, também da Roménia, para liquidação da dívida com aRo
ménia, inclusive aquela derivada da condição de trust do Itaú. 

Essa operação implicou na elevação, em 57 milhões de cruzeiros, da con
ta da Malves junto ao Banco Central, ao qual ficou ela devendo um total de 
108,4 milhões, dos quais 14,4 milhões, passíveis de execução. 

Além da pendência judicial entre a Malves e o ltaú, hã, portanto, uma 
pendência entre a Malves e o Banco Central. Para resolver essa pendência, o 
banco pediu à empresa uma proposta de composição de seus débitos. Essa de
veria apresentar proposta relacionada com a forma de pagamento, isto é, 
uma proposta de distribuição, no tempo, do resgate dos seus compromissos. 

O que fez a Malves? Em vez disso pediu, simplesmente, um empréstimo 
de 2 bflhões e 946 milhões de cruzeiros, proposta impossível de ser aprovada 
pelo banco, em face da situação da empresa, e até por contrariar as suas re
gras. 

Para que era esse empréstimo? 741 bilhões e 880 milhões para saldar 
compromissos relacionados com a concordata; 704 milhões e 300 mil cruzei
ros para recomposição da. empresa e, finalmente, 1 bilhão e meio para capital 
de giro. É claro q4.e o Banco Central não pôde concordar. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB - PR)- Isso era razoâvel, Ex•, porque o 
prejuízo ... 

O SR. JOSii LINS (PDS- CE)- Não era razoãve1, nobre Senador. 
Trata-se, de uma empresa, em dêbito. A sua obrigação era apresentar uma 
proposta para saldar sua conta, tempestivamente, e não uma proposta de em-

préstimo. Continuo: o Benco Central devolveu a proposta com a negativa, so
licitando à empresa que a recompusesse, nos termos de sua finalidade. 

O SR.PRESIDENTE (Gastão MUller)- Senador José Lins, o tempo de 
V. Ex• estâ esgotado. 

O SR. JQSii LINS (PDS- CE)- Termino, Sr. Presidente, solicitando 
a V. Ex• mais lO minutos para concluir meu pronunciamento. 

A empresa, ao invés de reformular a proposta nos termos do que deveria, 
voltou com uma nova solicitação de empréstimo, já agora de 6 bilhões e 45 
milhões de cruzeiros, quase três vezes maior que o anterior, nas seguintes con
dições: 50% sem juros, 50% a 5% ao ano, com 10 anos de prazo e 3 anos de ca
rência. E o que é pior, sem oferecer as necessárias garantías para essa ope
ração. É claro que o banco, também, não poderia aprovar uma proposta des
sa natureza. 

Finalmente, a empresa apresentou uma terceira proposta, ainda de em
préstimo, de 472 milhões de cruzeiros. O Banco Central se recusou evidente
mente aprovã .. ta. 

Em suma~ Sr. Presidente, já depois do discurso do Senador Leite Chaves, 
foi feita uma solicitação do Banco Central, à própria M·alves e ao Itaú, para, 
de comum acordo e em -reunião com o banco, analisarem, novamente, o 
problema. A conclUsão dessa análise final foi a de que a empresa não tem 
condições de motivar quer no Itaú, quer ao Banco Central para conceder-lhe 
oc; créditos pedidos, vez que; afinal de contas, se encontra falida, e que isso re
dundaria em prejuí:w certo. Seria a Oposição, evidentemente, a primeira a 
criticar o Governo, se o Banco Centrai abrisse uma operação dessa natureza. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- V. Ex•estã fazendo uma acusação 
injusta de falência, porque a firma está em concordata. O banco lutou com 
todas as posiibilidades e não conseguiu o que desejava, que era a falência. 

O SR. JOSii LINS (PDS- CE)- O que eu digo a V. Ex• é que o banco 
não tem condições de fazer empréstimos, desde que a Malves não tem con
dições de oferecer garantias. Não deveria ser V. Ex• que exigisse do Governo 
emprestar recursos a uma empresa que está em dificuldades, sem qualquer 
possibilidade de resgate desses recursos que, afinal de contas, são públicos. 

Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado a V. Ex' Sr. Presidente. (Mui
to bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÃSIO VIEI
RA NA SESSÃO DE J.fO.JO E QUE, ENTREGUE À .REVISÀO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Uma situação que hoje parece comum a muitos dos Estados brasileiros é 
a carência de recursos financeiros para o atendimento de despesas que se avo
lumam, em decorrência da maior participação dessas entidades na vida cco
nômica e sociaL 

O quadro, de um modo geral, é idêntico. 
As finanças estaduais sofreram uma esvaziamento a partir da reforma 

tributária de 1966, que concentrou recursos no lado da União. O incremento 
das receitas desta, entre 1966/1974, foi da ordem de 228%, para uma perfor
mance da ordem de 105% para os Estados. 

Para complementar, uma comparação das evoluções do Produto Interno 
Bruto do País, da receita tributâria da União e dos Estados, permite chegar 
ao seguinte; 

I) O PIB, no período de 1966 a 1976, cresceu 132%; 
2) A receita tributâria dos Estados um pouco menos, 104,9%; 
3) A receita tributária da União superou a ambas, pois se elevou no 

periodo em 264,2%. 
A esta concentração de poderes financeiros no lado da U níão correspon

deu uma perda crescente de substância do principal tributo da competência 
estadual. O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, que, em 1979, no Es
tado de Santa Catarina, representou 97,5% da Receita Tributária, 83,6% das 
Receitas Correntes e 65, I% da Receita Geral, tem sído esvaziado por re
duções de alíquotas e isenções, em função da política global da União e em 
prejuízo evidente das finanÇas estaduais. 

Somente em relação ao Estado d~ Santa Catarina, essas reduções de alí· 
quotas e isenções do ICM representaram uma perda de receita, a preços de 
1978, e entre 1970 e 1977, da ordem de CrS 5.194.120.000,00 (cinco bilhões, 
cento e noventa e quatro milhões, cento e vinte mil cruzeiros). 

O orçamento de Santa Catarin_a é um exemplo de como as novas exigên
cias de .investimentos for:am sendp atendidas, por exigência da expansão de 
novas âreas geográficas e setores económicos. 

O Estad_o passou a assumir dívidas financeiras, a fim de atender aos no
vos encargos que foram surgindo. 
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A participação das operações de crédito na receita total oscilou, entre 
1975 e 1979, entre um mínimo de 10,5%, em 1977, até 25,2%, em 1978. 

Vemos que tem sido elevada, Sr. Presidente, a participação do endivida
mento nas finanças catarinenses, estando prevista para o exercício corrente 
uma despesa, somente com o serviço da dívida (principal e juros), de aproxi
madamente três bilhões de cruzeiros. 

O recurso ao endividamento tem sido a saída para contornar as perdas 
de meios, promovida pela reforma tributária de 1966 e as posteriores re
duções e alíquotas e isenções do ICM. Estas, principalmente, para darem sus
tentação às exportações de manufaturas brasileiras, por nãó dispormos de 
preços competitivos no mercado externo. 

Há limites, porém, para esses tipoS de operações, e a dívida externa bra
sileira é um modelo··para tanto. 

Um desses. limites é a capacidade de pagamento do Tesouro estadual. 
Observando o orçamento de Santa Catarina, -no--r:-,-eríodo de 1975 a 1979, 

verificamos que tanto a receita como a despesa cresceram, em, respectiva
mente, 460 e 506%. Repito: o crescimento da receita em 460%, e a despesa do 
Estado cresceu em 506%, obrigando o Estado de Santa Catarina a contrair 
novos empréstimos. E é preciso que se diga que o Estado de Santa Catarina 
não é exceção, essa é a regra no Brasil. Duas conclusões são importantes a 
respeito do desempenho da receita e da despesa. Em primeiro lugar, a despe
sa, no período mencionado, cresceu mais do que a receita. Além disso, nades· 
pesa, a parcela correspondente a despesas correntes em nenhum dos anos che
gou a ser inferior a 50% do total, chegando mesmo a atingir 58,1, em 1977. 

Sr. Presidente, o quadro financeiro· que apresentamos, encaminhado 
para o Estado de Santa Catarina, é semelhante em outras unidades da Fede
ração brasileira. 

Crescem as despesàs, sobretudo de custeio, enquanto as receitas, para 
manter o ritmo, devem ser ampliadas e o recurso que resta, para tanto, é o en-
dividamento. -- -- --

Este, porém, tem os seus limites, como jã observamqs. 
Ao lado disso tudo, temos que a participação dos Estados no processo 

econômico tem sido exigida cada vez mais. E a tendência não é, sobram certe
zas. para um retrocesso nesse campo. 

O País cresce, e o País são as unidades da Federação. Estas, segundo as 
suas peculiaridades, observam oportunidades de investimentos diversas. Para 
isso, demandam recursos financeiros nem sempre disponíveis. 

Por exemplo, a região Oeste do Estado de Santa Catarina vem apresen
tando um crescimento econômico acelerado, enquanto o Estado como um to
do, devido às suas peculiaridades, exige investimentos proporcionalmente su
periores aos de outras unidades, especialmente em transportes e eduCação. 

Para que não haja uma perda, Ou um adiamento prejudicial dessas opor~ 
tunidades de investimento, é de fundamental impOrtância um reforço das fi
nanças estaduais e municípais. 

Quanto aos municípios, inúmeras são as distorções qué hoje se obser· 
vam, a começar pelos tributos de sua competência exclusiva, cuja produtivi
dade é extremamente reduzida, especialmente nos municípios menores e de 
população predominantemente rural. No que respeita ao ICM, dado o cri
tério atual de distribuição, são ainda os municípios de menor renda os preju
dicados. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, não resta dúvida haver a necessidade de 
uma reformulação da estrutura tributária brasileira. 

De início, dado que a perda de receita ocorre, basicamente, em razão das 
reduções e isenções do "I CM, cabe um reestuto dessas decisões. Alêm do mais, 
na medida em que a política do ICM tem sido formulada de um ponto de vis
ta federal, deve caber à União os ônus da sua aplicação, no que se incluem as 
reduções e isenções hoje existentes. ..... · 

Dado esse primeiro passo, cabe rever desde a atual competência tribu
tária dos municípios até a esti-utura dos fundos de participação, i:ie impostos 
federais e estaduais. 

E imPortante ·que os Estados garihem independência em relação ao Po
der Central, e esta somente pode ser obtida a partir da autonomia finanCeira. 
Outro modo de ver a questão, por maiores que sejam os benefícios-dos Esta
dos e Municípios, apenas representarão um retoque no quadro, quaO:do é 
chegada a hora de propor novas figuras e novas cores. 

Aí está um problema sério e que precisa ser reformulado. Não é possível 
os municípios e os Es-tados continuarem no processo de endividamento, sem 
poder atender às suas necessidades bãsicas. 

Os vãrios desníveis regionais que ocorrem- hoje-, ileste País, são em 
função, principalmente, dos Estados não terem condições de se projetar e de 
corrigir essas distorções. 

E por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que, a cada semana, surge, 
nesta Casa, neste Plenãrio, um volume extraordinário de solicitações de em~ 

prêstimos para as prefeituras e para Estados. Os municípios e os Estados, não 
dispondo de receitas suficientes para 6 funcionamento da mâquina ad.minis-: 
trativa e, muito menos, para investimentos prioritários, vêm se socorrer de 
empréstimos. 

Esta a análise, a apreciação que nos cabia fazer nesta oportunidade, en
carecendo à Liderança do Governo, no estudo da matéria, para se estabelecer 
uma reforma tributária neste País, para que os Estados e os municípios não 
precisem, constantemente, contrair empréstimos para fazer investimentos· no 
setor da educação, no setor da saúde e em outros setores fundamentais: 

Apresentamos dados percentuais, em que verificamos o crescimento da 
receita federal, mas, não havendo um acompanhamento; pelo contrário, um 
grande distanciamento em relação às receitas estaduais e municipais. 

E um problema sí!rio, que merece a preocupação dos homens que atuam 
nesta Casa, no sentidO de--despertar o Governo para que estude e realize uma 
reforma tributãria neste País, porque a continuar como estã, os municípios e 
os Estados cada vez se tornarão mais fmpotentes no atendimento das necessi
dades básicas das suas populações. 

O Sr. José Lins (PDS- CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Ouço o nobre Senador Josê 
Lins. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- senador Evelásio Vieira, creio que este é: 
um dos temas, em torno do qual, há praticamente unanimidade de pensamen
to no Senado Federal e, acredito, até mesmo no Congresso. Estamos conven
cidos de que o atual sistema tributáriO jâ cumpriu o seu papel no País, e que é 
preciso uma revisão geral da distribuição dos tributos, entre os três níveis de 
Poder, para que se chegue a_ uma sistemática mais justa e mais adequada a 
esse novo despertar das municipalidades que, afinal de contas, já estão prepa
rados, para a missão que lhes cabe. A propósito desse tema, no Seminârio da 
Associação Brasileira de Municípios, em Fortaleza. foram apresentadas algu
mas teses dirigidas nesse meSiD.o sentido. -Há, como V. Ex'" sabe, vários estu~ 
dos - às vezes, quando falamos em estudos, criamos espécie, porque alguns 
acham que vivemos de estudOs e que, afinal de contas, agimos pouco- mas é 
certo que hã hoje um volume razóâvel de estudos, de levantamento de dados, 
que apoiam essa tese. A única coisa que defendo ê que, ao ser analisada essa 
sistemática nova, se leve em conta o atual fluxo paralelo de recursos que, de 
qualquer modo é dirigido pela União paTa os Estados e municípios. E claro 
que o que se deseja ê aumentar as receitas totais dos municípios, e não apenas 
a sua arrecadação tTibutária. 

O SR. EVELASlO VIEIRA (PP- SC)- Muito obrigado pela colabo· 
ração de V. Ex• 

Senador José Lins, veja V. Ex• que o incremento das receitas entre 66 c 
74 foi da ordem de 228% para a União, enquanto que para os Estados de 
105%. O Estado de Santa Catarina, que tem uma eConomia razoâvel, um Es
tado onde hã um certo equilíbrio, entre 75 e 79, o mínimo que o Estado teve 
que se socorrer de operações creditícias foi de 1 0,5%, mas. em 78, chegou a 
25,2%. A participação das operações de crédito, na receita total, foi um volu
me de I /4. Quer dizer, não é possível continuarmos, no Brasil. nessa situação. 
E preciso se modificar o sistema tributário, dando uma participação maior 
aos Estados e aos MunicípiOs, para que tenham um pouco mais de autono
mia, porque, na verdade, são os municípios que sofrem mais as pressões das 
suas populações, são os Estados ... 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Claro. V. Ex• tem toda razão, e tem ra
zão o consenso geral da Casa. A-impressão que tCnho é de que essa reforma 
não pode tardar. Sabemos, porêm, que, se no total dos tributos os municípios 
estão participando apenas com 4 a 5%, também é verdade que. se computar
mos os tributos e os fundos municipais, os recursos totais arrecadados, ou 
melhor, o fluxo final como parcela da arrecadação total, isso chega a bem 
mais, chega a 14 a ~ 5%. A observação que faço. repito, é, no séntido de que a 
reforma resulte numa arrecadação global maior, e não apenas numa arreca-
dação tríbutãria maior. -

O ~· !'_VELASlO VIEIRA (PP - SC) - Perfeito. 
Renovamos os nossos agradecimentos pela atenção de V. Ex'" e. particu

larmente. pelo apoio que dã a nossa posição, que não é nossa, mas de todos 
os que integram estã Cãs3., no sentido de se fortalecer as finanças dos Estados 
e dos municípios. 

Sr. Presi~ente, Srs. Senado~es. era a contribuição que tínhamos a ofere
cer, nesta tarde, a esta Casa, no sentido de despertar o Governo para mudar a 
sistemática tributária deste País, para se contemplar melhor os Estados e os 
municípios, para· que os Esrados e os municípios possam adotar medidas de 
maior desenvolvimento, nesta ou naquela região, que se apresente deprimida 
em relação a outras. ·Isso é muito importante. E: no Estado que poderemos ver 
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onde o investimento para ó desenvolvimento sócio-econômico ê mais rentã
vel, é mais necessário. Daí, a nossa posição. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELASIO VIEIRA (PP- SC)- Ouvimos ainda, com prazer, 
a palavra de um homem experimentado na vida pública brasileira, Senador 
Itamar Franco, que foi prefeito duas vezes -de uma importante metrópole bra
sileira, Juiz 'cte Fora. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- S~~ador Evelâsio Vieira, é ape
nas para cumprimentar, mais uma vez, V. Ex•, quando aborda um assunto de 
tamanha importância para o nos_so País. Fico feliz, porqu~ já é praticamente 
a segunda vez que escuto o Senador José Lins apoiar as teses de V. Ex• Então, 
passo a ficar preocupado, porque o apoio do Senador José Uns, como jã dis
se aqui, é apoio por demais importante. S. Ex• é o Vice-Líder do Governo 
nesta Casa, é o homem do setor económico, o homem que defende a politica 
económica do Governo. Evidentemente, ao apoiar V. Ex• como ele fez e te
mos que cumprimentá~lo, de uma maneira feliz, pelo seu espíritO público, es
tamos certos de que não hasta apenas esse apoio do Senador José Lins, esse 
apoio de ordem verbal, essa externação de companheirismo n·o Senado. S. 
Ex•, por certo, há de levar as teses de V. Ex•, que sâo sempre teses que visam, 
realmente, o desenvolvimento pleno deste País. Lembro-me, Senador Evelá
sio Vieira, veja como as coisas são complicadas aqui no Congresso Nacional. 
CQnsegui aprovar, por unanimidade nesta Casa, por exemplo, um projeto em 
relação ao Fundo de Participação dos Municípios, tirando aquela exigên"cia 
da aplicação do prefeito, em relação ao fundo dado pelo Governo, permitin~ 
do maior liberdade de ação, porque mais do que o prefeito, mais do que a Câ
mara Municipal, é homem que sabe como aplicar os recursos do Governo, os 
recursos provenientes, como sabe V. Ex• muito bem, do IPI e do Imposto de 
Renda. Lamentavelmente, esse projeto se encontra parado na Câmara dos 
Deputados. E a sistemática do Legislativo brasileiro que nós não entende
mos. Portanto, hoje, o pronunCiamento de V. Ex•, com apoio do Senador Jo· 
sê Uns., estou c.erto, nos deixa felizes, nesta Casa, porque um homem sério, 
que leva um grande amor na defesa do Governo, o Senador José Lins, vai de
fender, digamos assim- permita-me a expressão popular-, de peito aberto, 
as teses defendidas por V. Ex• Meus parabéns a V. Ex• e ao Estado que repre
senta por tê-lo aqui nesta Casa. 

O SR. EVELASIO VIEIRA (PP - SC) - Ouço o nobre Senador José 
Lins. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Sinto-me obrigado a aíjradecer ao Sena
dor Itamar Franco pelo elogio que me faz, em decorrência do apoio que dou 
ao pronunciamento de V. Ex• e às suas idéias. Acho, nobre Senador Itamar 
Franco- que não hã nada de novo em minha posição. Tenho, reiteradamente, 
sustentado a necessidade da reforma tributá:i'ia: V. Ex• pode enCOntrar algu
ma contradição quando defedemos a reforma tributária e, ao meSino tempo. 
não votamos um amplo aumento dos percentuais dos fundos de participação 
dos Estados e Municípios: De meu ponto de vista não hâ contradição nisso. 
O que acho é qUe essas modificações eventuais podcin atê prejudicar uma am
pla reforma capaz de vir beneficiar, de fato, os m~:-~nicípios. 

Se vamos cedendo cada vez um pouquinho, no fim vamos ter uma colcha 
de retalhos. Muitos dirão que o Governo muito tenl feito e, no fim, não che
garemos a nada. Eu, da minha parte, defendo uma reformulação geral, coisa, 
aliás, de extrema responsabilidade. 

O SR.·EVELASIO VIEIRA (PP- SC)- Concluo, Sr. Presidente, 
reafirmando que a carência de recursos aos Municípios e aos Estados se acen~ 
tua a cada ano. E preciso que consigamos do Governo uma reforma tribu~ 
târia para contemplar essas entidades com maiores recursos, para que eles 
possam atender às necessidades bâsicas das suas populações, principalmente, 
em relação aos pequenos municípios brasileiros para se impedir essa mi
gração cada vez maior, para as cidades de grande porte do Brasil, pois essas 
populações se deslocam, exatamente, por não encontrarem, riOs-seus peqUe
nos municípios; a escola de 29 grau para o seu filho, por não encontrar uma 
assistência mêdica, por não encontrar a eletrificação, outras necessidades de 
que hoje o homem urbano ou rural deseja. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG):..... Senador Evelâsio Vieira, V. Ex• 
lembrou bem- o pequeno município brasileiro. Digo isto com a experiência 
do meu Estado: são 722 municípios, e praticamente mais de 600 têm cerca de 
20 mil habitantes, que vivem quase que exclusivamente do Fundo de Partici
pação dos Municípios. Veja a importância da reformulação tributária. V. Ex• 
abordou o aspecto essencial: é a proteção, sobretudo, ao pequeno município. 

O SR. EVELASIO VIEIRA (PP - SC) - E para impedir que os Esta
dos tenham que, constantemente, se socorrer de créditos. O Estado de Santa 
Catarina, no ano passado, teve que contrair 25% de financiamentos em re
lação a sua receita, e é um Estado equilibrado, um Estado que tem um desen~ 

volvimento bom dentro do contexto nacional, tem uma receita razoável, en
tfetanto, não tem condições de di por de recursos para os investimentos neces· 
sãrios ao desenvolvimento d_e s~a população. Dai a razão de buscarmos da
dos do Estado de Santa Catarina, para defendermos os interesses de todos os 
Estados e municípios brasileiros. 

Esta, Sr. Presidente, é mais uma contribuição que oferecemos à Casa, no 
sentido _de despertar o Governo para a busca de uma nova tributação que mi
nore os problemas dos Estados e dos municípios brasileiros~ particularmente 
dos Estados que não dispõem de melhores receitas, assim como, também, dos 
pequenos municípios. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES NA 
SESSAO DE I•-I0-80 E QUE. ENTREGUE À REVISAO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Lê o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

A CONJUNTURA INTERNACIONAL 
O BRASIL E O FUNDO MONETARIO INTERNACIONAL 

1 - Em meio a uma conjuntura extremamente delicada, começou ontem 
em Whashington a Assemblêia Anual do Fundo Monetârio Internacional e 
do Banco Mundial,para um balanço da crise econômica do sistema capitalista 
e das relações entre o mundo industrializado e os países subdesenvolvidos. 

2 --Discursando ontem, o Presidente da Diretoria Executiva do Fundo 
Monetãrio Internacional, o Economista Francês Jacques de Larosiere, fez um 
balanço sombrio da situação, mundial, apontando dois elementos que para 
ele são os responsáveis diretos pela crise que abala, desde 1973, o conjunto 
das economias capítalistas: a inflação e o custo cada vez maior dos combustí
veis. Ressaltou o Economista francês, que- o níVel atual da inflação é intolerá~ 
vel e que ela contribui, de maneira relevante, para minar as perspectivas de 
crescimento econômico a curto e a médio prazos. Calculou em 12% o índicç 
inflacionârio dos países industrializados, e por volta de 35% o dos países sub
desenvolvidos, neste ano de 1980. Em relação ao problema energético disse o 
seguinte: 

.. 0 problema da energia adquiriu dimensões globais. As medi
das para resolvê-lo devem afetar a totalidade do processo de formu
lação e colocação em prãtica, de medidas políticas, a nível nacional 
e internacional. Calcula-se que, em /980, os pafses em desenvolvimen
to consumidores de pet~óleo sofrerão Um déficit de cerca de 80 bilhões 
de dólares em suas balanças de pagamento.'' 

3- A posição do Terceiro Mundo, na abertura da Assembléia, foi defen
dída pelo Sr. Amir Kamal, Ministro da Fazenda da Tanzânia e Presidente 
desta Assembléia Financeira anual. Em seu discufso afirmou: 

··o sistema econômico criadQ pelo acordo de Bretton W oods, 
que fundou o FMI ao término da segunda guerra mundial, baseou
se no funcionamento de sociedades industriais que se organizaram 
pela exploração -dOs recursos naturais e matérias-primas dos países 
que lhes eram submetidos através de um sistema feudal, da coloni~ 
zação e, logo depois, do imperialismo. O FMI nunca se preocupou 
com o subdesenvolvimento e com as injustiças praticadas contra o 
Terceiro Mundo, pelos países capitalistas, colonialistas ou imperia
listas." 

Isso dito pelo Presidente da Assembléia, Sr. Amir Kamal. Hoje a si
tuação continua a mesma e as vítimas maiores desse abandono são os países 
importadores de petróleo, que enfrentam agora sua própria sobrevivência. 
Afirmou que se os países do Terceiro Mundo perecerem perecerão com eles 
todo o sistema capitafista que dePende, estreitamente, dos recursos primários 
existentes no Terceiro Mundo. Para que isto não venha a acontecer propôs a 
imediata reformulação do comportamento do FMI e do Banco Mundial que 
só servem aos interesses dos países ricos, na sua opinião. 

4 - O que é o Fundo A1onetário Internacional: 
O agravamento da sitllação eco~õmica do Brasil, com inflação galopante 

e dificultada pelas pesadas dívidas junto aos banqueiros internacionais, se in~ 
traduziu a sigla FMI na linguagem corrente dos nossos meios de comuni
cação: são exemplos as manchetes diãrias dos jornais aqui no Brasil: 

HBanqueiros sugerem a Delfim procurar o FMI" 
'"'Bergsten (um dos diretores do Fundo) acha que o FMI não 

prejudicaria a abertura no Brasil" 
••o FMI promete estudar reciclagem de dólares" 
"Brasil propõe FMI mais liberal" 
Banqueiros dos E.U.A. sugerem ao Brasil ir até o FMI" 
"FMI recomenda ao Brasil liberar sua economia" 
~·Galvêas nega ingerência do FMI", etc. 
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Essa constância de referência ao Fundo Monetário Internacional só tem 
um paralelo históricO, é em 1960, quando o Presidente Juscelino Kubitscheck 
esteve também sob profunda pressão para entrar nesse organismo, e Sua Ex
celência resistiu pOrque do contrário jamais iria dai início à indústria inci
piente, que hoje, em determinados setores, está realizando aquilo que foi ob
~eto das expectativ~S onacionais. 
• Então, essas são algumas manchetes que aparecem na imprensa brasilei
ra nesses últimos meses. Esse bombardeio de notícias sobre o Fundo leva 
muitos leitores a se interrogarem sobre o significàdo dessas três letras, usadas 
com tanta familiaridade, como se todos soubessem o que é o FMI. 

5- Finalmente, o que é FMI? 
O Fundo Monetário Internacional foi criado pela Conferência de Bret

ton Woods, em julho de 1944. E uma institUição especializada das Nações 
Unidas e constitui, juntamente com a AIO (Agência Internácional para o De
senvolvimento) com o BIRD (Banco Interarnericao para a Reconstrução e o 
Desenvolvimento, mais conhecido como Baco Mundial) e corn SFI (Socieda
de Financeira Internaciorial), aS ·quatrõ- instituições financeiras das Nações 
Unidas ligadas ao ECOSOC'(Conselho Econômico e Social). A sede do FMI 
em Washington e seu Diretor Geral é o EconomiSta francês Jacques de Laro
siere de Chamfeu, eleito em !978: 

6- Por que nasceu o Fundo Afonetário Iritiú-nacional? Ou seja, qu8.is as 
causas determinantes para a constitUição desse ·orgã:nismo? 

Em 1944, o mundo estava visualizando o fim da Segunda Guerra Mun
dial e a derrota do Nazi-Fascismo. As potências ocidentais, Estados Unidos e 
Inglaterra, principalmente, antevendo a necessidade de reconstrução da Eu
ropa devastada e a necessidade de ordenar o sistema capitalista, evitando os 
confrot;~tos entre imperial~smos concorrentes e as crises econômicas especula
tivas que tinham sido em grande parte responsáveis pelo conflito armado 
mundial, promoveram uma conferência cm Bretton Woods, bairro da cidade 
de Carroll, Estado de New Hampshire, nos Estados Unidos, em julho de 
1944. Nessa conferência. que marcou uma ilóvãctapa da acumulação capita
lista. da estratégia do sistema e da ascenção de um novo poder mundial, os 
Estados Unidos, nasceu o FMI e o BIRD (Banco Mundial). A partir dessa 
conferência, além de consolidar a sua hegemonia mundial, os Estados Unidos 
conseguem que sua moeda, o dólar, seja reconhecida como substituto do ou
ro, na qualidade de instrumento de reserva monetãria. 

ser tomadas por uma maioria de 75% dos votos em alguns casos e 55% em ou
tros casos. Nessa hipótese, jamais os países pobres terão condições de muda
rem sozinhos as regras de funcionamento desse organismo, porque não 4is
põem de votos suficientes para fazê-lo. 

!O- O FMI tem atualmente 138 membros. A União Soviética partici
pou das discussões dos Estatutos, mas recuso"u-se posteriormente a aderir. A 
Tchccoslovãquia foi excluída em 195-4 e a Polônia e Cuba usaram do direito 
de demissão. Do bloco socialista, apenas a Iugoslávia e a Rumênia têm assen
to. A China e a OLP pediram ingresso recentemente. 

Então, vejam V. Ex•s: um pequeno mímero de pafses com interesses in
teiramente contrários aos nossos têm o completo domínio desse organismo. 
Pergunta-se: tem sentido que o Brasil sucumba às pressões do Fundo Mone
tári"o Internacional? Quais são os- grandes interessados em que o Brasil agora 
se socorra do Fundo Monetário Internacional? Os interessados são os gran
des banqueiros internacionais, para que eles vendam, mesmo duvidando da 
capacidade de pagamento do Brasil. O recurso ou socorro ao Fundo Mone
tário Internacional, _daria a esses organismos prestamistas uma tranqUilidade 
quanto ao retorno dos seus capitais e juros. 

Mas o que ocorreria em relação ao País? Uma verdadeira hecatombe em 
relação aos seus interesses vitais. S::ibe o Senado que se o Brasil aceitar as im~ 
posições e recorrer ao Fundo Monetário Internacional, todas as•concorrên
cias que se fizerem interna ou externamente, estarão sujeitas a que firmas de 
todos esses países participem abertamente. Nós estamos com um grande pro
jeto para sairmos dessa dificuldade energética, que é o ãlcool. Temos conheci
mento dos mecanismos de produçã9 e doritinamos muito bem a tecnologia. 
No instante em que recorrermos ao Fundo Monetário Internacional, todas as 
vezes que tivermos que fazer concorrência para produção das mãquinas, en
tão teremos de fazê-lo de maneira internacional. E as firmas internacionais, 
com mais capital, com maiores interesses, com maiores vinculações, afastarão 
totalmente do mercado as firmas brasileiras. A mesma coisa haveria de ocor
rer em relação a turbinas elétricas e em outros grandes empreendimentos. Se
ria o esmagamento da indústria nacional nascente para esse ramo de advida
de. 

O Presidente Juscelino Kubitschek, como já disse, sofreu uma das maio~ 
res pressões dessas forças e foi naquele momento que ele mostrou a sua mais 
tenaz resistência. Se realmente tivesse~ naquele instante, se curvado totalmen
te a esses interesses internacionais, a indústria nascente brasileira, jamais teria 
se cristalizado. 

Assim, Sr.i-r~sictente, o País não pode: nós, inclusive, da Oposição, con· 
cordames que essa sucumbéncia seria ruinosa. Mas, como proceder? O País 
está. realmente, em situação de extrema gravidade. Temos um débito que ul
trapassa os 50 bilhões de dólares e os serviços dessa dívida são insuportãveis 
em relação ao nosso orçamento atual, às nossas rendas. Então, ê um instante 
muito grave. 

Para chegar à solução que pretendo para que o Brasil possa atravessar 
7- Em virtude desses arranjos, podemos constatar wna coisa importante: esta crise preservando sua integridade poderíamos comparar nosso País a 
O FMI, que em princípio deveria ser uma espécie de sociedade de ajuda uma firma comercial. As firmas comerciais, quando estão em dificuldades, re

mútua, baseada na solidariedade internacional, nunca o foi na realidade. Até correm à falência, ã concordata e à moratória e esse é justamente o nosso ca~ 

Assim, preservados da devastação da guerra, detentor~ da única ~ceda 
de real conversibilidade universal e, ainda, da maior parte do ouro existente 
no mundo, os Estados Unidos partíram para romper com todas as barreiras 
que pudessem criar obstáculos ao estabelecimento do livre comércio, a fim de 
completar seu poderio. Só o fim das barreiras comerciais e económicas pode
ria facilitar a penetração, em todos os mercados, dos produtos e do ~pital 
americano. Isso era vital para a consolidação de seu poder imperial e foi exa
tamente o que aconteceu. 

hoje, ele não cumpriu este papei neutro e acima dos interesses das várias so. 
nações associadas. Aparentemente, os seus objetivos são de ordem geral, mas Mais do que nunca a situação nacional é propícia ao recurso da mora

tória, ao parcelamento de nossas dívidas, sobretudo porque - todo mundo 
sabe de nossa dependência de quase 80% do petróleo do Oriente Médio. 
Numa situação desta natureza, não poderia haver solidariedade maior dos 
próprios credores. inclusive do FMI e do Banco Mundial, do que o reconhe
cimento desse parcelamento, dessa moratória. 

sua cncretização só tem servido para favorecer os interesses particulares do 
capitalismo americano. Outro aspecto importante que merece ser citado é o 
fato de que. agora, ele serve também aos interesses europeus e japoneses, re-
fletindo o novo quadro de poder mundial, ou seja, a crise das economias capi
talist~s. a concorrência desses blocos aos Estados Unidos e o atual mundo 
multipolar e trilateralizado em função dos privilêgios e dos interesses dos ca
pitais das três áreas hegemônicas do sistema. 

8 - O FMI é uma sociedade por cotas. Cada associado subscreve sua 
parcela de capital e quanto maior for esta, maior será seu poder de decisão e 
de influência sobre a política do Fundo. As cotas-partes eram integralizadas a 
partir do depósito junto ao Fundo de 25% em ouro e 75% em moeda nacional 
do valor atribuído à cota. O cálculo é feito a partir do Produto Nacional Bru
to, da importância da população, do nível de comércio externo, das reservas 
cambiais, etc. A partir de 1978, foi eliminada a exigência do depósito de 25% 
em ouro. As estatístícas reveladas pelo próprio Fundo mostram que os países 
afluentes detêm 61,05% do número de votos no cômputo geral, e 61,90% da 
conta especiaL Apenas 5 países: os Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, 
França e Japão detêm 139.250 votos, o que representa 44,21% dos votos to· 
tais. As cotas subscritas determinam a obrigação de contribuição para o Fun~ 
do, de uso de seus serviços e o número de votos nos órgãos diretores. 

9 - Nos estatutos do Fundo Monetário não existe o Direito de veto, 
mas na realidade esse direito privilegiado existe. Ele favorece os E.U.A., a 
Europa e o Japão, em virtude de as decisões importantes do FMI precisarem 

Uma medida dessa, que não é a primeira vez a que recorre_ um país, isola
damente é a mais pragniãtica para o- Brasil. Outras medidas poderiam 
acompanhá-la, quais? Temos conhecimento de que, no País, muitas firmas 
multinacion-ais detentoras de capital externo são devedoras de fabulosas im
portâncias às suas matrizes. E sabemos como muitos desses débitos se consti
tuíram. Então, não seria coristrangedor para esta Casa estabelecer uma Jei

1 

através da qual fossem essas firmas obrigadas a transformar em capital esses 
débitos externos mantidos para as suas matrizes. Com isso, impediríamos 
uma grande evasão de divisas. E, também, controlaríamos essas organi
zações, porque os seus resultados são enormes aqui no País e, numa situação 
emergencial como essa. não há outra alternativa a não ser se fazer uma exi~ 
gêncía inteiramente compreensível, tolerável e recomendável. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS - AL) - Permite V. Ex* um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR)- Com todo o prazer, Senador 
Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Estou quase inteiramente de acor
do com V. Ex', quando fala na conveniência de se amenizar a parcela da dívi-
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da externa que corresponde a empresas estrangeiras aqui fixadas, negociações 
com suas matrizes e vice·versa. Mas, nobre Senador Leite Chaves, a meu ver, 
não se pode tomar uma medida de maneira unilateral. Isto, assim, é a palavra 
que me ocorre, agora, iria às raias do calote. Acho o momento propício para 
conversações, mas não que não façamos nós próprios, assim ajato, de uma 
vez, sem consultar a outra parte. Esta a ponderação que me permitia fazer à 
oportuna sugestão de V. Ex• 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR)- Fico plenamente satisfeito 
em ver V. Ex', um homem que integra o Partido oficial, que é um grande co
nhecedor desses mecanismos financeiros, se manifestar ao lado das minhas 
idéias. Digo a V. Ex• se a razão da discordância é esta, não há alguma, por
que, como disse, isso seria feito atnfvês de uma lei, e uma lei não se faz de um 
dia para outro. Ela engendra discussões, participação de toda a Nação na dis
cussão, na avaliação de um problema; de forma que não seria de chofre. Se
riam avaliadas as circunstâncias e até mesmo os percentuais. Eu, pela gravi
dade da situação, acho que deveria ser integral, mas podia ser um percentual 
maior, podiam estabelecer-se critérios. Agora, digo a V. Ex• ê inexorável que 
essa medida seja tomada, sem que isso constitua restriÇão ou violentac;ão a di
reitos, porque nós estamos numa situação de crise profunda. De dificuldade 
criada não só por uma série de circunstâncias internas como, sobretudo, pelo 
evento, que ê esse evento externo que se agravará dia a dia e chegará às raias 
de insuportabilidade se, de antemão, não procurarmos tomar medidas sérias 
como esta. 

Veja V. Ex• que nós consideramos a situação tão grave, que embora sen
do elemento da Oposição e não tendo interesse -em nl.aíores acertos do Gover
no, sobretudo porque houve erros por nós condenados sistematicamente des
de 64 para cá; nós dificilmente chegaríamos a sugerir medidas dessa natureza, 
se de uma certa forma não fosse pór amof' ou sentimento patriótico. 

Outra medida, Sr. Presidente, que teremos de adotar se ligarã ao álcool, 
às fontes alternativas de combustível. A nossa legislação atual nunca previu 
normas elaboradas sobre produção e consumo. Mas, pelo hábito de se con
trolar esse combustível, uma vez que ele era importado, e a pesquisa de pe
tróleo era objeto de monopólio, então todo outro combustível que se está ob
tendo no País, está se1;rlo objeto de censura e controle, quando não há lei 
para isto. 

Ora, nós estamos diante de uma emergência. As circunstâncias recomen
dam a libei:'-ação imediata de toda fonte de produção e de consumo, sobretudo 
em pequeno e médio portes. O estado de ncessidade não só entre nações, 
como em rel~ção às pessoas é tamanho, que ele justifica, ele exclui até o cri
me: se alguêm, em estado de ncessidade, pratica um crime, ê excluído da res
ponsabilidade criminal. 

Jã não digo que a coisa seja tão sêria, mas nós marchamos para isto. En
tão que se liberem, sobretudo porque a liberação dessas fontes manterão Pais 
em funcionamento, principalrriente no setor rural. Além do mais, o poder 
criativo nacional é impressionante. O que lavradores têm feito no álcool. o 
que se tem feito por esse interior do Pais é impressionante, e se não está mais 
avançado ê pelas restrições injustificáveis de setores oficiais a essas fontes de 
produção alternativas. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS - BA) - Permite V. E"' um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR)- Ouço com todo o prazer o 
aparte do nobre Senador Lomanto Júnior. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS~ BA)- V. Ex' pode ficar certo! Senador 
Leite Chaves, de que o Governo estã tratando, COJ:ll_ a maior seriedade, este 
problema das soluçõs alternativas para o problema da energia elétrica. O pro
grama do Governo prevê, para 1985, alcançar SOO mil barris de petróleo lo
cal, no Brasil. Segundo informou~rne o próprio Ministro das Minas e Ener
gia, Cêsar Cais, ele tem quase certeza de que esta meta será. atingida. O Go
verno está lutando para alcançá-la e para isto está oferecendo todas as facili
dades à meta de 170 mil barris de álcool, como também pretende alcançar a 
mesma quantidade no que tange ao carvão e outras fontes alternativas! atra
vés das biomassas, etc. V. Ex' pode ter a certeza de que a preocupação maior 
do Governo, no momento, e esta é a preocUpação de todos os brasileiros, é 
aquela de buscar as alternativas para o problema da energia elétrica que éj 
sem dúvida alguma, um dos problemas mais angustiantes da atualidade e que 
o Brasil tem que tratar com a seriedade com que o GQv_er_no estã encarando 
para que possamos sair desta crise, porque ninguém imaginava que em tão 
pouco tempo estourasse, surgisse uma guerra entre dois países, ambos gran
des fornecedores de petróleo para o Brasil. Então, temos que encarar isto 
como uma advertência -isto para nós é sobretUdO-Uma grande advertência 
- para que nós possamos concretizar essa meta e, se possível, ainda -como 
bem disse V. Ex'- fazer tudo no sentido de que ela seja ainda mais ambicio
sa, para que possamos sair dessa dependência do petr61eo rmportado. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR)- Agradeço o aparte de V. 
Ex•, e já tínhamos conhecimento desse esforço para que atê 1985 esses resul
tados sejam obtidos. 

Mas eu quero dizer a V. Ex• que o álcool, que essas fontes alternativas
conferem ao País possibilidades tão amplas que, até mesmo poderíamos, nes
te instante, reduzir o esforço na prospecção de petróleo e incrementar seria .. 
mente a produção de âlcool, sabido que, com o custo de um poço de petróleo, 
com os riscos de nada se encontrar, constrói-se quatro usinas de 120 mil litros 
cada uma, de produção segura. 

E verdade que nós aqui defendemos a microusina, a usina inferior a 30 
mil litros dários. Temos uma série de razões: primeiro, para evitar o latifún
dio, a concentração excessiva da renda; o problema poluente decorrente do 
vinhoto e. sobretudo, porque a pequena usina ... 

O Sr. LomaQto Júnior (PDS- BA)- O próprio transporte, tamb~m. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR)- O próprio transporte, a faci
lidade do consumo em relação à fonte de produção. Então, a miniusina é a 
grande alternativa. E se o álcool antes era uma grande alternativa como subs
tituto do petróleo, agora, com mais razão, quando todos os dados provam 
que o âlcool substituirá., também, vantajosamente o próprio diesel com a 
adição de apenas lO% do nitrato de ciclohexila, que é um subproduto do pró
prio ãlcoor, inteiramente acessível. 

Então, veja V. Ex• que temos condição de substituir todo o combust[vel, 
ou gasolina ou óleo diesel, pelo álcool. O petróleo que tivermos no futuro se
ria destinado à industrialização. à petroquímica e o óleo combustível poderâ 
ser facilmente substituído por outf3.s fontes, inclusive o carvão. 

De forma que o Brasil preciSou chegar a essas dificuldades para se ver 
diante de um dos mais promissores futuros. Se sempre tivéssemos que depen
der do petróleo externo, seríamos um País limitado, condicionado, subalter
no aos grandes interesses internacionais. 

Então, pela extensão do nosso território, pela qualidade das terras, pela 
sua vocação para a agricultura, podemos perfeitamente ser auto-suficiente 
nesse setor. 

Sr. Presidente, por último, não poderemos deixar de considerar a ques
tão das terras públicas. 

O desemprego, sobretudo no setor rural, está se acentuando a cada dia. 
As cidades não podem comportar maiores percentuais desses êxodos desorde
nados q-ue se estão derivando do campo para as cidades. Então, temos que 
convir que as terras públicas, sejam do País, do Estado, ou do Município, as 
grandes áreas com vocação agrícola, não podem ser objeto de venda, ou de 
concessões privilegiadas, em larga esCala; elas têm que se destinar, por lei, à 
colonização brasileira; elas têm que se destinar à ocupação daquelas pessoas 
que, por gerações i-riteiras, não fizeram outra coisa senão trabalhar a terra, e 
que, por uma série de razões, inclusive pela modernização da técnica, de algu
mas leis, pelo agravamento salarial, essas pessoas se vêem obrigadas a morar 
nas favelas, nas adjacências das cidades, levando vida de extrema dificuldade. 
Eu posso assegurar ao Senado que em terras públicas férteis, onde hâ regula
ridade de chuva, pode-se oferecer ao camponês brasileiro um lote de cinqUen
ta alqueires, com casa construída em madeira de lei, que durará trinta anos, 
com luz elétrica, com poço, terreno desmatado, tudo isso por preço inferior à 
metade do custo de uma dessas casas feitas pelo BNH, em tor<IO das grandes 
cidades. E vejam a diferença: um homem que tenha cinco filhos e vá morar 
num lote desses, ele está no seu habitat, ele vai produzir, os seus filhos e a es
posà vão trabalhar. O contrário ocorre- eXàtamerite quando se vai morar 
numa cidade dessas, numa casa caríssima, sem conseguir emprego, numa vida 
de subemprego e termina caindo na marginalização. 

Entã9, essa questão da terra brasileira ê fundamental. Não podemos 
continuar favorecendo, como já foi feito aqui, a pequenos grupos ou pessoas 
com enormes quantidades de terras. E impressionante a concentração de ter· 
ras em poucas mãos, sobretudo em mãos de estrangeiros. 

Recentemente, o nobre Senador Roberto_ Saturnino apresentou um pro
jeto, nesta Casa, onde ele no seu histórico, na sua justificação, faz referência 
ao número de firmas estrangeiraS que têm terras aqui no Brasil. Mas, a quan
tidade e a soma dessas ãreas impressiona a cada um. 

Sr. Presidente, há outros Senadores inscritos, por isso não quero me 
alongar no tempo. 

Faço este discurso num iristante em que se reúne o Fundo Monetário In
ternacional para fazer essas advertências, essas sugestões, na certeza de que o 
Senado Federal, pelos seus membros, os mais preocupados com esse setor 
econômico, haverão de meditar e ver que não há para o País outra alternativa 
sensata, senão essa do recurso ao parcelamento de seus débitos, de moratória, 
seguida das demais medidas propostas, nesta tarde, dentro da maior tranqUi-
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ndadé e certeza de que não hâ outra maneira de servir melhor à tranqUilidade 
nacional e aos seus elevados interesses. Muito obrigado. (Muito bem! Pai~· 
mas.)~ 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 52, DE 1980 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confe~ 
rem os artigos 52, iteni 38 e 97, inciso IV; dó Regimento Interno e de acordo 
com a delegação de competência que lhe foi outorgadá pelo Ato da Comissão 
Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973; e tendo em vista o que consta do Processo 
n9 003496/80, Resolve aposentar Nerione Nunes Cardoso, ocupante do car~ 
go isolado de provimento efetivo de Diretor, Código SF-DAS-101.4, do Qua-

dro Permanente do SenadO Federal, com base nos artigoS 10J, iilciso llf e 
102, inciso I, alínea a, da Constituição da República Federativa do ~àsil, 
co'tnbiz;tados com os artigos 403, inciso II, 404, inciso I, 405, inciso I e 392, § 49 
da Resolução SF n9 58, de 1972, com proventos correspondentes ao venci .. 
m.ento do cargo em comissão de Diretor da Secretaria de Informação, Código· 
S'F-DAS.5, acrescidos de 55% da Gratificação da Representação prevista no 
artigo 6• da Resolução SF n• 21, de 1980 e a gratificação adicional por tempo 
de serviço a que tem direito nos termos do artigo 49, 4 29, da Lei n9 5.900, de 
1973 e artigo 10 da Lei n• 4.345, de 1964, observando-se o disposto no artigo 
.102, § 2•, da Constituição. 

Senado Federal, I• de outubro de 1980.- Lulz VIana, Presidente do Se
nado Federal. 

SUBSECRETARIA DE COMISSCiES 

SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS É DE INQUJ!RITO 

RELATOR! O RELATIVO AO. HflS DE SETEMB~O DE 1 980. 

-
E~!Et\TA E SOMERO DA PP.OPOSIÇj\0 

PRESIDENTE 
V , PRESIDENTE 
RELATOR --

NENSl\GEi-\ N9 92/BO-CN, :'lela qual o Senhor Presidente da Sen. HENRIQUE SANTILLO 
Renública comunica haver vetado, parcialmente, o Projeto 
de. Lei da Câmara n9 42/79 (no Senado Federal) ,que"Dis:_::~Õe De!'· ftÂtUO STrut•! 

:.obre o trans::?orte rodoviário de cargas, e dá outrás pr_2 
Dep. ODULFO DOmNGUES 

vidências". 

MENSAGEa ?19 97/80-CN, t=Jela qual o Senhor Pres.idente , da 
Reoública comunica haver vetado, parcialMente, o ProJeto 

De:'· JOÃO GILBERTO 

de' Lei n9 9/80-CN, que" Define a situaçã:o jud.dica do e~ De?· DJ AL!'~ BESSA 

trangt?iro no Brasil, cria o Conselho Nacional de II'lit;rr!! 
~en. BE!lNA~DINO VIANA 

ç5o, e dá outras ?rovidencias". 

do senhor Presidente da Re:>Üblica, ~1ENSAGEM N9 98/SO-CN, 
subMetendo ã deliberação do Congresso Nacional o texto Sen. JORGE KJ\Lm1E 
do Decreto-lei n9 l. 793, de 18 de abril de 1 980, que Sen. J.flfTnT~''"T, n:-n'T'Tf'Tl\ 

" Ois9Õe sobre o Imposto-sob:i-e OL_:lerações de credito, Cã!:! Sêrt· JOSP. LINS 
bio e SecYuro, e sobre o.,era~ôes relativas _a T!tulos e V,! 
lares llobiliários". • -

~U:NSAGEr! N9 99/80-CN, do Senhor Presidente da Re?Ública, 
submetendo à deliberação do cOngresso Nacional o texto 

De!?. ANTONIO O IAS 

do Decreto-lei n9 l. 784, de 28 de abril de 1 980,sue,. F! 
De!?· ODACIR SOARES 

xa. vencimentos põ!ra cargos da Hagistratura da Uniao e do 
Sen. AL~ti~ r>INTO 

Distrito Federal e Territórios". 

PRESIDENTE 
I~C:Z.:::::RO E EHEl'ATA DA PROPOSIÇP.O ~r P~*~~DENTE 

HENSAGE!., N9 100/BO-CN, do Senhor Presidente da 
República, submetendo ã deliberação do Congresso 5 n 
Nacional o texto do Decreto-lei n9 l. 785, de 13 Se • 
de maio de 1 9RO, que" Altera a legislação refe- en. 
rente ao Imé1os:to Onico sobre Lubrificantes e Co" Dep. 
bustlveis e dã outras providências". ·-::.; 

JORGE KALUHE 
LUIZ CAVALCANTE 
TEU10 KIRST 

I-1E:NSAGEM N9 102/BO~CN, do Senhor Presidente de 
República, submetendo à deliberação do Coi'igress~ 
Nacional o texto do Decretp-lei n9 1. 786, de 20 
de maio de l 980, que" Altera a redação do nará 
grafo Único do art. 45 da Lei n9 4.375 1 de i7 a'~ 
agosto de 1 964". ' 

H8NSAGEH N9 103/80-CN, do Senhor Presidente di 
R~pública, subf'\etendo ã deliberação do conqress 
N.1cional o texto do Decreto-lei n9 1. 787, de 2 
de maio de l 980, que" Fixa vencimentos para ca 
gos do Governo do Distrito Federal e do Tribuna 
de Contas do Distrito Federal". 

MCNSAGE!i N9 104/80-CN, do Senhor Presidente d 
Repúblic-a, submetendo i deliberação do Congress 
Nacional o texto do Decreto-lei n9 1. 788, de 2Ft 
de maio de 1 980, que" Fixa o vencimento e o s:'e 
centual de representação do cargo de Auditor d 
Tribunal de Contas da Uniào". 

Dep. DIOGO NOUO:RA 
Oep. DELSON SCARI\NO 
Sen • JORGE KALOME 

Sen . MURILO BADARO 
Sen. BERNARD:CNO VIANA 
Dep. ADBMAR PEREI~ 

De?. RAUL BERN.l\ ~DO 
Dep. ADAUTO BEZERRA 
Sen. HELV!DIO NUNES 

PRAZOS 

1S.09.1i0 

21.09.80 

21.09.130 

21.09. 0 0 

PRAZO DE 
TMmTAÇÃO NA OBS 
COHISSi'\0 

Relatorio ::'rofer~do, em 
02.09.ij0, a'lrovado, na fo!_ 

3l.OS.RO "la apresentada, com voto 
er:t se!:"arado do Der>utado 
Tl\.RC!SIO DELGADO. 

:::rn., lS.09 • .qO~ o Senhor Preside.!!_ 

u. 09. r. o te, IJe:;luta:b JOÃO GILBE!m) de-
termina que a matéria sej~ ~ 
I.ata::la, oralrente an Plenario. 

A l"'atéria foi redistrihu!da ao 
senhor Senador JOSt LINS, para 

iS.09.RO relatar. 
Parecer ra:oferido, em 09.09.90, 
favorável à U;!nsaqem, nos ter-
JTOS de Projeto de Decreto Legi,! 
lativo que oferece cerro conclu-
são, cem voto!> venc:l.dos: dos Srs. 
De":Utados f!E::RBERl' WJY e FELIPPE 
PENNA. A? vadO. 

15.09.R0 Parecer proferido, em 09.09.80, 
favorável ã r'ensa~, nos ter-
f"'5 de rtojeto de Decreto tegi_! 
lativo que oferece cerro ronclu-
são. 
1\nrOVOOo. 

OSSERVAÇClES 

Parecer proferido, em 09.09;'JO, favorável ã Mensa 
gern, nos ternos de Projeto de Cecreto LegislatiW 
que oferece caro oonclusão, cem voto vencido do 
Senador f'F""'SJ C'lW\Im. 

~>provado.· 

Instalada a CoMissão, em 02.09.80. 

Parecer proferido, em ll.09.RO, favorável ã ~ 
qem, ,nos tenros de Projeto de Decreto Legislativo 
que oferece C'aTIO conclusão · • 

Instalada a Comissão, em 02.09.80. 

Parecer proferido,: em 10.09.110, fworável à Mcn.<ia 
gern, nos tenros de Projeto de Decreto I.eqislativõ 
que oferece caro concluão. -

Aprovado. 

Instalada a CoMissão, em 02.09.'30. 

=~ =d~ :0~!~9a:o~~ã~i~= 
que oferece o::m::> conclusão 
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RCHERO E tHENTA DA PROPOSIÇJi.O 

m:NSAGI:n N9 107/80-CN, do Senhor Presidente da 
Rei?Ública, submetendo ã deliberação do Congresso Sen. 
Nacional o texto do Decreto-lei_n9_1_.789, de 28 s 

~= 1~a~~i~~, 1 d;8~~1!tÍ~~; ~~~~õ~e s~~!~ !f~~~~~cia n~ o:~: 
rtuniclpio de Guax:ulhbs:

1 
Estado de São P~ulo, ne -

cessária à ampliacão da Base Aérea e à im!_Jlanta
ção do AerO?Orto de Guarulhos". 

!1ENSAGEM N9 lOFI/RO-CN, do Senhor Presidente da 
RepUblica, submetendo à deliberação do Congresso De 
Nacional o texto do Decreto-lei nQ L 790, de 09 De~· 
de junho de 1 980, que" Altera a legislação do 

5 
· • 

imposto de renda e introduz r:~odif,icações no D~ en. 
creta-lei nQ l. 7j:J2, de 16 de ~bril l 9F.IO, que 
institui o empréstimo com~ulsório". 

r-IE~SAGEM N9 109/80-CN, do Senhor Presidente da 
República, submetendo à deliberação do Congresso 
Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.791, de 11 Sen. 
de junho de 1 980, que" Dispõe sobre a renúncia~ Sen. 
pela União, em favor do Estado de são PaUlo, ao Dep. 
domínio 'direto de área situada no Munic!pio de 
Guarulhos, Estado de São Paulo". 

~~~i~~~ :~b!!~~~~~c~, d=~i;:~~~~oP~~s~~~;:s~ R~ 
~=c~~~~~ âe t~x;~O ~o q~:;r~1~;~:i s~~r;. ~9~~s~~n/ ~ Dep. 
ção do eventual excesso de arrecadação do Impos- Dep. 
to sobre Op12rações Financeiras no exerc!cio fi- Sen. 
nanceiro de 1 980". 

{Mensagem n9 111/BO-CN} 

~tENSliGE~ NQ 112/80-CN, do Senhor Presidente da 

PRESIDENTE 

V. PRESIDENTE 
R>'.A"OR 

PASSOS PORTO 
BERNARDINO VIANA 
DIOGO NOHURA 

INOC~NCIO OLIVEIAA 
AD~OALDO CA1~POS 

R~tmn10 ~OFI•l! 

AMARAL FURLAN 
JOS!!: LINS 
ADHEMAR DE BARROS 
FILHO. 

VICENTE GUABIROBA 
LEORNE BEL~ 
PASSOS PORTO 

~:~~~;!~a~ ~~~~~tâ~d~e~r~~;:~:~a~~o 1~~ 9J~na~es~~ ~:~: ~~i~~~~i~~E VIANA 
de junho de 1 9~0, que"Autoriza o t>oder E.xecuti De?~ JOEL FER!'l.EI\tll. 
vo a não ajuizar as ações que menciona, e dá ou 
tras providências". 

HENSAGEM NQ 113/80-CN r do Senhor Presidente da 

PRAZOS 

2~.09.RO 

28,09~80 

28.09.80 

OS.lO.RO 

RCj?Ública, submetendo à deliberação do Conqress Dep. A!t!LCA~ DE QUEIRO 05 .lO. P.O 
Nacional o texto do Decreto-lei nQ 1. 794, de 23 Dep. !'1ILD'i VIll.NA 
de junho de l 980, que" Disf.lÕe sobre os encargo Sen. PASSOS PORTO 
finc1.nceiros da União, previstos no artigo 
99 e §§ 19, 29 e 59 da Lei nQ 4.070, de 15 d 
junho de 1 962". 

HENSAGEtt NQ 114/80-CN, do Senhor Presidente da 
Rer>Ública, submetepdo à deliberação do Congress 
Nacional o texto do Oecret_o-lei nQ 1. 795, de 8' 
'de julho de 1 9RO, que" Altera a composição da 
Diretoria do Banco Central do Brasil". 

Sen. ALMIR PINTO 
sen. Mli.,T!/"~ T'l\n:--,.,1'\ 
Dep. Lr.n SIMÕES 

MENSAGEM NQ 115/80-CN, pela qual o Senhor Presi
dente da Recública comunica haver vetado, total- Se.n. 
mente, o PrÕj'eto de_Lei da Câmara nQ 31/78 (n9 .. Sen. 
4.922/78, na Casa de origem}, que" estabelece que De;:"~. 
as penalidades aplicáveis a esportistas profis -
sionais serão exclusivamente pecuniárias". 

~lENSliGE~1 NQ 116/80-CN, ~ela qual o Senhor Presi
dc-nf.~ da Rer,JÚblica comunica haver vetado, pareia 
ment~, o !'rojeto de Lei do Senac;l.o nQ -2.39/7_9 (n9. De!J. 
3.002/80, n,, Câmara), guc" Cancela penas impos:.,s De?. 
~o ex-Presidente Juscelino Kubitschek de Olivei- Sen. 
r<:~, determina a devolução das condecoraç_Ões na -
cionll.is gue lhe foram retiradas, be!l'l cono a sua 
rcinclusao nos quadros das res;Jectivas ordens do. 
quni!l tenha sido exclui do". 

ADALBE~TO SENA 
ALOYSrO-CHAVES 
Af'R!SIO VIEIRA LI 
Ml\. -

JORGE HOURA 
DJi'\L~m BESSA 
ADERBAL JU~EHA 

12.10.80 

12.10.1!0 

OSSERVAÇOES 

Instalada a Comissão, em 09.09,80'. 

Parecer proferido, eM 16.09.RO, favorável à Mertsa 
gem, nos ten:os de Projeto de Decretô Iegislati= 
vo que oferece caro o::nclusão. 

l\provado. 

Instalada a. Comissão, em 09.09.80. 

h matéria foi redistribu,lda ao 5erudor HELv!DIO NU 
NES, em substituição ao Senador FAIMJMX) PJ>.RENI'E,
anteriorrrente designado relator da rresra. 

Parecer proferido, em 17.09.80, favorável à ~nsa-
=,0~~~d~~.de ~~islaU~ 

Instalada a Comissão, em 10.09.80. 
Parecer proferido, em 24,09.80, favorável ã Mensa 
gem, nos ternos de Projeto de Decreto LegislatiVÕ 
que oferece coro ~lusão. 

Aprovado. 

Instalada a Comis$ão, em 10,09.80. 

Parecer ~referido, em 17.09,1!0, fat.'::lrável ã Men~ 
gern, nos ternos de Projeto de Decreto Legislativo 
que oferece caro o::nclusão. 

JIJ)rovado. 

Instalada a Com!s::úio, cm 16.01.80. 

Par'3cer proferido, cm 30.0.9.80, fa 
:~~~:~;.ao Projeto, nü. forma apre:.: 

Aprovado. 

Instalada a comissão, em 17.09.-BO. 

Parecer proferido, em 25.09.80, favorável à ~ 
sagem, nos term::Js de Projeto ~e Decreto Iegisl~ 
tivo que oferece o::rro ocnclusao. 

Aprovado. 

Instalada a Comissão, em 17.09.80. 

Parecer ~ferido, em 25.09.q0, favorável à lEn 
sagem, nos temos de Projeto de Decreto Legislã 
tivo que oferece caro ccnclusão. -

A.,?rovado. 

In.st ... l.o.<.l(l: <1 Ctlmi:.:>ão, cm 17.09.60. 

r. mnl<Jrjn f~>i r<'dist.ril.>u.i:da a.o Depu 
ta(lo r.co :;I~IC::s. ·· 

~~~~fc~ ~;~::~~~~-:~~' n~~ ~~;~~C~; {,~~Jcto 
de l"lccr~to !.c<risl.1tlvo que oferece cor.-.o 
~l':lno::lu:>iic, voL.:tndo, vencido, o Dcputao.lo 
Cl\!U.OS CO~"J'A. 
1\provado. 

Instalada a Comissão, em 24.09.80. 

Relatório prof~rido, em 30.09.89~ .i;>rovado, 
na forma ilpr~sentada. 

Instalada a Comissão,- em 24.09.80. 
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J:C:-t::RO E tm::NTA DA PROPOSIÇP..O 
PRESIDENTE 

V .PRESIDENTE 
""' •~no 

PRAZOS 

MENSAGEM NQ 117/80-CN, do Senhor Presidente da 
Re:_:JÜblica SUbl'fletendo à. deliberaÇão do COQg!'-esso 

~:c~~~~~ âe t~~~O ~o q~:;r~;~~!~!c~9 aii~~~ta d;ar~ De!J. 
a incidência do Imposto de ·renda sobre remessa em Dep. 
~agamento de transmissão dos Jogos Olím!'icos do Sen. 
corrente ano, em Moscou". 

~~t: !1ENDONÇA BEZ~ 13 .lO. R O 

VINGT :;:QSADO 

1-!ENSAGEM N9 118/1:10-CN, do Senhor Presidente da 

LUIZ FE:;:NANDO F~EI 
RE. -

República, submetendo à deliberação _do Congresso Sen. ADERBAL JURP!A 
Nacional o texto do Decreto-lei nQ 1. 797, de 9- Sen. AL!UR PINTO 
de julho de 1 9.80, que" Concede isenção- do Ilnpos Dep. Jii:.VARO VALLE 
to de importação para as obraS de arte que espe= 
cifica". 

~!S:>:SAGE~l N9 119/80-CN, do Senhor Presidente da 
Re!'Ública, submetendo ã' deliberação do Congresso De 
Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.~_798, de 24 Dep. 
de julho .de 1 980, que" Estabe_lece limite de re: 5 P· 
m.uneracão mensal para os servidores da J\dminis = en. 
~ração"",Federal e dâ outras providências". 

(!-tensagem n9 120/80-CN) 

PROJ.t::ro DI:: LEI N9 25/80-cN, que" Reajusta os efe-

CASTEJON BRANCO 
lf7ILDY Vll\NNA 
LOMANTO JÚNIOR 

tivos dos Oficiais do Corpo de Fuzileiros NaVais Dep. LJ::OPOLOO BESSONE 
c do Corpo· ·de Intendentes da Marinha, fixados pe Dcp. CLAUDINO SALl::S 
1.;~. Lei n9 1.>,469, de 11:1 de {IOVCmbro de 1_977, e dã Scn, JORGE KALUHL 
outras provid-ª.ncias", 

_ -· _ -~:lcns.;~.gctn nQ 124/UO-CN) 

PROPOSTA DE EMENDA Â CONST!TUlÇÀO NQ 58/80-C~ r Sen. HAURO BENEVIDES 
que" Acrescenta itetll ao_art. 44 da_constituiça9 Sen. LENOIR VARGAS 

~~~~~~1 ~v~~1~~i~;~~~~~o a d:u~~~~~~6a~mp~~~o~rnpr~~ Dep. JOSIAS LEITE 
cm~rcs;s privada". 

PROF'OSTA.S DE EMENDA Â CONSTITUIÇÃO NQS 59,60r6l, 
62,.63 e 66/80-CN, que" Alteram a redação de ~is:-- Dep. PP1ENTA DA VEIGA 
""lOS_itivos do Capitulo VI do T!tu1...., I, acrescenta Dep. SIQUEIRA CM\P'OS 
item ao art. ~1, e suprime o Poufigrafo' único do Sen. ALIJYSIO CHAVES 
1\rt. 154 da Constituição Federal''. 

13.10.30 

13.l,O.I30 

19.10.80 

20.10.80 

17.0R.80 

F'ROPC"lSTA DE ErlENDl\ J\ CONSTITUIÇ)I,Q N9 64/80-CN , ;:~: ~~~~g~ ~~~~nO 22.08.~0 
~~~" E":â~~:~;~ta inciso ao art. ;20 da Constitui - Dep. FERNANDO ~11'.GALHÃES 

PROPOSTA DE EH.ENDA Â CONSTITUIÇÃO N9 __ 67/80-CN , ~=~· ig~~i~~L S~~~~~~~ 29 • 08 • 80 
f~~:r~t" ~ova redação ao art. 169 da Constituição De!>: HORÂCIO r tA TOS 

PRr ,"""IS DE CrtENDA Â CONSTITUIÇ1\0 N9S 69,77,78 e se"n. JOSE: -qiCHl\ 
AJ/80 ::>J, que" Alteram as allneas c e d do Pará- Sen. RAIHUNDO PARENTE 
qr; único do art. 151 da·ConstLt_Üiç:ãÕ E"eder-a1". Dep. FRANCISCO BmJA!'IDI 

OBSI:RVAÇ~ES 

Instalada a Comissão, em 24.09.130. 

Instalada a Comissão, em 24.09.130. 

Instalada a Comissão, em 24.09.80. 

Instalada a -comisSão, em 30.QJ.8Cr. 

Instalada a Comissão, em 30.09.80. 

-------------·-------------
t: prorrogado o :;"razo concedido à Comj,ssão, 
até o dia 16.09.~0 {tririta dias}. 

Parecer proferido, em 16~09.80,·pela reje!_ 
ção da Proposta. 

Aprovado. 

t: Prorrogadó o ">razo concedido ã C0111issão, 
atê o dia 15.09~1'1.0. (trinta dia~). 

e prorrogado o õ'razo concedido à Comissão 
até o dia. 19. LO. 80 {quinze dias). 

t ~rorroqado o r'razo col'!cedido à Comissão, 
até o dia 21.09.80 (trinta dias). 

Parecer proferido, em 17.09.60, pela rcje! 
ção da Proposta, com voto vencido, elo Dcp~ 
ta do JOÃO !IERCULWO. 

Aprovado. 

Parecer proferido, em 02.09. 80, pela re
jeição da Proposta, votando, com restri
r.ões, o Senador ALBERTO SILVA, e, contra 
.; r.>arecer, os Srs. Senador LOIZ C~VALCANTE 
e Deputados FEU ROS~, ÁLVARO GAUDt:NCIO,AR
TENI:;: NERNE..-q, 

P.!>rovado. 

e prorrogado o prazo concedido à Comissão, 
até o dia 2~.0CI.80 (trinta dias). 

Parecer proferido, cm 24.09.80, ·pela_rcje!_ 
ção da Proposta~vo-tando, com restriçocs, o 
Derutado PEIXOTO FILHO~ c, vencidos, os Srs. 
Scn<J.dor LI::ITE: Clll\VL.S e Deputado 'l'ERTULlkW 
1\ZI::VEDO. 
1\nrovado. 

C: prorrogado o prazp concedido à Cernis 
são, até o dia 09.10.80. -
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t:C!·~E.RO E. EH~N'i'A DA PROPOSIÇÃO 

PRESIDENTE 

V. PRESIDENTE 

""' •n• 
PROPOSTAS OE ~E;NOl\ A CONSTITUIÇÀO N9S _ 70 e ~e!J • ~;~~~I~~~~~i~~TO 
71/fiO-CN, tJUe .. Tornam o número de vereadores pro s:~ · JORGE KhLU~fE 
porcional a população do Munic!pio". - • 

PROI'OST1\ DE El1ENOA A CONSTITUIÇÃO N9 72/80-CN, Sen. KAURO BENE;VIDES 
que" Acrescenta inciso ao art. 44 da Constituiçã Sen. AUUR PINTO 
Federal". Oep. HONORATO VIANNA 

PRAZOS 

o9.09.Ft0 

09.09.80 

PRÔPOSTA OE EMENDA A CONSTITUIÇÃO NQ 73/BO_:CN, pep. LOUREMBE-RG NUNES 

~~~:t~~~gâ~ ~e~:;!~ .. ~ do § 39 do art. 147 da e~. ~~~· PmENTEL' o9 • 09 .130 
e11. 1\DEfl.Bl>.L JU~E:!'ffi. 

PROPOSTA DE EMENDA~ CONSTITUIÇÃO N9 74/80-CN, ~=~: ~~~~OB;i~~~DES 
que" Altera o art. 102 da Constituição Federal". De!p. AUGUSTO LUCENA 

I?ROPOS'.CA DE EME~DA. ~ CONSTITUIÇl'\0 N'? 75/80-CN , 
que" Exige, para a reapresentação de Prol?ost:a de Dep. JOÂO LINHARES 
Emenda ã Constituição, na mesma legislatura, -a Dep. IGO LOSSO 
assinatura da maioria absoluta dos menb.ros da Câ Sen. PASSOS PORTO 
mara e do _Senado, e determina.._ outras pro'Vidên --
elas", 

I'ROPOSTA DE EMENDA 1\ CONSTITUIÇÃO N9 76/80-CN _, 
que" Restabelcc-_e o sistema do voto direto nas 
eleições para Governado!-es dos Estados e rara 
Scnadores da Rcpúblic,"\". 

(!lens.:tgem nQ 95/80-CN; n9 63/80, nB Ori!Jem} 

P~OPOSTA DE EMENDA Â CONSTITUIÇÃO N9 79/80-CN, 
que" Altera a redação do art. 21, item IV da 
Consti tuiçao Federal", 

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N'? 80/80-CN , 
qu!!" Altera o art. 59 c o c~•rut do art. 26 da 
Constituição Federal". 

{Mensagem n9 101/80-CN; nQ 333/Btr;·~na origem) 

Sen, nurmERTO LOCENll. 
Sen. LOrtANTO JONrOR 
Dep. EDISON LOBÃO 

Dep. CELSO CARVALHO 
Dep. HONORATO VIANNA 
Sen. Rl\HlUNDO PARENTE 

Sen. ADJ\LBERTO SENI\ 
Se'n. JORGE KALU!w\E: 
Dep. PAULO GUERIU\ 

:'~::-i'OS'l'A DE E?-lENDA A CONSTITUIÇJi.O N9 82/80-CN Sen, IJJ:;LSON _ CARI•EIRO 
Ç'J2" Altera a redação do parágrafo 12 do art. scn. LENOIR VARGAS 
~~f/: ~~~~~~t~!~~~l~~~~ral, para o __ fim de inst! DCp. ~'il\?.'AL GAL!: 

?~O?OSTA DE E~tE!>IDA ]t. CONSTITUIÇÃO N9 84/80-CN , S NELSON CARNEIRO 
::r.:-!" ?.e.,.·oga a letra "d" do item VIII do art._ 89 s:~· LENOIR VARGAS 
~i~·~f~~~c~e~e~:f~:ão do § 89 do art. 153 da Con~ Dep: OSMAR.LEITÂO 

~ :=::?O:STAS DE E.~iE:IiDA Â CONSTITUIÇÂO N9S 8~ e Dep. HtLIO GARCIA 
2-;".'~J-c:-;, que" Dispõem sobre a Representação Po- Dep. NEY FERREIRA 
l!tica do Distrito Federal". Sen. BERNARDINO VIANA 

:':;'~?85-.:AS DE El>:.E}."DA Â CO:'iSTITOIÇÃO N'?S 86 e Sen. ITAMAR. FRANCO 
~~/ôJ-C:-J, CJ~" Alteram os arts. 19,21,23,24 1 25 e Sen. JORGE KALUME 
26 da Constituiç'io Federal". ep. ALBERTO HOFFr'[ANN 

16.09.80 

16.09.80 

21.09.f'O 

23.09.eo 

30.09.80 

28.10.80 

21.10.130 

21.10.80 

2l.lO.RO 

OBSt:RVAÇOES 

Parecer proferido, em 10. O 9. 80, pela a?rO
vaç.!i.o da Proposta de n970, ficando, preju
dicada a de n9 71. 

Aprovado. 

t: prorro-gado o prazo concedido à COmiSsão 
até o d.fa 09.10.80. (t;-inta dias). 

~ prorrogado o prazo concedido Comi~ 
são, até o dia 09.10,80. 

Parecer ['referido, em 11.09. 80; faVorável 
à Propostc1.. 

Aprovado. 

C 12rorrogado o pr;;1zo concedido à ComisSão, 
ate o_ dia 16.10.80 {trinta dias). 

li. Proposta foi oferecida 1 (urna) emenda. 

~ prorrogado o prazo concedido à Comissão, 
até o dia 23.10.80 {trinta dias}. 

C prorrogado o prazo concedido à Comissão, 
;;1té o dia 23.10.$0 (trinta dias). 

Instalada a Comissfio, em 19,09.80. 

1\ Propo~til foram ilprcscntadas 3 {três}e~en 
da::;. 

C prorrO<J;;l.dO o !'r azo concedido 3 c~11d::>~.io, 

até 'o diu 15.10,80 (guinzc di.:tsl. 

Instalada a Comissão, efn 02.09.80. 

Parc_,cer ~referido, em 30.09.81.., favorável 

à• P.rQpo~ta·. 

Instalada a Comissão, em 30.09.~0. 

Instalada a Comissão, em 23.09.8-0. 

Instalada a Comissão, em 23.09.80. 

Instalada a Coffi;issão, .em 23.09,80. 
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PRESIDENTE 
:;~::::::..o :t: ::::·::::::?A D • .; PROPOSIÇ~.O" 

~~ P~;;~DENTE 

;. ~ :F:: S7A C!: -::;~:::;:.:::::;,ç;':,Q LEGISLATIVA N'i> 04/79~ 1 
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MISA 

Presidente 
lulz Viana 

l•·Yice-Prestdente 
Nilo Coelho 

2• ... VIce-Presldente 
Dinarte Mariz 

1•-Secretárlo 
Alexandre Costa 

2• ... secretárlo 
Gabriel Hermes 

3• ... secretárlo 
lourival Bapti~ta 

4• .. secretárlo 
Gastélo Müller 

Suplentes de Secretários 
Jorge Kalume 

Benedito Canelas 
Possas Pôrto 

COMISSOES 

Oiretor: António Qj-rlos de Nogueira 
local: Anexo 11 - Térreo 
Telefones: 211-3487 

211-3488 
211-3489 

A) SERVIÇO DE COMISSOE:S PERMANENTES 

Chefe, Daniel Reis .d.e Souza 
local: Anexo li - Térreo 
Telefones: 211-3490 

211-3491 

COMISSÃO DE AGRICULTURA - (CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Evelósio Vieira 
Vice-Presidente: Leite Choves 

Suplentes 

1. Passos Pôrto 1. Jutahy Magalhlles 
2. Benedito Canelas 2. Affonsa Coma~o 
3. Pedro Pedrossian 3. João Calmon 
4. José Lins 

1. Evelásio Vieira 1. Agenor Maria 
2. Leite Chaves 2. Amoral Peixoto 
3. José Richo 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - 211·3492 
Reuniões: Quartos-feiras, às 1 O tOO horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Mendes Conale 
Vice-Presidente: Agenor Maria 

Titulares Suplentes 
1. Mendes Canele 1. Raimundo Parente 
2. José Lins 2. Alberto Silvo 
3. Eunice Michiles 3. Almir Pinto 
4. Vicente Vuolo 

1. Evandro Carreira 1. Marcos Freire 
2. Agenor Maria 2. Humberto Lucena 
3. Mouro Benevides 

DIÃ.RlO DO CONGRESSO NACIONAl. (Seçào li) 

LIDERANÇA DO BLOCO PARIAMENT AR DO 

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

PMOB 

Lide r 

Paulo Brouard 

Humberto Lucena 
José Richa 

Marcos Freire 
MaurO Benevides 
Nelson Carneiro 
Orestes Quárcia 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO POPULAR - PP 

Líder 

Gilvan Rocha 

Vlce ... Líderes 

Evelósio Vieira 
Alberto Silva 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - 211-3493 
Reuniões: TerÇ'Cs-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala '~ClóviS Bevilcicquo" - Anexo 11 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Henrique de La Rocque 
1,9-Vice·Presidente: Aloysio Chaves 
29-Vice-Presidente: Hugo Ramos 

Titulares Suplentes 

1. Bernardino Viana 
2. Helvídlo Nunes 
3. José Sarney 
4. Aloyslo Choves 
S. Aderbal Juremo 
6. Murilo Bodaró 
7. Moacyr Oalla 
8. Amoral Furlan 
9. Raimundo Parente 

1. Hugo Ramos 
2.- leite Chaves 
3. Lázaro Borbozo 
4. Nelson Carneiro 
5. Paulo Brossord 
6. Franco Montoro 

1. Lenoir Vergas 
2. João Calmon 
3. Almir Pinto 
4. Milton Cabral 
5. Luiz Fernando Freire 
6. Arnon de Mello 

1. CUnha Lima 
2. Tancredo Neves 
3. Dirceu Cardoso 

Assistente: Paulo Roberto A. Campos - 21l-3494 
Reuniões: Quartos-feiras, às 10:00 horas 
Local: Solo "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Jl!lssit Freire 
Vice-Presidente: Lázaro Barbozo 

Suplentes 

1. Jessé Freire 1. José Guiomard 
2. José Sarney 2. Tarso Outra 
3. Posso~ Pôrto 3. Benedito Canelas 
4. Saldanha Oerzi 4. Moacyr Oalla 
5. Affonso Comargo 
6. Murilo Badar6 
7. José Caixeta 

Setembro de 1980 

LIDERANÇA DO BLOCO PARIAMENT AR DO 
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL- PDS 

Líder 

Jarbas Passarinho 

1. Itamar Franco 
2. Lózoro Barboza 
3. Adalberto Sena 

Vlce-Líderes 

Aderbol Juremo 
Aloysio Chaves 

Bernardino Viana 
José Lins 

lomanto Júnior 
Moacyr Coita 
Murilo Bodaró 
Saldanha Cerzi 

1. Henrique Santillo 
2. Roberto Saturnino 
3. Gilvan Rocha 

4. Mauro Benevidl!ls 

Assistente: Ledo Ferreira da Rocha- 211-3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sola "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prl!lsidente: Teotônio Vilela 
Vice-Presidente: Roberto Saturnino 

Titulares Suplentes 

1. Arnon de Mello . 1. Helvídio Nunes 
2. Bernardino Viana 2. Alberto Silva 
3. Josálins 3. Benedito Ferreira 
4. Jessé Freire 4. Vicente Vuolo 
5. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7. Luiz Cavalcante 

1. Roberto Saturnino 1. José Richa 
2. Teotónio Vilela 2. Orestes Quércia 
3. Marcos Freire 3. T ancredo Neves 
4. Pedro Simon 
Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro- 211·3495 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas 
local: Sola do Anexo "B" 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CUlTURA - (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Calmon 
Vice·Presidente: Jutahy Magalhães 

Titulares Suplentes 

1. João Colmon 1. Jo~Lins 
2. Tarso Outro 2. Arnon de Mello 
3. Jutahy Magalhães 3. Jorge Kolume 
4. Aloysio Chaves 4. Pedro Pedrossian 
5. Aderbal Juremo 
6. Eunice Michiles 

1. Adalberto Sena 1. Marcos Frl!lire 
2. Evelásio Vieira 2. Gilvan Rocha 
3. Franco Montoro 



Setembro de 1980 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga- 211-3.492 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 lw,.O"Qs 
local: Sala "Clóvis 8evilócqua" - Âlo•xo 11 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (Cf) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cunha Lima 
Vic:e-Presidente: Tancredo Neves 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. João lúcio 
3. Lomanto Júnior 
.C. Affonso Camargo 
5. Vicenht Vuolo 
6. Alberto Sil1t'Q 
7. Alberto Lavinas 
8. Jorg& Kalumo 
9. Jutahy Magalh6es 

10. Mendes Canele 

1. Cunha Uma 
2. Tancredo Neves 
3. Roberto Saturnino 
4. Amoral Peixoto 
5. Pedro Simon 
6. Mauro BeRevidos. 
7. Teotónio Vilela 

Suplentes 

l. Saldanha Derzi 
2. tuiz Fernando Freire 
3. Jessé Freire 
4. Jos6 Samey 
5. Milton Cabral 
6. Jo~ Guiomard 

1. Paulo Brouard 
2. Marcos Freire 
3. Lázaro Borboza 
.C. José Richa 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - 211·3.493 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9!30 horas 
Local: Sala "dóvis Bevilócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE LEGISlAÇÃO SOCIAl - (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇi'.O 

Presidente: Helvídio Nunes 
Vice-Presidente: l.enoir Vorgos 

Titulares Suplentes 

1. Lenoir Vorgos 1. Jutahy Magalhães 
2. Helvídio Nun&s 2. Raimundo Parente 
3. Jessé Freire 3. Eunice Michiles 

4. Moocyr Dolla .C. Benedito Can~as 
5. Luiz Fernando Freire 
6. Aloysio Chaves 

1. Franco Montara 1. Nelson Carneiro 
2. Humberto Lucena 2. Marcos Freire 
3. Jaison Barreto 

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa- 211-3497 
Reuniões: Quintos-feiras, às 11t00 horas 
Local: Sola "Clóvis Bevilácquo" - Anexo 11 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Arnon do Mello 
Vtce-Presidente: Alberto Silva 

Trh.Jiores Suplente:; 

1. Luiz Cavalcante 1. Affonso Camargo 
2. Milton Cabral 2. João Calmon 
3. Alberto Silva 3. Jutohy Magalhào:1 
4. Amon do Mello 

1. Dirceu Cardoso 1. Gi'lvan Rocha 
2. ltamar Franco 2. Roberto Sotumino 
3. Henrique Santillo 

DlÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) 

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211-3496 
Reuniões: Quartos-feiras, trs 11 tOO horas 
Local: Sala do An&xo "B" 

COMISSÃO DOS MUNICIPIOS 

(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: lomanto Júnior 
Vice-Presidente: Orestes Quérda 

Titulares 

1. Lomanto Júnior 
2. Almir Pinto 
3. Amoral Furlon 
4. Amoral Peixoto 
S. Benedito Canelas 
6. Jutohy Magalhães 
7. Lenoir Vergas 
8. Moacyr Oalla 
9. Raimundo Parente 

1 O. Saldanha Oerzi 

1. José Rkha 
2. Orestes Quérda 
3. Itamar Franco 
4. Evondro Carreira 
S. lôzoro Borboza 

1. Affonso Camargo 
2. Valdon Varjâo 

Suplent~ 

1. Tarso Outra 
2. João Lúdo 
3. Aderbal Juremo 
4. José Sarney 
S. Murilo Badaró 

1. Agenor Mario 
2. Jaison Barreto 
3. Humberto Lucena 

1. Evelásio Vieira 

Assist&nte: Carlos da Fonseca Braga - 211-3.496 
Reuniões: Quintas-feiras, trs 11:00 horas 
Local: Anexo "B" 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vice-Presidente: Adalberto Seno 

Titulares Suplentllts 

1. Tarso Outra 1. João Calmon 
2. Saldanha Cerzi 2. Murilo Bodoró 
3. Mendes Canele 3. José Somey 

1. Dirceu Cardoso 1 . Hugo Ramos 
2. Adalberto Seno 

Assistente: Fótimo Abrohào de Araújo - 211·3266 
Reuniõe:1: Quintas-feiras, às 12:00 horas 
Local: Sola "dóvis Bovilácqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE RElAÇ0ES EXTERIORES - (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tarso Outra 
19-Vice-Presidente: Saldanha Oon:i 
29-Vice-Presidente: Lamento Júnior 

Titulares 

1. Tarso Outra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Oerz:i 
4. Lamento Júnior 
5. Mendes Canele 
6. Aderbal Juremo 
7. Alrr>0• Pinto 
8. Lenc. •• Vergas 
9. Luiz: Fernando Freire 

Suplentes 

1. Afoysio Choves 
2. Plltdro Podrossian 
3. Henrique de La Racque 
4. José Guiomord 
S. Luiz Cavalcante 

6. 

1. Paulo Brossard 
2. Nelson Carneiro 
3. Itamar Franco 
.C. José Richa 
S. Amoral Peixoto 
6. Tancredo Neves 
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1. Marcos Freire 
2. Mauro Benevides 
3. Leite Chaves 

Assistente: Leila Leivos Ferro Costa - 211~3497 

Reuniàes: Quartas-feiras, às 1100 horas 
Local: Sala "Ruy 8arboso'1 

- Anexo 11 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvon Rocha 
Vice-Presidente: Henrique Santillo 

Titulares Suplentes 

1. Lomanto Júnior 1. Saldanha Dorzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kalume 
3. Alberto Silva 3. Benedito Canelas 
4. José Guiomard 

l. Gilvan Rocha 1. José Rlcha 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Sena 
3. Joison Barreto 

Assistent&: Lêdo Ferreira da Rocha - 211·3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO OE SEGURANÇA NACIONAl - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kolume 
Vice-Presidente: Mauro Benevides 

Titulares Suplentes 

1, Jorge Kalumllt 1 Raimundo Parente 
2. Luiz Cavalcante 2. Amoral Furlan 
3. Murilo Badaró 3. José Guiomard 
4. Benedito Ferreira 

1. Mauro Benevides 1. Cunha Uma 
2. Ag&nor Mario 2. Joison Barreto 
3. Orestes Quérda 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - 211-3499 
Reuniões: Quartos-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sola "Ruy Barbosa" -Anexo 11 

COMISSÃO OE SERVIÇO P0BUCO CIVIL - (CSPg 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evondro Camtiro 
Vice-Presidente: Humberto Lucena 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. luiz Fernando Freire 
3. Bernardino Viana 
4. Alberto Silvo 

1. Evondro Carreira 
·2. Humberto Lucena 

3. Lázaro Barboza 

Suplentes 

1. Affonso Camorgo 
2. Pedro Podronian 
3. Aderbol Juremo 

1. Orestes Qu6rcia 
2. -Evelásio Vieira 

Assistente: Lêdo Ferreiro da Rocha - 211-3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas 
Local: Safo "Ruy Barbosa" - Anexo 11 
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COMISSÃO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇCES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulore5 

Pre5ldente: Benedito Ferreira 
Vice-Presidente: Vicente Vuolo 

.Suplentes 

1. Benedito Ferreira 1. Passos Parto 
2. Vicente Vuolo 2. Lomonto Júnior 
3. Pedro Pedrossian 3. Alberto Silvo 
4. Affonso Camargo 

__ DIÁRIO DO CON~RESSO NACIONAL (Seçâo II) 

1. Evandro Carreiro 1. Leite Chaves 
2. Lózaro Barboza 2. Agenor Maria 
3. Orestes Quércio 

:Assistente: Marcelino dos Santos Camello - 211-3499 

Reuni~es: Terças-feiras, às l0100 horas 

Local: Sala "Ruy Barbcsa" - Anexo 11 

B) SERVIÇO OE COMISSCES MISTAS 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
Local: Anexo 11 - Térreo - 211-3507 

Assistentes: 
Helena lsnard Aceouhy - 211-3510 
Mouro Lopes de Só - 211-3509 
Clayton Zonlorenci - 211-3508 

Serembro de 1980 

C} SERVIÇO OE COMISSCES ESPECIAIS E OE INQUeRITO 

Chefe: Oeide Maria 8. F. Cruz 
Local: Anexo 11- T6rreo- 211-3511 
Assistentes: 
Elizobeth Gil B. Vianna --211-3510 
Nadir da Rocha Gomes- 21l-350S 
Horoldo P. Fernandes - 211-3512 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANÉNTES 

HORAS 

10,00 

HORAS 

09,30 

10,00 

J0,30 

I hOO 

HOR~RIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1980 

TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

RUYBARBOSA MARCELINO C.F. 
ClÓVIS BEVILÁCQUA 

C.T. Ramal-3882 Ramal-3880 GUILHERME 

09,30 
CLÓVIS BEVILÁCQUA RUYBARBOSA 

LEOA C.A.R. 
Ramal-3880 

GUILHERME C.S.P.C. 
Ramal-3882 

QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.C. ANEX0\\8" SÉRGIO 

C.S.N. 
RUY BARBOSA CARLOS JQ,OO 
Ramal-3882 RUY BARBOSA 

C.D.F. 
Ramal-3882 

LEOA 
CLÓVIS BEVILÁCQUA PAULO 

C.C.J. 
Ramal-3880 ROBERTO RUY BARBOSA 

10,30 C.S: 
Ramal-3882 LEOA 

C.A. ANEXO"B" SÉRGIO 
CLÓVIS ~EVILÁCQUA 

11,00 C.l.S. LEI LA 

ANEX0\\8" Ramal-3880 
C.E. 

Ramal-3888 
FRANCISCO 

CLÓVIS BEVILÁCQUA 
12,00 C. R. FATIMA 

RUYBARBOSA 
Ramal-3880 

C.R.E. 
Ramal-3882 LEILA 

JJ,OO C.M. ANEXO "B" FATIMA 

C.M.E. ANEXO"B" CARLOS 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 
ANO XXXV- N• 118 SÁBADO, 4 DE OUTUBRO DE 1980 BRASíLIA- DF 

SENADO FEDERAL .. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Luiz Viana, presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 79, DE 1980 

Auroriza o Hospital Municipal Henrique Lage, de Lauro Müller, Estado de Santa Catarina, a contratar uma 
operação de crédito no valor de Cr$ 3.225.000,00 (três milhões, duzentos e vinte c cinco mil cruzeiros). 

Art. I• É o Hospital Municipal Henrique Lage, de Laura Müller, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 2• daRe
solução n• 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar, com garantia da Prefeitura Municipal de 
Laura Müller (SC), uma operaÇão de crédito no valor de Cr$ 3.225.000,00 (três milhões, duzentos e vinte e cinco mil cruzeiros), 
junto à Caixa Econômica Federal, com a utilização de recursos do Fundo d.e Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destina
da à conclusão de obras de ampliação daquele Hopital, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no res
pectivo Processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 3 de outubro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 149• SESSÃO, EM 3 DE OUTUBRO DE 1980 

1.1-ABERTURA 
1.1.1- Fala da Presidência 

1 -Finalidade da presente sessão, destinada a comemorar ,os cjn~ 
qUenta anos da Revolução de 1930. 

Oradores 

2- ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO 

- N• 51, de 1980 
- N• 53, de 1980 
- N• 54, de 1980 

- N• 55. de 1980 

- N• 56, de 1980 
3- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SENADO FEDE-SENADOR GASTÃO MVLLER 

SENADOR PEDRO SIMON 

SENADOR JARBAS PASSARINHO 

FALA DA PRESIDENCIA 

RAL · 
4- ATAS DE COMISSÕES 

5- MESA DIRETORA 

SENADOR DINARTE MARJZ 6- LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA-
1.2- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES- RES 

SÃO. ENCERRAMENTO. 7- COMPOSICÃO DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Declaro aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus iniciamos ti_9ssos trabalhos .. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -A presente sessão destina-se, em 
caráter especial, a comemorar os cinqüenta anos da Revolução ~e 1930, de 
acordo com o Requerimento n"' 333, de 198,0, do Senador P~d:o Stmon e ou
tros Srs. Senadores, aprovado na sessão de 18 de agosto ultimo. 

Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Gastão Müller. _ 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PP- MT. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Acho eu, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que meio século é muito pouco 
tempo para julgar-se um fato em termos de dimensão histórica. Os 50 anos 
passados do dia que eclodiu a Revolução de 30, na data de hoje, também 
numa sexta-feira, implica na presença viva de personagenS daquele movimen
to revolucionârio. Há ainda uma geração ou melhor dizendo gerações de bra
sileiros que gozam as vantagens resultantes daquele acontecimento ou para 
outros sofrem as agruras decorrentes do evento. 

Falando neste momento, Senhor Presidente, Senhores Senadores, em 
nome de um novo Partido, o Partido Popular, talvez um dos poucos que se 
pode afirmar represenfa algo de novo no contexto político partidário naC"io
nal e que através do voto, democraticamente, pleiteará ~o~quistar a -:-,..·~·
fiança de uma grande parcela do povo brasileiro, desejo afirmar· que nestas 
poucas palavras procurarei assinalar o aniversário do início da Revolução o .... 
1.930, não me cabendo, neste momento, entrar em maiores detalhes, adentrar 
pelos meandros dos acontecimentos, nem analisá-los ou criticâ-los, pois, 
como disse o tempo é curto para um julgamento sereno. 

Não se pode marginalizar naquele acontecimento de 3 de outubro de 
1.930 a importância do chefe maior da Revolução Getúlio Vargas, candidato 
derrotado a Presidência da República e na época "Presidente" do Rio Grari
de do Sul. Naquele dia Getúlio Vargas lançava um manifesto à Nação e afir
mava: .. Amparados no apoio da opinião pública, prestigiados pela adesão 
dos brasileiros que maior confiança inspiram dentro e fora do país, contando 
com a simpatia das Forças Armadas e a cooperação de sua melhor parte, for
tes pela justiça e pelas armas, esperamos que a Nação reentre da posse de sua 
soberania, sem mais oposição dos reacionãrios, para evitar a perda inútil de 
vidas e de bens, abreviar a volta do país à normalidade e instaurar um regime 
de paz, de harmonia e tranqUilidade, sob a égide da lei. .. Rio Grande de pé 
pelo Brasil: Não podereis falhar ao teu destino heróico." 

Do dia 3 a 24 de outubro, o movimento tomou vulto em todo o Brasil, 
perdendo-se vidas e bens, ao contrário do que preconizava o manifesto, mas, 
naquele 24 de outubro, depunha-se o Presidente Washington Luiz, assume o 
Governo a Junta Militar e na manhã do dia 3 de novembro de 1930 Getúlio 
Vargas assumia o Governo Provisório. Somep.te quinze anos depois, em 1945, 
Getúlio Vargas, compulsoriamente, deixava o Governo, o Palácio do Catete. 

Os aspectos anteriores a Revolução de trinta v~mos os encontrar na inti~ 
tulada bela época politica, períOdo que se inicia com a cOnsolidação da Re
pública, com Floriano Peixoto e vai até o evento do 3 de outubro de 1930, 

·data que marca um novo ciclo da vida nacional, mas, já com a 1' Guerra 
Mundial, precipitam-se os acontecimentos históricos neste' nosso Brasil. 
Nota-se que o país está se estruturando em classes, como os países modernos, 
terminando a etapa de relações paternais. O operariado, no entanto, ainda 
não se consegue firmar e não se vai encontrar nas causas precursoras da Re
volução de 30 a pfesença estável do operário, ou se se quiser afmnar com 
maior amplitude das classes populares. 

No contexto imagina-se que as classes populares surgem nessa época, 
porém, como um problema não como protagonistas da história. 

A bela época era o reino da oligarquia que de forma tênue intitula-se a 
classe média. Nessa classe social, nas suas várias conotações é que se vai 
achar as causas da Revolução e até os movimentos precursOres, como a revol
ta da vacina, a rebelião dos marinheiros, a guerra do Contcxt'ado c outras ma
nifestações. 

Daí se poder explicar, Senhor Presidente, Senhores Senadores, a pressão 
da chamada classe média, rebelando-se, diante da inautenticidade das 
eleições, bem como pelo papel pouco lisong'eiro das Forças Armadas, todas 
oprimidas pela elite dirigente que na ocasião dividiam o poder mas, não, 
equitativamente. Pelo que se estuda havia distorções regionais, havendo, por
tanto, supremacia de classes dominantes de certas regiões. Não se sabe ainda 
bem classificar a ideologia do regionalismo mas, pergunta-se por que: ••o Rio 
Grande é quem se levanta de pé, pelo Brasil" e na Revolução Constituciona
lista de São Paulo, de 1932, havia o dístico: "Para brasileiro não vendo fia
do". 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, as causas próximas e remotas daRe
volução de 30 são discutidas e cada um ou grupo de pesquisadores as vêem 
por um prisma. 

Ainda agora os jornais noticiam SimPósios, Seminários, Conferências a 
respeito do assunto. 

Num Simpósio sobre a Revolução de 30, na PUC, em Porto Alegre, 
vãrios estudiosos extemaram os seus pensamentos sobre os motivos da Revo· 
Iução. O que dizem os professores? O professor João José Planella afirma: '.'A 
Aliança Liberal foi formada circunstancialmente pela necessidade de apo1ar 
politicamente o candidato de oposição-ao governo federal, mas não teria con
diÇões de se manter unida, como efetivamente ocorreu, porque cada um dos 
aliados buscava atingir seus próprios interesses e eles eram conflitantes entre 
si. 

A importância política da Aliança Liberal foi tornar possível uma toma
da de posição contra o_ goveri:J.o federal. Seu programa era de restrição aos 
a tos de Washington Luis e objetivava uma anistia aos revoltosos de 1922, 24 e 
26, além da não-interferência do Presidente da República na escolha do seu 
sucessor.'' 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PP- MT)- Ouço com prazer V. Ex• 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI) -Alguns historidades que tenho 
lido dão como causa politica da Revolução de 1930 o fato de, durante aRe
pública de 1889 a 1930, dos oito presidentes da República apenas um não era 
do eixo São Paulo-Minas, que foi Epitãcio Pessoa, da Paraíba. Como causa 
económica, eu tenho lido que a Crack de 1929 nos Estados Unidos teri~ pro
vocado a queda do preço do café e influenciado muito para que eclodisse o 
movimento da Aliança Liberal. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PP- MT)- Exatamente. Eu agradeço a V. 
Ex• o aparte que veio abrilhantar o meu modesto pronunciamento. Mas, eu 
chego lã nos pontos que V. Ex• cita. . 

Por exemplo: eu estou citando o Professor José Planella que diz que a 
União da Aliança Liberal foi para derrubar Washington Luiz que impôs o 
seu sucessor na célebre política do café com leite. 

Já a professora Sandra Brancato disse que uma das causas "da Revo
lução foi a diminuição- do prestígio da oligarquia cafceira, ainda agravada 
pela crise econômica de 1929. Essa oligarquia. notadamente a do Oeste pau
lista. não aceitou a perda de poder em relação ao que possuía desde a Procla
mação da República, da qual ela participou juntamente com os setores mili
tar e urbano, e reagiu. Dessa reação surgiram movimentos como o movimen
to tenentista e a Semana de Arte Moderna, que também influíram no anda
mento dos fatos". 

Outro conferencista, o professor Moacir Flores, disse que, terminada a 
revolução em 24 de outubro de 1930, a Junta Militar que estava no governo 
optou por "entregar o poder aos rebeldes. Afmal, as tropas federais foram to
madas de surpresa c, mesmo que tentassem resistir, seriam derrotadas". 

E o historiador J:Iélio Silva afirmou que, se ~aquela época 4 'rilorreu gente 
lutando para que o voto fosse a expressão da vontade popular, e hoje, 50 anos 
depois, ainda se discute se haverá eJeições, ~ evidente que a Resolução de 30 
foi traída". _ 

Com a tomada do poder pela Revolução vitoriosa, Getúlio V argas fi~ 
chefiando provisoriamente o governo até 1934, oportunidade que se torna 
Presidente Constitucional, por eleição indireta. 

E vejam esta frase que eu vou dizer agora, aqui, não defendendo a causa 
própria. 

Elegem-se, na ocasião, por eleição indireta, os Governadores dos Esta
dos e os Senhores Senadores. 

Todos os Senadores eleitos em 1934 eram 6 'biônicos", só que naquele 
te~mpo não havia ainda essa palavra. Eram os Senadores com todos os direi
tos e todas as prerrogativas. 

Os "tenentes", Sr. Presidente, Srs. Senadores, responsáveis pelos movi
mentos revolucionários de 22, 24 e 26 principalmente, estavam muitos no 
exílio. Esses 40tenentes" viriam a compor-se com Getúlio Vargas que os 
apoiava e deles em contrap~rtida fluía apoio. 

Se não me engano, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Revolução de Trin
ta, como era natural, não resolveu os problemas nacionais, por~m, minorou 
alguns e agravou outros. Daí chegar-se a conclusão que os movimentos revo
lucionãrios de 32, 35, 37, 38, 45 e 54, bem como a Revolução de 1964 nada 
mais foram que movimentos inseridos no mesmo ciclo revolucionário cUjo 
marco é o dia 3 de outubro de 1930. 

Se se procurar ver a Revolução de Trinta, sob o prisma do andamento do 
setor da evolução social ela foi, não há dúvida, positiva. Com esse evento sur
giu por inspiração de Lindolfo Collor, a farta legislação que beneficiou as 
classes obreiras. Liquidou-se com as eleições .. à bico de pena", 
estabelecendo-se o voto secreto, deu-se, como era natural, o direito de voto a 
mulher, enfim não se pode negar uma importante transformação na vida so
cial brasileira para melhor. 
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Não discuto o acerto ou não do processo revolucionário, entre os quais o revoluciona, apenas investindo peões na condição de capatazes, posto que a 
golpe de 10 de novembro de 1937, fato que entra em choque com todo o idea- condição própria de opressão não se terã modificado, senão aparentemente. 
lismo, aparente, pelo menos, dos "tenentes". Sabe-se que muitos deles confes- Uma revolução para ser digna da amplitude e da profundidade do termo 
saram, posteriormente, ver na época na ditadura a solução para os problemas deve ao meio social em que se realiza atos transformadores, somente alcançâ
brasileiros. J:iá bem pouco tempo veio a repetir~se o fato, ou seja, instala-se veis num 'processo de libertação das consciências oprimidas. 
uma ditadura em nome da democracia e dizem para preparar o povo para a Serã preciso vencer e afastar do camiÍlho as jã velhas e superadas estrutu
mesma, quando ê: elementar, claro, que só se saberã gozar das vantagens da ras, quando existirem como manifestação livre das consciências até então 
democracia, exercendo-a. oprimidas. 

Na área econômica o que houve com a vitória da Revolução de 30? O Não se terá ja:inais uma revolução se os vitoriosos tiverem em si, e no 
que se aprende é que a economia brasileira nasceu com a Revolução, pois, o programa que defenderão, o mesmo medo da liberdade que foi feito arma 
Estado assume uma função quase radical na área económica. O Governo in- pela chusma dos opressores e, desse modo, deu origem à revolução. 
terfere em todos os campos das atividades desse setor. Criam-se Ministêrios, A- superação do -quadro opressor, na variedade de seus aspectos políti
Institutos, Conselhos, etc., todos objetivando estudar, controlar e apoiar no- cos, econômicos e sociais, estã na razão di reta da dignidade com que qual~ 
vos empreendimentos nessa área. quer movimento insurreicional pode assumir a denominação de revolucio-

Em 1934 chega-se a um ponto culminante, com a criação do Conselho nârio. 
Federal de Comércio Exterior, talvez o primeiro órgão de planejamento em É então que se descobrem, na alma das multidões, anseios libertârios, o 
maior dimensão. Confunde-se, praticamente, a política do comércio exterior, que a Ievarã à liberdade, ainda quando a busca seja mal ·sucedida. 
com a política econômica. O "Desenvolvimento Brasileiro", em 1937, encon- A consciência de que não sendo livres não serão verdadeiramente huma
tra o seu caminho com a instalação da Carteira Agrícola e Industrial do Ban- nos ê bem mais importante- para não dizer que é realmente o que importa 
co do Brasil. No setor industrial na dêcada de 40, o governo resolve interferir· _ do que .o resultado eventual de um apelo à revolução. 
diretamente no processo. São fundados a Companhia Siderúrgica Nacional, a Como escreve Paulo Freire _ em seu livro "Pedagogia do Oprimido": 
Companhia Vale do Rio Doce, a Fábrica Nacional de Motores e a Campa- "Não basta saber-se numa relação dialêtica com o opressor- seu contrário 
nhia Nacional de Álcalis. antagônico- descobrindo, por exemplo, que sem eles o opressor não existi-

A "~Revolução de 30", através de Getúlio Vargas, fornece a orientação ria, para estarem de fatos libertados". 
quanto o que se deve fazer na questão industrial, em 1934, afirmando: .. Não Este ensinamento, cuja semente foi plantada por Hegel, nos leva a outra 
nos podemos conformar em sermos apenas um país exportador de matêrias- conclusão de Paulo Freire, explicitada em sua obra mais recente: "Dizer que 
primas, porquanto essa condição é própria dos países semicoloniais. Temos os homens são pessoas, e como pessoas, são livres, e nada concretamente fa
de tratar das nossas indústrias de transformação, da exportação de produtos zer para que esta afirmação se objetive, ê uma farsa". 
manufaturados e da sua colocação nos mercados externos, de maneira a A prãxis revolucionária hã de ser~ portanto, a reflexão e a ação dos ho
adaptar 0 nosso comércio às suas exigências; às suas peculiaridades e aos ru- mens para a tnlDSformação das estruturas dominantes, com sentido de supe
mos seguidos pela sua economia". rarem a contradição entre opressores minoritários e oprimidos em maiori3: 

Até hoje, acho eu, são vâlidas as palavras do chefe do Poder, da Repúbli- absoluta. 
ca, emitido, em agosto de 1934. Ela exige, conseqüentemente, a interferência crítica dos oprimidos na 

Concluindo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, repito o que afirmei, no iní~ realidade que Os Oprime e, atuando sobre ela, desta foi'ma assumir cada ho
cio deste pronunciamento, ou seja, meio século é pouco tempo em termos de roem e assumirem todos os homens a execução de um projeto que está coloca
História, para se ter uma capacidade honesta de julgar os homens e os fatos do alêm de cada um e de todos, mas que não perde suas raízes na intimidade' 
gerados pelos mesmos. de um momento dado que conhece, que sofre - e porque conhece e porque 

No cenãrio sereno da história, no futuro, vai se poder numa análise fria, sofre,' é capaz de transformá-lo. 
sem ressentimentos, sem ódios, definir a Revolução, paralelamente, aos ho- Para ter um tal comportamento é preciso, antes de tudo, crer no povo. 
mens que a lideraram. "Uma revolução -voltamos a Paulo Freire - se reconhece mais por 

Para terminar, transcrevo Barbosa Lima Sobrinho, quando diz: ~'Foi esta crença no povo, que 0 engaja, do que por mil ações sem ela." 
uma Revolução que ganhou todo o país e que, por isso mesmo, conquistou o 
direito de chamar-se Revoiuçao, pelo apoio popular que a consagrou e a legi- Por todo o enunciado que nos atrevemos a alinhar, muito embora certos 
timou como a única Revolução realmente popular de que 0 Brasil tem notí- de repetir conclusões mais do qUe sabidas, porque vividas- intens3.rnenfe vi
cia". vidas -pelos Srs. Senadores, é que começamos nossa participação de 'repre-

Nossas homenagens à memória de todos que lutaram pelo ideal que nor.: sentantes do Partido do Movimento Democrático Biasileiro nas homenagens 
teou a Revolução de 1930, bem como àqueles que ainda entre nós mantêm vi- justamente prestadas ao cinqüentenârio da Revolução de 30, ~ grande revo
vos os princípios que determinaram o movimento, depois vitorioso, da Revo- lução brasileira Sr~ Presidente e Srs. Senadores: 
lução iniciada, na data de hoje, numa sexta-feira, faz 50 anos. Longe de nós a intenção. de formular a crítica histórica ao movimento 

Era 0 que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) eclodido em 30 em três diferentes pontos do território brasileiro- Rio Gran-
de do Sul, Minas Gerais e Paraíba- e cuja'força íntim.a era tão grande que 

O SR. PRESIDENTE (i.uiz Viana) _Concedo a palavra ao nobre Se- . em pouco menos de um mês, qual uma imensa vaga, recobria toda a vasta ex-
nadar Pedro Simon. tensão territorial do País. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Se nos resolvemos por uma visãO pragmática da História, bem poucas· 
das sedições ditas revolucionárias em nosso País Pôderão ser social e polftica
mente identificadas como revoluções. 

Particularizando mais ainda, neste sêculo, se houve uma revolução digna 
deste nome, no Brasil, foi a de 1930, cujo cínqüentenârio assinalamos hoje, 
nesta Casa do Congr.esso Nacional. 

Toda revolução, para merecer o nome, deve ter o sentido de mudança es
trutural dos instrumentos do poder e da sociedade em si mesma, visando à 
conquista de melhores formas de existência. 

Na primeira linha dos enunciados revolucionários, este objetivo de con
quistar melhores formas de existir, tanto individualmente, quanto em socie
dade, é contfdo no alcance de uma qualidade de vida melhor, capaz de asse
gurar a todos e a cada um verdadeiros e sólidos padrões de dignidade, como 
criaturas humanas. 

Não basta a singela transformação de dominados em dominadores, para 
que uma quartelada possa ser dita revolucionária. Antes de ser uma liber
tação, teremos, isto sim, a identificação dos opostos. A mudança de pólo não 
conduz senão ao engajamento do oprimido na filosofia do opressor. Nada se 

Fazer-lhe o estudo, porém, é uma atração irresistível, pois, nele é fâcil 
adivinhar um denso conteúdo social. De certa forma, foi o _que marcou inde-
levelmente aquele momento da história brasileira. , 

Temos de convir que não se pode ter a Revolução de 30 segundo concei
tos estereotipados, visto que nela se aglutinaram forças ~tivas e reativas, tan
to nacionais quanto inte.rnacionais. 

Será preciso captar- é o que nos ensina um ex-parlamentar- Virgínio 
Santa Rosa - que no Congresso exerceu com raro brilho intelectual a repre
sentação do Estado do Parâ, em sua obra "O Sentido do Tenentismo": uA 
dualidade que sofria a sociedade brasileira, buscando emergir do pré
capitalismo Para o capitalismo, sem ter galgado aquelas condições mínimas 
de industrialização e sem estar socialmente preparada para enfrentar tama
nho desafio''. 

A classe média era apenas uma utopia, um sonho que se frustrava toda 
vez que a Nação, acordada, buscava apoio nela. 

Vínhamos de anos e anos de uma"realidade calcada no elitismo, que fazia 
das multidões dominadas simples massa de manobra para o legalismo cons-
trangedor e a discutível legitimidade de seus atos diretivos. ~ 

O controle do Estado era exercido por homens ditos providenciais, aglu
tinando em torno deles outros homens, os quais, em maior ou menor número, 
serviam-se dos brasileiros em lugar de servi-los. 
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A verdade política não era uma realidade. Se havia no Parlamento valo~ 
res exponenciais, tanto nas correntes fiéis ao governo como naquelas que a ele 
se opunham, o fato era devido a que as formulações filosóficas estavam sendo 
montadas para o grande salto iniciado em 1922 e cujo desfecho ocorreu em 
1930. 

O ato maiS importante da vida polítiCa de um povo - precisamente o 
ato eleitoral -era reconhecido publicamente por aquilo que chegou aos nos~ 
sos dias com a denominação de arranjos fraudulentos a "bico de pena". 

O governo era o único eleitor. Das suas decisões fazia-se a vitória dos 
amigos e a derrota dos adversários. 

Antes dos pleitos, nos conciliábulos palacianos, era resolvida a sorte dos 
candidatos. As eleições - fraudes cínicas que constrangiam um País inerme e 
inerte - eram dominadas pela política do cate, subVertidas pela política do 
algodão e corrompidas pela política da pecuária, inclusive a leiteira. 

Vivíamos em regime republicano, civilista. 
Contudo, os títulos monárquicos, tanto quanto os militares, nobilitavam 

os opressores. Barões republicanos e coronéis civis dominavam a cena políti
ca, conduzindo a economia nacional com mão de ferro, através da influência 
decisiva exercida na formulação dos governos e na composição das Casas 
parlamentares. 

Era imperioso, portanto, .. republicanizar a República". lmpunham~se 
novas estruturas políticas, capazes de dai- autenticidade às manifestações elei
torais da população. Visto e revisto este quàdr6, no restabelecimerito da ver
dade do voto, a continuação do caminho seria chamar o povo para um enten
dimento nacional, alcançável pelo debate amplo e livre, em torno de uma 
nova constituição para gerir os destinos democráticos, assim entendidos na 
prevalência dos- Valores então conhecidos. 

Internacionalmente, as influências da época sobre a economia brasileira 
já se faziam sentir pela exploração de nossas riquezas e pelo que, em plena 
fase de ajustamentos econômicos, no rumo da indUStrialização, era reSolvido 
fazer do Brasil: uma dependência dos monopólios imperialistas nascentes. 
Era uma decisão tomada fora de nossas fronteiras, mas cujos reflexos inter~ 
nos nos condenavam a simples fornecedores de matérias~prímas, paraíso do 
rodoviarismo - .. um país essenciahnente ãgrícola", em afirmações de abso
luta irresponsabilidade política, de que faziam eco marcantes figuras daquela 
República anti-republicana. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- V. Ex• me permite um aparte'? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Pois não. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Eminente colega, a minha ótica 
-e eu fui contemporâneo da História de 1930, mas nem pOr isso o meu de
poimento tem mais valia do que o de V. Ext--é diferente da de V. Ex• A meu 
ver, Washington Luís simplesmente bancou o holandês: pagou pelo que não 
fez. Desaguou sobre aquele austero Presidente 05: movimentos militares te
nentistas, nascidos desde Epitãcio Pessoa, reforçados no Governo de Artur 
Bernardes, até explodirem em 1930. Washington Luís foi o único Presidente, 
de toda a República Velha, a apresentar saldos orçamentários reais e indis~ 
cutíveis. Nem mesmo em 1930, quando ele estava a braços com a Revolução 
contra ele próprio, nem mesmo em 1930_ele consentiu ferir a sua linha de aus~ 
teridade orçamentária. Quero repetir, concluindo, suas amargas palavras, 
quase derradeiras, vez que ditas poucos dias antes da sua morte, em 1957. 
Tais palavras foram as seguintes: ••A política maltrata os covardes, aqueles 
que fogem dela com medo. Aos que não a temem, ela os mata, como me ma~ 
tou". Muito obrigado a V. Ex• · 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Não serã nesta Sessão Espe
cial, Sr. Presidente, que haverei de dar a resposta ao oportuno aparte de S. 
Ex• Teremos longas oportunidades para debater e discutir esta matéria. Ape~ 
nas exponho o meu pensamento nesta data, em que o Senado Federal reve
rencia a Revolução de 30. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Não concordamos com Hugo Assmann quando sentencia que uA reali
dade dos fatos históricos é opaca". 

Da mesma forma, porém, repudiamos o entendimento daqueles que as
sumem uma postura críti~ radical, por absoluta falt~_ de isenção para pene
trar na anâlise objetiva dos fatos. Eles se satisfaze~ ~om alguns elementos de 
compreensão. Daí inferem como perfeitamente entêD.dicios e assimilados pro
cessos históricos de alta complexidade, pela inteireza com que· se apresentam 
e realizam. 

A Revolução de 30, cOmo tantas outras passagens históricas relevantes 
de nossa Pátria, tem sofrido o ataque maniqueísta desses críticos que prefe
rem as frases feitas a ter em conta toda a gama de aspectos humanos que se 
interpenetraram então, até sua resultante final. 

Reconhecemos que a figur~ imantada de Getúlio Vargas dominou a cena 
desde logo, pelo que contra ele e a favor dele ergueram-se barreiras para o 
ataque cruel e para a defesa apaixonada. 

Não obstante o valor incomensurável de Vargas, João Pessoa, Antonio 
Carlos de Andrade, Oswaldo Aranha, Virgílio de Melo Franco, Pedro Au· 
rélio de Goes Monteiro, Batista Luzardo, Mauricio Cardoso, Assis Brasil, 
Raul Pilla, João Neves da Fontoura, D. Vicente Scherer, Flores da Cunha, 
Juarez Távora, Juracy Magalhães, Landri Sales, Magalhães Barata, João Al
berto, Lindolfo Collor, entre tantas outras figuras igualmente importantes a 
Revolução de 30 foi por si mesma uma· decisão mais profunda e abrangente, 
cuja preparação deve ser buscada na política, sim, mas. também, n~s trans
formações econômicas da época. Sobretudo no idealismo nacional de um pu
nhado de líderes civis e militares que se multiplicaram a partir de .22. 

Éramos uma nação manietada. 
Como hoje em dia, o povo seguia impedido de exercer o direito de parti

cipar das decisões, já que um pequeno grupo dominante, tal como atualmen
te, as adotava por critério próprio, indiferente ao pensamento e à s·orte da 
maioria. 

Não se adiavam eleições, mas as eleições tinham seus resultados manipu
lados pela máquina do poder e o poder era intocável. Assentava~se em um sis
tema de forças que lhe dava um caráter quase divinatório. 

Então, as eleições eram sinônimas de nomeaçõt!s, quaisquer que fossem 
os votos depositados nas urnas. Não raro, nem eram apurados. As atas eram 
feitas segundo a vontade do poder e pronto: estava decidido. Ditavam, então, 
os nomes dos eleitos à Nação estarrecida. 

Não basta, todavia, reconhecer esses fatos e enumerá-los para ter a exata 
compreensão do que levou a Nação a resolver~se pela Revolução, naquele 3 
de outubro, 50 anos atrás. 

Será preciso olhar além dos fatos políticoS para ter uma visão global da 
realidade. 

O afastameittá --dO -povo- de qua~squer atos decisórios, aparentemente 
políticos, escondia, como hoje-esconde, um comprometimento do poder com 
nossa dependência externa. Agrava-se a dependência, na década de 20, com 
as transformações sofridas na época pela econom!_a mundial. Particul~rment~ 
a partir do término da Primeira Grande Guerra, quando surgia no Oc;:idente 
europeu grave efervescência política e social, na Rússia firmava-se a vitória 
da Revolução de 17 e nos pafses capitalistas osboçava~se o deslocamento para 
os Estados Unidos do comando da Economia Mundial. 

Nascia algo novo, desenvolvido lentamente, com o término da fase ingle
sa de dominação colonial. A referência é feita ao processo de monopolizaçáo 
em curso, muito embora seus primeiros passos no rumo do concentracionis
mo econômico ou, se preferirem, do capitalismo pi'edatório tenham sido da
dos esses passos sobre economias nacionciis, em fase de dominação, como a 
nossa. 

Já naquela época, nos dois últimos anos da década de 20, os manejadores 
do capital endendiam ser necessário planejarem em conjunto, dividindo entre 
eles a exploração mundial, com requintes de organicidade. 

Um influente militar norte-americano- Coronel Edward House- foi 
usado naquela fase para inter-relacionar governos, políticos, civis e militares 
influentes, detentores dos meios de comunicação e os donos do poder econó
mico, com o objetivo de dar consistência à idéia de prdteção de seus interesses 
com1.:1ns, com amplas vantagens para aquelvs que aceitassem participar da 
conspiração. 

Foi assim que nasceu, em 1919, um conselho privado, com a finalidade 
aparentemente inocente de estudar assuntos internacionais. Mas, em 1921, 
agora em New Y ork, transformava-se em Conselho de Relações Exteriores, 
com uma bem ajustada mãscara ideológica liberal. 

Desde aquele momento- 1921- até nossos dias, o poder decisório do 
Conselho de Relações Exteriores foi determinante sobre a vida e as relações 
de todos os países desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos, 
participantes do Ocidente Capitalista. 

É fato conhecido que essa influência aplicou-se à economia brasileira e 
foi também contra ela que se rebelaram os tenentes em 22 e nos deixaram 
aquele exemplo magnífico de valor patriótico, que a História registra sob o 
títul~ de "Os 18 do _Forte de Copacabana": jovens oficiais e um civil que de
termmados ao serviço da Pátria, entregaram de público suas vidas em holo
causto à libertação que tinham como um dever. 

Eles trouxeram com aquela ••toucura santa" para as pâginas da História 
o sofrimento do povo, que se consumava às escondidas, nos porões dos fortes 
militares e no segredo das delegacias policiais traduzido em violências revol
tantes a quantos enfrentavam a ordem de sofrer em silêncio e atreviam-se ao 
protesto. 
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Tínhamos uma Constituição democrática para aquela fase de evolução 
político-econômica, é- Certo, mas todo o capítulo dos direitos individuais eco
letivos estava obliterado pela decretação continUada do Estado de Sítio. 

A Nação, desde aí, desde a epopéia pública daqueles 18 heróis, começava 
a ter consciência de seu próprio valor. Mas, acima deste mesmo valor, 
conscientizou-se, dia após dia, de que não era possível conviver com o erro 
proposital e a injustiça cega, para exclusivo benefício de uma minoria de co
ronéis e barões políticos que faziam fortunas pela exploração desalmada da 
população, enquanto essa mesma população, mais do que seu presente, via o 
futuro dos filhos ser roubado nas negociafas internacionais que frustravam o 
amanhã de nossa Pâtria. 

O Sr. Luiz Cavàlcantc (PDS -AL)- Permite V. Ex• a impertinência de 
novo aparte, caro colega. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Pois não. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- E muito mais a honra de partici
par do discurso de V. Ex" que me faz pedir novo aparte. 

V. Ex" estã dando uma conotação social à Revolução de 1930 que, a meu 
ver, não tem justificativa nos f3.tos. A Revolução foi essencialmente política. 
Vamos medi-la pela inflação, porque nada aumenta mais as tensões sociais do 
que a inflação, do que o aumento dos preços, do que barriga vazia. Vou ler 
aqui, neste livro, para V. Ex•: começo do Governo Washington Luiz, 1926-
taxa de inflação negativa, menos 12%. Quem canceberia hoje uma inflação 
negativa? Em 1927 - menos 8%; 1928 - 12% positivos; 1929 - menos 9%; 
1930, o ano da revolução - menos lO%. Então, bem mostram as taxas da in
flação que a Revoluão não teve nenhuma conotação social. E o Gaso, então, 
de repetir aquela frase do irmão do atual Presidente da República: .. Ah! 
Como eram bons aqueles maus tempos". 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Não foi fácil chegar a 30, e 
ali dar corpo e alma à Revolução. 

h-orda, urna pré-sociedade, em organização sem lei, onde despontavam os 
caudilhos. 

Não se detinham em analisar com rigor sociológico, ou mesmo calcados 
em singelas razões científí"cas, a formulação brasileira de nossa cultura, que 
impregnara o povo e novamente o motivara em 30, numa grande e inadiável 
arrancada de libertação de carãter eminentemente nacionalista. 

Os coronêis- chefes civis das forças da época - eram os comandantes 
dessas tropas civis como eles, na resistência à invasão, mantendo nossas fron
teiras - as fronteiras da Pátria comum: o nosso Bra:Sil. 

A Revolução Farroupilha, de objetivos igualmente por alguns adultera~ 
dos, jamais foi separatista. Bem ao contrãrio, defendeu interesses nacionais 
que o Império -não os aceitava e os discutia com os castelhanos do Uruguai, 
em relação ao Rio Grande. em detrimento dos interesses da pecuária brasilei* 
r a. 

O sentido dos farrapos era a República. E, como uma geração positivis
ta, fez afinal a República. Alguns dos nossos mais destacados valores cultu
rais seguiram esta corrente filosófica e lhe deram conseqüência política, real e 
objetiva. Efetivamente, no Rio Grande, o positivismo foi poder. Foi poder 
com Borges de Medeiros. que o recebeu corno mandato da mais brava das lu
tas políticas da História do Brasil, entre Júlio de Castilhos e Silveira Martins. 

Nessa luta destacaram-se dois partidos políticos, com toda a força e com 
toda a expressão que contêm: de um lado o Positivismo e do outro lado o Li
beralismo. 

É preciso compreender pois, para que também não se deforme a imagem 
de Getúlio Vaçgas perante a História, que foi nesta escola que se formou a 
sua vida política. Foi discípulo de Borges de--MCdeiros, foi discípulo do Posi
tivismo. 

Além do mais, acrescente-se ao autoritarismo positivista- ou melhor, à 
visão política de Comte- o fato de Getúlio Vargas ser homem da fronteira, 
com entendimento muito aguçado e responsãvel de Brasil. 

O Rio Grande do Sul estava dividido em duas facções, e o sangue gene~ Estas são singularidades que nos desafiam ao estudo de sua personalida-
roso de seus bravos corria em ambos os lados, gerando um clima de afasta- de de chefe nato, quando se busca explicar muitos dos episódios de que foi 
menta que se acreditava insuperável. protagonista, em diferentes fases de sua presença à frente do governo brasilei-

0 povo, porém, tem reservas de grandeza, de incalculâvel potencialida- ro. 
de. Sob a inspiração do povo_ gaúcho, as lideranças guardaram com fervor 
cívico suas bandeiras regionais e celebraram a paz, plantando-a corno semen

O que veio a constranger não poucas lideranças da própria Revolução de 
30 e ainda mais as classes conservadoras que detinham o poder econômico e, 
às escondidas, dominavam o político, foi a decisão do grupo revolucionário 
central de fazer, as reformas estruturais que a Nação reclamava. 

te de extraordinário viço na PreParação ·revolucionária que se impunha. 
Contatos foram mantidos com as lideranças do movimento tenentista, 

através de Maurício Lacerda, conforme vem relatado em seu livro '~A Segun
da República". Foram contatados no exílio Luiz Carlos Prestes, Siqueira 
Campos, João Alberto e Juarez Távora. 

Logo se fez a fusão da Aliança Liberal com os Tenentes, dando vida a 
um ideal comum de libertação nacional, que assim reuniu aos políticos em 
oposição os revoltosos de 22 e 24. 

Moisés Vellinho, o notável historiógrafo gaúcho, recenteinente desapa
recido, em um livro polémico, defende a tese de que "o Rio Grande do Sul foi 
o único Estado dO Brasil que foi brasileiro por decisão própria". Não o foi, 
certamente, por imposição geográfica. Menos, ainda, por circunstância de 
Históriã ... Foi brasileiro- afirma o pranteado mestre- porque deliberou 
ser brasileiro". 

Quando os portugueses abandonaram a ârea à mesma área do Uruguai, 
?eixando-a ao sabor dos bons e maus fados e dispostos a qualquer negócio 
que os livrasse de responsabilidade com a Província de São Pedro, os gaúchos 
se organizaram, e os primeiros agricultores e boiadeiros criaram mesmo um 
pequeno exército, que financiaram pa"ra enfrentar e vencef -os castelhanos. 

Esta verdade histórica tem sido deturpada ou não reconhecida por im
portantes historiadores que não a aceitarii, inclusive por Capistrano de 
Abreu, que também considerou os gaúchos um resto da luta contra os espa
nhóis. 

Tal convicção partia do fato de nossos primeiros movimentos históricos 
terem sido relatados pelos jesuítas, diante de cujos propósitos colonizadores 
com a República Missionária do Paraguai, houve forte reação nativista, a 
partir do momento em que quiseram organizar os índios e com eles estabele
cer a posse efetiva dils re,iíOes vazias jâ incorporadas ao acervo geogrâfico da 
cultura nascente. 

Por essas informações preconceituadas, o Brasil de antes de 30 tinha uma 
espécie de prevenção contra os rio-grandenses, como se fôssemos espanhóis 
que falavam português por acaso. 

Nossa colonização, porém, nenhuma ligação teve, ria verdade, com os 
espanhóis. Ela é açoriana por excelência. 

Em conseqüência desta deformação de parte da História, que, de tão re
petida, às vezes ganhou forma de multiplicação, alguns brasileiros tinham 
uma visão equívoca dos gaúchos. Não poucos nos classificavam como uma 

As reações daqueles que João Alberto chamou de .. vencidos, mas não 
convencidos", não se fizeram- esperar. Começava-se a esboçar um tímido 
avanço social. ria -óptica de nosso tempo, mas não aceito em nenhum momen
to pelos detentores de todos os privilégios, naScidos e consolidados na crise 
econômica da Primeira Repú~lica. 

Não se sabe, porém, o que mais os atingiu: se a decisão de dotar os traba
lhadores de leis de proteção ao trabalho ou se a adoção do voto secreto e de 
uma Justiça Eleitoral togada. 

O fato determinativo de muitos dissabores, no entanto, estava definitiva
mente mais ao fundo. 

Em retribuição ao apoio dado à Revolução pelo Partido Democrático 
paulista e pelos jovens de São Paulo, estudantes da Faculdade de Direito e 
aglutinados neste templo democrático que é o Centro XI de Agosto, José Ma
ria Whitaker foi convidado e aceitou ser ministro do primeiro governo revo
lucionário. Com a força de seu prestígio de banqueiro e de técnico, respaldou 
a nomeação de um interventou militar tenentista. Foi desta forma que seco
meçou a aluir, em favor do Brasil, os alicerces da política cafeeira, até então 
postos a serviço do lucro dos exportadores, todos ligados a cartéis internado-
nais. 

No Nordeste, Juarez Távora sustentava luta semelhante, com a finalida
de de voltar à direção das políticas do algodão e do cacau em favor do Tesou
ro Nacional. 

No Sul, deu-se respaldo à pecuária, favorecendo os rebanhos e levando
se o criador à possibilidade de capitalizar seus lucros. 

A agricultura foi orientada no sentido da produção de subsistência, em 
atenção ao mercado interno. . 

Com esta orientação que abria em leque .nossas potencialidades econô
micas e, ao mesmo tempo, chamava a participação popular, fosse pelo voto, 
fosse pelo reconhecimento de direitos dos trabalhadores, nunca antes postos 
em equação frente ao capital, sequer timidamente, a Revolução de 30 deu 
curso livre a uma política exterior de paulatina reivindicação de soberania. 

As importações de bens supérfluos começamos a acrescentar produtos 
que interessavam ao desenvolvimento industrial do Pafs- antes condenado 
desde o exterior, com forte eco_ interno, a ser "essencialmente agrícola". 



5312 Sábado 4 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11) Outubro de 1980 

No terreno das exportações, sobretudo de alimentos e matérias-primas, a 
Revolução de 30 partiu para a valorização do quanto aqui era produzido e 
cuja importância o mercado internacional não tinha em conta, para negociar 
com todas as vantagens. 

O jogo de pressões, comandatlo de fora para dentro por organizações 
particulares, aqui repercutta intensamente, até porque corporações estrangei
ras detinham um vasto mando interno. 

Temos de reconhecer_ que essas forças de opressão jamais foram derrota
das em definitivo. Perderam algumas batalhas, mas a guerra prosseguia. 
Prossegue atê hoje. 

Todavia, o grande mérito da Revolução de 30 foi provar a nós mesmos 
que temos condições para um desenvolvimento auto-sustentado, pois não ra
ro, por dilatado espaço de tempo, ignoraram noss~s reivindicações mais jus
tas e os direitos iilalienáveis do povo e do Governo brasileiros. 

Nem por isso desaparecemos ou nos entregamos a seus apetites injustifi
cáveis. 

As reformas sociais e políticas foram feitas. Sem a profundidade requeri
da atualmente·, muito longe da atualidade a ser exigida, mas com a profundi
dade que na época da implantação delas era possível. 

E preciso ter Cm conta que aquele momento revolucionário foi vivido no 
entreato de duas grandes guerras mundiais - as transformações acorrentes 
ao final da primeira e o curso acidentado de preparação da segunda. 

Sem esta localização, nãb se fará a verdadeira história da Revolução, 
cujo cinqüentenãrio assinalamos nesta sessão do Senado Federal, onde fala
mos por delegação muito honrosa da Bancada do PMDB. 

Temos a convicção de que nada é mais acaciano, nesta oportunidade, do 
que citar nomes, datas e feitos. 

Julgamos preferível tentar interpretá-los. Ao fazê-lo, porém, não temos a 
p!etensão de falar à Nação numa obra perfeita ou acabada. Ê um pensamen~ 
to pessoal, com todas as críticas, que devem ·ser aceitas e respeitadas, como ê 
o nosso pensamento. 

Os julgamentos individuais, e mesmo os grupais, po~em falhar na apre
ciação, como no enunciado. 

Jefferson fazla;-por exemplo, Uma Vigorosa distinção entre os fatos exter-
nos e a vida e a alma da História. -- ---

Num animado debate epistolar com John Adams, escreveu Jefferson 
suas dúvidas sobre o tratamento que os historiadores dariam à significação e 
ao valor da Revolução Americana.-

Numa correspondência de 1815, Thomas Jefferson se permitia a este de
sabafo, que chega até nós fruto da pesquisa realizada pela Professora Adrien
ne Koch, Professora de História na Universidade da Califórnia: 

••sobre o assunto da história da Revolução Americana, você 
pergunta quem deverá escrevê-la; quem saberá escrevê-la e quem 
poderá escrevê-la. 

Ninguém! Exceto apenas os episódios externos, já que todos os 
seus conselhos, objetivos e discussões foram conduzidos a portas fe
chadas, sem que os participantes, ao que Cu sa.iba, tenham sequer 
feito anotações. " - - ---

Isto, que é a vida e a alma da História, deverá permanecerdes
conhecido para sempre." 

Comenta neste ~entido, referindo-se a esse trecho de Jefferson, a Profes
sora Adrienne Koch: 

Hos-rcgistros dos debates, das deliberações e moções, e as pro
vas das divergências, ao lado do testemunho das rsponsabilidades; o 
poder de plancjar, resolver problemas e persuadir pela razão; ou de 
exceder influência- pelo trato pessoal e a vantagem política; a evidên
cia das hostilidades, na defesa de interesses de pessoas e de grupos 
nacionais ou estrangeiros- tudo isso Jefferson sabia ser essencial 
para a exata compreensão da Revolução Americana. 

Sem o recurso à crônica do que-oS hOmen-s dã(}u-era época, com 
as circunstâncias-âa época, p-ensafam e defenderam, as propostas 
que fizeram, seus fraca·ssos e seus êxitos - uma crônica que esclare
ceria as idéias-e a ênfase na apresentação que lhes deram os agentes 
humanos, no curso revolucionário, in1Pelidos pelo que aprenderam, 
assim como· ~pelo impulso de suas convicções e propósitos e pelo 
exercício da responsabilidade assumida. Sem isto- como sentencia 
com inegável propriedade e justeza a m,estra de História da Univer
sidade da Califórnia....::. "o relato histórico da Revolução Americana 
ficou limitado "apenas aos fatos externos". 

Talvez por isso mesmo, no ritual ou em substância, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, nenhuma das nações então emergentes e ·ainda aquelas que, den-

tro de nossa era, nascem para o exercício da soberania, deixaram de render 
todas as homenagens à Revolução Americana. 

E que a Revolução Americana forneceu mais do que um conjunto- de 
normas para a tática e a estratégia revolucionárias: promoveu uma total 
transformação das sociedades a que buscava servir. 

Assim, ganhou, apesar das críticas apaixonadas e dos elogios sem con~ 
teúdo, uma pertinência inqüestionãvel, em época de necessárias e urgentes 
mudanças sociais e revolucionárías. 

E o que aconteceu com a Revolução de 30. Críticas apaixonadas, elogios 
exagerados, uns e outros pecando pelo excesso, mas a verdade é que buscou e 
tentou, e algo conseguiu, mudanças sociais e políticas àquela êpoca. 

Como 50 anos antes, ainda agora~ a Nação brasileira reivindica governos 
e representantes gerados do consentimento dos governados e dos representa~ 
dos. 

. Devemos ver, no entanto, que cabe à expressão economia nacional -
ainda e cada vez mais dependente- um Brasil brasileiro, seu povo em con
dições· de viver com dignidade.' 

O que se exige, afinal, é o respeito de um tratamento humano pela quali
dade de vida que terá como um direito inalienável- conquista sua e nunca a 
esmola de ninguém, por maior poder de que se tenha investido. 

Basta: rã ler o que escrevia Alcindo Guanabara, então jovem partícipante 
de um nascente movimento nacionalista económico para entender perfeita
men~e o pensamento qUe pretendemos transmitir ao Senado e à NaçãOk 

Reparem V. Ex•s, dizia Alcindo Guanabara, cinqUenta e um anos atrâs, 
exatamente o seguinte: 

..Há de fato um mistério. O mistério de nossa progressiva mi
sêria. Somos um povo que trabalha, um povo que produz, que tem, 
por assim dizer, o monopólio virtual de dois gêneros indispensáveis 
e não vemo~ os frutos de nosso trabalho, não gozamos os resultados 
de nossa produção: somos cada vez mais pobres." 

Se mudarmos o termo ~·mistério" empregado por Alcindo Guan-abara, 
pela expressão .. milagre brasileiro'~, as conclusões aqui repetidas podem ser 
superpostas com a realidade do momento que vive a Nação brasileira. 

Toda a Primeira República, a que se dâ hoje a denominação de Velha, 
nada mais foi, portanto, do que uma Real composição das classes dominan
tes, que se deslocaram abolida a escravatUra, para novos setores da econo
mia, a pattir do café. 

Efetivou-se a RepúbliCa peia transformação dos objetivos da cúpula do~ 
minante, sem qualquer reflexo sobre a ordem política do País, em suas bases 
sociológicas. 

Nem mesmo quando se iniciou com todas as falhas do improviso, uma 
tentativa de rápida industrialização. 

Gunnar Myrdal, em seu livro .. Problema de uma Economia Internacio
nal", observa com propriedade: 

~·Em países subdesenvolvidos, como o Brasil, a economia está 
nas mãos de grupos oligárquicos e no poder somente se preocupam 
com o desenvolvimento econômico restrito, visto desejarem que esse 
desenvolvimento ocorra sem nenhuma mudança da estrutura social, 
da qual são os privilegiados." 

Foi o que aconteceu -e acontece- desde a madrugada republicana. 
A única alteração sensível foi no sentido de romper os elos que nos pren

diam ao patriarCalismo monárquico, que de certa forma minimizava o poder 
de mando das oligarquias regionais, nascidas dos clãs rurais. 

Coên a República, essas oligarquias foram fortalecidas e em palmaram o 
poder e tanto avançaram que a jovem oficialidade e liderança civis nacionalis
tas deram origem ao movimento tenentista que, ao fundir-se com as manifes
tações políticas de oposição, eclodiu na Aliança Liberal e ofereceu aos desti
nos nacionais uma verdadeira Revolução- a de 3 de outubro de 1930, fruto 
de um longo, paradoxal e por vezes torturoso processo de idéias, que comba
tia a desmesurada concentração dos lucros e a magnânima distribuição dos 
prejuízos, operações tão a gosto- das classes dominantes da época. 

Mário de Andrade, em .. Aspectos da Literatura Brasileira", assim anali
sou o quadro anterior a 30: 

"É míster não esquecer que a pressão dos novos condicionalis
mos políticos, posteriores ao Tratado de Versalhes, mesmo no edê- _ 
nico Brasil, se manifestou. Os políticos não percebiam que as reali
dades econômicas e sociais que serviam de apoio ao sistema de 1891 
Oesaparece:riam antes que disso se dessem conta as oligarquias esta
duais da Primeira República, principalmente a mais poderosa de en
tre elas - a do café." 
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Foi dentro destes parâmetros que a Revolução de 30 foi gerada. 
Certamente, pelas carências conhecidas, e pelos obstáculos levantados à 

soberania nacional, ela não pôde realizar todo o projeto que seus líderes ti
nham idealizado. 

Mas que houve avanço, manifestamente sensível, ninguém pode negar. 
Nós a vemos nestes termoS, como uma reivindicação democrática, no 

apelo popular ao sagrado direito de participação na vida de seu País, o que 
equivale a dizer, em sua própria vida. 

É o caso, pois, ao falar em nome do PMDB, do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro, nesta sessão em homenagem à Revolução de 30, aos 
líderes que a planejaram e a comandaram e ao povo -que a fez vitoriosa, encer
rar este pronunciamento citando a frase padrão do grande líder civilista que 
foi Ruy Barbosa: 

.. Cada reivindicação democrática suscitada num ponto da su
perfície terrestre entra logo no vértice do turbilhão, que a desloca, a 
propaga e a universaliza." 

Que o Deus brasileiro da crença de todos nós diga hoje, como disse em 
1930: assim seja! E, se Deus quiser, possamos feali.Zã=Io-. Muifõ obrigado. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dinarte Mariz. 

O SR. DINAR TE MARIZ PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARDAS PASSARINHO PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Depois das brilhantes orações 
que assinalaram, nesta Casa, o transcurso do CinqUentenário da Revolução 
de 1930, possivelmente à Presidência, talvez, nada restasse a dizer. Entretanto 
não poderei furtar-me, dada à altura em que foram colocados os debates, os 
testemunhos, as críticas e as observações relativas ao grande movimento bra
sileiro de 1930, que no meu entender só encontra paralelo na campanha da 
Abolição. 

Nada no Brasil, acredito eu, pelo que li e pelo que senti- pelo que li em 
relação à Abolição, e pelo que senti em 1930- terâ de tal modo empolgado a 
população brasileira de Norte a Sul, na sua unanimidade. Naturalmente as 
revoluções deverão ser julgadas, sobretudo, pelas suas realizações, ou mais 
pelas suas realizações do que pelos erros que elas porventura tenham inevita
velmente cometido, como tudo que é humano. Mas, o que se deverá assinalar 
em relação à Revolução de 1930 é que ela foi uma autêntica revolução dentro 
dos conceitos, das_ aspirações, dos objetivos que a geraram e qUe a tormlram 
vitoriosa. Ela foi uma revolução política profunda. Essa revolução veio da 
verdade eleitoral, veio do voto secreto, da justiça eleitoral, bandeiras que ha
viam sido jâ há algum tempo desfraldadas por aquele eminente homem públi
co, que foi o Ministro Assis Brasil. 

Não fosse essa revolução política e estas casas do Congresso, o Senado e 
a Câmara dos Deputados, talvez não estivessem, hoje, representando, como 
representam, o voto livre do povo brasileiro. Foi também uma revolução so
cial, graças à legislação de que foi pioneiro esse grande. brasileiro e, repito, 
esse grande brasileiro cuja memória não devemos esquecer, que foi o Minis
tro Lindolfo Collor, a querh o Brasil, realmente, deveu a abertura de novos 
caminhos na sua sociedade, nas suas relações sociais e que deram, realmente, 
à Revolução de 1930, talvez, uma das mais importanteS·fisionolnias com que 
ela se projetou através dos tempos e na História. Mas, alêm disso, ela foi tam
bém uma revolução econômica que não podemos deixar de proclamar e de re
conhecer; que foi pela mudança das estruturas trazidas pela revolução, sobre
tudo com relação à parte industrial, criando a indústria pesada no Brasil que 
demos realmente ao nosso País, uma posição que não era mais a daquele País 
eminentemente agrícola - como dizíamos, talvez até, com certo orgulho. 
Não! O Brasil passou, realmente, a ter uma nova dimensão, uma nova dimen
são econômica, uma nova dimensão industrial, e isso -deve à revolução de 
1930. 

Portanto-, não podeni.os deixar de reconhecer que naquele movimento, 
no importante movimento deflagrado em 19JO, justamente nesta data e, tal
vez, nesta hora, em Porto Alegre e em todas as capitais do Brasil, a nacionali
dade deu alguns passos em direção à sua grandeza e à sua liberdade. 

Justo, portanto, que o Senado tivesse ouvido, hoje, e tivesse hoje procla
mado pela pà.lavra dos ilustres oradores que honraram a nossa tribuna, a ho-

menagem~ o reconhecimento que é tributado aos grandes brasileiros que pro
moveram o grande movimento. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Não havendo mais oradores ins
critos, declaro encerrada a sessão, designando para a sessão ordinária da pró· 
xima segunda-feira, a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n9410, de 1980, do Senador 
Aloysio Chaves, solicitando tenham tramitação em conjunto os Projetas de 
Lei do Senado nos 320, de 1978, do Senador Orestes Quêrcia, dispondo sobre 
a remuneração mínima dos vigilantes que militam em instituições bancárias e 
congêneres e dá outras providências; e 340, de 1979, do Senador Nelson Car
neiro, que fixa o salárlo-proftssional do Vigilante Bancário, e o tempo das 
jornadas de trabalho, diurna e notuma, e determina outras providências. 

-2-
Votação, em turno único, do Requerimento n9 412, de 1980, do Senador 

Helvídio Nunes, solicitando renham tramitação conjunta o Projeto de Lei da 
Câmara n9 15, de 1976 e o Projeto de Lei do Senado n9 350, de 1979, que in
troduzem alterações na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943. 

-3-
Votação, em turno único, do Requerimento n9 419, de 1980, do Senador 

Aloysio Chaves, solicitando tenham tramitação conjunta os Projetes de Lei 
do Senado n•s 368, de 1979 e !55 e 186, de 1980, que alteram a Lei n•4.266, de 
3 de outubro de 1963, dispondo ~obre o aumento do percentual do salário 
família. 

-4-
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 

de Redação em seu Parecer n9 791, de 1980), do Projeto de Resolução n9 78, 
de 1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de Votorantim, Estado de São 
Paulo, a elevar em Cr$ 161.827.772,73 (cento e sessenta e um milhões, oito
centos e vinte e sete mil, setecentos e setenta e dois cruzeiros e setenta e três 
centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

-5-
Discussão, em tilfno úniCO; da Redação Final (oferecida pela Comissão 

de Redação em seu Parecer n• 792, de 1980), do Projeto de Resolução no 79, 
de 1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de Goinésia, Estado deGoiâs, a 
elevar em Cr$ 2.300.000,00 (doiS milhões e trezentos mil cruzeiros) o montan~ 
te de sua dívida consolidada. 

-6-
Discilssão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 

de Redação em seu Parecer n• 793, de 1980), do Projeto de Resolução n' 80, 
de 1980. que autoriza a PrefCitúra Mi.micipal de Currais Novos, Estado do 
Rio Grande do Norte, a elevar em Cr$ 107.961.977,60 (cento e sete milhões, 
novecentos e sessenta e um mil, novecen_tos e setenta e sete cruzeiros e sessen
ta centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

-7-
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 

de Redação em seu Parecer n• 794, de 1980), do Projeto de Resolução n• 82, 
de 1980, que autOriza a Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio Grande 
do Norte, a elevar em Cr$ 65.700.000,00 (sessenta e cinco milhões e setecentos 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

-8-
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 

de Redação em seu Parecer n9 795, de 1980), do Projeto de Resolução n9 83, 
de 1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio Grande 
do Norte, a elevar em Cr$ 63.000.000,00 (sessenta e três milhões de cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada. 

-9-
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 

de Redação em seu Parecer no 804, de 1980), do Projeto de Resolução no 84, 
de 1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de Guarujã, Estado de São Pau
lo, a elevar em Cr$ 47.600.000,00 (quarenta e sete milhões e seiscentos mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

-lO-

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer no 799, de 1980), que suspende a execução do art. 
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89, inciso I, da Lei Municipal n• 9.722, de 1967, bem como o Art. 110, inciso 
I, da Lei n• 10.466, de 30 de dezembro de 1971, ambas do Municlpio de Reci
fe, Estado de Pernambuco. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Estã encerrada a sessão. 

( Levanta~se a sessão às 17 horas e 41 minutos.) 

ATO N• 51, DE 1980 
DO PRESIDENTE DO SENADO 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais 
e com base na delegaçãÓ de competência contida Do Ato nll12, de 1973, da Co
missão Diretora, resolve: 

Autorizar a contratação de Maerle Figueira de Ferreira Lima, pelo pra
zo determinado de noventa (90) dias e sob o regime jurfdico da CL T, com o 
salãrio mensal de. Cr$ 52.806,00, para a execução. de tarefas técnico-científicas 
de sua especialidade, no campo -de pesquiSa e assessoramento legislativos. 

Senado Fe!ieral, 1• de outubro de 1980.- Luiz VIana, Presidente. 

DO SENADO 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 53, de 1980 

Concede aumento por mérito aos servidores do Quadro Perma
nente e do Quadro de Pessoal CLT do Senado Federal, resultante de 
Avaliação de Desempenho. 

O Presídente do Senado Federal, no uso das atribuições constantes do 
artigo 52, nQ 38, do Regimento Interno e em -cumprimento ao disposto na Re~ 
solução n9 25, de 18 de junho de 1979, resolve: 

Art. {9 Conceder Aumento por Mêrito aos servidores do Quadro Per
manente e do Quadro de Pessoal CLT do Senado Federal, integrantes do 
Anexo I deste ato. 

Art. 29 Os efeitos financeíros decorrentes deste Aumento por Mérito 
efetivar-se~ão a partir de 1? de julho do corrente ano, nos termos do artigo 21 
da Resolução n' 25, de 1979. 

Senado Federal, 3 de outubro de 1980. - Lulz VIana, Presidente do Se
nado Federal. 

ANEXO I AO ATO N• 53/1980 DO 
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

Relação dos servidores do Quadro Permanente e do quadro de pessoal 
CL T (Tabela Permanente) do Senado Federall:ieneficiados pela aplicação do 
aumento por mérito a que se refere a ResOlução n? 25, de 1979, nos percen
tuais de 70% para cada uma das classes concorrentes, das categorias funcio· 
nais de TÉCNICO LEGISLATIVO, ASSISTENTE LEGISLATIVO, TA
QUIGRAFO LEGISLATIVO, TÉCNICO EM CO!VIUNICAÇAO SO
CIAL, BIBLIOTECÁRIO, ARTIFICE DE ELETRICIDADE E COM UNI
CAÇÁ O E ASSISTENTE LEGISLATIVO CLT. 

I- GRUPO: ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO 
CATEGORIA FUNCIONAL: TECNICO LEGISLATIVO 
CLASSE ESPECIAL 

A - DA REFERENCIA 56 PARA A REFERENCIA 57 
RELAÇÁO NOMINAL: 

1 - Arnaldo Gomes 
2- Francisco Marinho Bandeira de Melo Júnior 
3 --Helena de Moura Lara Resende 
4 -José Lucena Dantas 
5 - Geraldo Caetano Filho 
6 - Rogério Freitas Portal e Silva 
7 - Lourival Francisco Lopes 
8 - S&rgio de Otero Ribeiro 
9 - Daniel Reis de Souza 

10 - Afonso José Coelho César 
11 - Francisco de Assis Neves 
12- Ney Madeira 
13 - Francisco Carneiro Nobre de Lacerda Neto 
14 - Maria Delith Balaban 
15 - Vicente de Paula de Souza Lopes 
16 - Aureliano Pinto de Menezes 
17- Eduardo Jorge Caldas Pereira 
18- Raimundo Mariz Neto 
19 -Vânia Mendonça de Figueiredo 
20 - Marilda Camargo Rosas 
21 -Ivan D'Apremont Lima 
22 - Regina Pelosi Silva 

RELAÇAO NOMINAl.: 

23 -- Tone Ramos de Figueiredo 
24 - Nísio Edmundo Tostes Ribeiro 
25 - Beatriz Brandão Guerra 
26 - José Carlos Alves dos Santos 
27.,........_ Francisco José Noleto Neto 
28 - Leonardo Gomes de Carvalho Leite Neto 
29 - Luiz Gonzaga Pereira do Nascimento 
30 - Aluísio Rodrigues Lobato 
31 - Celso de Castro Filho 
32 -José Araújo Filho 
33 - Aurea Machado de Araújo 
34 -João Menandro da Silva Filho 
35 - Walter Manoel Germano de Oliveira 
36 - Frederico da Gama Cabral Filho 
37 - Nilson A velar 
38 - Ubaldo Gonçalves 
39 -,- Aleixo Ramirez Gonzalez 
40 - Francisco das Chagas Carvalho 
41 - Paulo Roberto Penydo Ayres 
42 - Paulo lrineu Portes 
43 - Rubem Patu Trezena 
44 - Luiz Carlos de Ótiveira Chaves 
45 - Marcus Vinicius Gõul.art Gonzaga 
46 -Américo Dias Ladeira Júnior 
47 - Mariza Carvalho Leite Guimarães 
48 - Waldivino Francisco Souto 
49 - Paulo Rubens Pinheiro Guimarães 
50 -- Fernando Estevam Dantas 
51 - Manoel de Almeida 
52 - Josê Soares Cavalcante 
53 --Antonio Gomes da Rocha 
54 - Adilson Vianna 
55- José Washington Chaves 
56 - Alfeu Cordeiro dos Santos 
57- Léa Sayão Carvalho de Araújo 
58 - Mauricio N ery Leite Guimarães 
59- Wenceslao Moreira da Silva 
60 --Milton Pereira Santana 
61 - Celso Saleh 
62 - Maria Luísa Falcão Soares 
63 - Francisco Antonio Baptista Campos 
64 - Hermes Franco dos Santos 
65 - Raul de Oliveira Coelho 
66 - Oscar Luis de Azevedo 
67 - José Coutinho de Araújo 
68 -~Renato Medeiros 
69 - liélio Bittencourt Gonzaga 
70 -Jorge Pinto de Alvarenga 
71 --Moisés Júlio Pereira 
72 - Odélio Alves 
73 - Wilson Pereira de Carvalho 
74 - Paulo Costa de Oliveira Filho 
75 - Benedito de Arruda Magalhães 
76 - Newton Ferraz de Souza 
77 - Elvécio Ceolin 
78 - Lãzaro Ferreghetti 
79 - Manoel Corrêa Fuzo 
80 ....:.... Osmany José dos Reis 
81 - J acy de Brito Freire 
82 - Deóclito Barreto Vinhas 
83 - Walter Braga 
84 - Aboukir Sarros 
85 - Levi de Assis Dantas 
86 - Santyno Mendes dos Santos 
87 - Gilberto Botelho 
88 - Rubens Martins Ferreira 
89 - Cleide Maria Barbosa Ferreirâ. Cruz 
90 - Mãrio Nelson Duarte 
91 - Sândor Perfeit~ 
92 - Geraldino Alves Porto 
93- Manoel Bezerra Laranjal 
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B - DA REFERENCIA 55 PARA REFERENCIA 56 

RELAÇÁO NOMINAL: 

1 - Newton Araújo Silva 
2 - Getúlio Ivan Carreira 
3 - Alfeu Magalhães Mendonça 
4 - Helvécio Lima CamargO 
5 - Cândido Hippertt 
6 - Guida Faria de Carvalho 
7 - Armando Pereira Alvim 
8 - Antonio Cipriano Lira 
9 - Amaury Gonçafves Martins 

10 - Mary Salete Belo 
11 - Cláudio Vital Rebouças Lacerda 
12 - Ivo Teixeira Gico 
13 - Elir Simeão 
14 - Basílio da Costa 
15 - Afrânio Cavalcanti Melo Júnior 
16 - Hélids de Passos 
17 -José Correia Cabral 
18 - Jayme Vieira 
19 -. Waldinar Araújo Oliveira 
20 - Hélcio Azevedo 
21 - Walter Dias da Costa 
22- Manoel Mendes Rocha 
23 - Lídice Vianna Góes 
24 - Maria Carmem Castro Souza 
25 - Ary Cícero de Moraes Ribeiro 
26 - José Adauto Perissê 
27 - Orione Duarte Maia 
28 - Anival Teodoro Machado 
29 - Sílvio Fernando Vieira Correia 
30 - Mãrio Sérgio da Silva Martins 
31 - Vandembergue dos Santos Sobreira Machado 
32 - Maria Amélia Matos Aranha 
33 - José de Alencar Dantas Júnior 
34 - Maria Elisa de Gusmão Neves Straquadanio 
35 - Djalma José Pereira da Costa 
36 - Luci Maria Coppi 
3i- Vera Regina Torres Falleiros 
38- Cordélia Noleto Martins 
39 - Maria de Fátima Carvalho Rodrigues 
40 - José Ribamar Teixeira Luz 
41 - Maria ValerianO de Moraes 
42- José Ribamar Duarte Mourão 
43 - Joel Ely Ribeiro 
44- Wilson Nery Rodrigues 
45 - Francisco das Chagas Monteiro 
46 - Maria Luiza Martins Lima 
47 - Antonio Carlos de Nogueira 
48 -Josué Tonnanni Netto 
49 - Lygia Leite de Camargo 
50 - João Batista de Oliveira 
51 - José Roberto Franklin 
52 - Sebastião Matos Laviola 
53 - Fernando Antonio Conde 
54 - Jaime Luiz Colares 
55 - Valdo Barbosa Facó 
56 - Antonio Luiz Galdino da Silva 
57 - Márcia Toledo do Amaral 
58 - Lêda Ferreira da Rocha 
59 - Deusd~dith Miranda 
60 - Lúcio Parca 
61 -Maria Osias de Miranda Marcante 
62 - Janete de Miranda Parca 
63 - Gerson de Souza Lima 
64 - Hugo Antonio Crepaldi 
65 - M aura Lopes de Sá 
66 - Ruy Emanuel de Azevedo Pompeu 
67 -José Agnaldo Leopoldo Nunes 
68 - Sylvia de Passos 

RELAÇAO NOMINAL: 

69 - Aliette Nçy Rayol Martins 
70 - José de Maltas Cabral 
71 -· Heloisa Guiomard dos Santos 
72 - José Paulino de Miranda Pacheco 
73 - Jorge Nunes Pereira 
74 - Nelson Gouvêa 
75 - Emílio dos Santos Vieira 
76 - José Gervásio Torres Parente 
77 - Hiron de Moura Saldanha 
78 - Gilda Maria Coelho de Carvalho Góes 
79 - José Procópio Drumond 
80 - Walter Tardini 
81 - Ney da Mot.ta Bastos 
82 - Alfredo Eustáquio Pinto 
83 - Haroldo Pereira Fernandes 
84 - Valentim Ferreira da Costa 
85 - Cyro Vieira Xavier 
86 - Elbe Cordeiro 
87 - Givon Siqueira Machado 
88 - Celso Ferreira dos Santos 
89 - Armando Corrêa de Azevedo 
90 - Leonel Amaro de Medeiros 
91 - José Xavier da Silva 
92 - Agostinho Baptista Lage 
93 - José Roberto do Amaral Furlan 
94 - Nelson Gomes dos Santos 
95 - Josê Pedro de Alcântara 
96 - Raimundo José Francisco 
97 - Ildefonso Rebouças Lacerda 
98 - Aldo Braga Cavalcanti 
99 - Guilherme Oscar Tozzini Dell(l Guardia 

100 - Joel Monteiro Bentim 
101 - Florival Vieira de Almeida 
102 - Gonçalo de Melo Araújo Farias 
103 - Iracema Soares Pereira 
104 - Alda Ortega 
105 - José Carlos Fontes 
106 - Mário Alves da Silva 
107 - Jenny Leite de Oliveira 
108 - Mateus Teófiio Tourinho 
109 - Messias de SOuza Costá 
110 - Alfeu de Oliveira 
,111 - João Pinheiro Borges 
112 - Joaquim Fernandes de Oliveira 
113 - Ogoberto Paiva do Nascimento 
114 - Heber de Macedo Godinho 
115 - Roberto Saraiva Barbosa 
116 - Nilson Carvalho de Araújo 
117 - Jacy Barbosa 
118 - Adail de Souza 
119 - Flaviano Soares de Andrade 
120 - Luiz Antônio da Silva 
121 - Américo Eugênio 
122 - Francisco de Medeiros Chaves 
123- José Paulo Ribeiro Gualano 
124 - Benedito João Aguiar Filho 
125 - Maria Angélica Affonso Borges Tonnani 
1 ~6 - Maria de Lo urdes Sampaio 
127 - Crescília Aparecida Vallocci 
128 - Ma ria Lucila Pedrosa 
129 - Tarcísio Otãvio Bonavides Mariz Maia 
130 - José Pedro de Araújo 
131 - Renato Quintino de Oliveira 
132 - Oisenis Almeida Carvalho 
133 - Helena Carneiro Leite 
134 - Miguel Guércio Filho 
135 - Paulo Roberto Salema Garção Ribeiro 
136 - Goitacaz Brasônio Pedroso de AlbuquerquC 
137 - Niron Siqueira da Silva 
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11- Grupo: ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO 
Categoria Funcional: ASSISTENTE LEGISLATIVO 
Ouse: ESPECIAL 

A - DA REFERENCIA 4Z PARA REFERENCIA 43 
Relação Nominal: 

I - Gilson Viana 
2 - Francisco Pires de Oliveira 
3 - Lüio Chaves Cabral 
4 - Octacüio Outra Maia 
5 - Josias Chaves do Amorim 
6 - José Pedro de Castro Barreto 
7 - :João da Silva Maia 
8 - Francisco de Assis Pereira 
9 - Rubem dos Santos Oliveira 

10 - Juracy Alves Coelho 
11 - Maria Constância de Oliveira Rocha 
12 - Jomar Augusto Carneiro 
13 - Luiz Antônio Rocha 
14 - Salomão Furtado de Assunção 
15 - Maria Magdalena Costa Oliveira 
16 - Gessi Geisa Gonzaga Duarte Pinto 
17 - Elizabeth Barbosa MUller Ribeiro 
18 -José Alcino Scara:ssatti 
19 - Francisco de Araújo Costa Sobrinho 
20 - Yvone Carneiro Duarte 
21 - Francisco das Chagas Medeiros 
22 .....:. :Eunice Fernandes de Andrade 
23 - Marta de Pinho Leite 
24 - Elias de Oliveira 
25 - Marisa Monteiro Mourão 
26 - Carlos Cocus Júnior 
27 - Camilo Nogueira da Gama Neto 
28 - Stalin Grego V enet 
29 -José Vieira do Vale Filho 
30 - Washington Rodrigues Chaves 
31 - Mapoel das Graças Gomes 
32 - Luiz Gomes dos Santos 
33 - Estela Maris de Souza Moscoso 
34 - Fátima Maria Meira Pangella 
35 - Acyr Mauro Paiva da Silva 
36 - Manoel Messias dos Santos 
37 - Elizabeth Alvarenga Alves da Silva 
38 - Jurandyr Barbosa Leite 
39- Vera Lúcia Menezes Farinha 
40 - Galdino Ribeiro Magalhães Sobrinho 
41 - Mã.ria Gorette Souza Matos 
42 - Elizabeth Gil Barbosa Vianna 
43 - José Maurício Lima de Souza 
44 - Maria Lucia Caldas Pereira Meira 
45 - Carlos Guilherme Fonseca 
46 - Walter Falleiros Júnior 
47 - Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos 
48 - Joselina Maria de Souza Moura 
49 - Regina Flora da Costa Pereira de Toledo 
50 - Armando Oscar Hackbart 
51 - Lui:r. Au~usto Felizola 
52 - Otto Mares 
53 - Antonio Alberto de Carvalho 
54 - Terezinha Lemos de Souza 
55 - José Maria Lima de Macedo 
56 - Luiz Gonzaga Silva 
57 - Uebe Cordeiro 
58 - Jair Antunes dos Santos 
59 - Baldoino José Teixeira 
60 - João Ferreira do Amurim 
61 - Antonio de Souza França 
62 - J a iro Barbosa M attos 
63 - Manoel Pinheiro de Moura 
64 - João Lourenço da Silva 
65 - Luiz Óias da Silva 
66 - Vital Xavier de Lima 
67 - Hélio Augusto da Silveira 

RELAÇAO NOMIN.\L: 

68 - Geraldo Marques 
6g-= "João da Costa Bernardo Filho 
70 - Joaquim Firmino de Melo 
71 - Alvaro Alves de Araújo 

72 - José Bispo Sales 
73 - José Francisco de Assis 
74 - Manoel Moreira da Silva 
75 - RaimUndo Soares de Moraes 
76 - Manoel Messias do Nascimento 
77 - Severino Manoel de Oliveira 
78 - Henrique Alberto de Lima 
79 - Manoel Bernardino dos Santos 
80 - João Azevedo da Silveira 

81 - Nestor Gomes dos Santos 
82 - Ayrton Evangelista Rocha 
83 - Mário de Mello Franco 
84 - Marcelino dos Santos Camello 
85 - Ataíde Machado 
86 - J anuário Colhaço Caetano Filho 
87 - Leil Azevedo Gomes 
88 - Sirtval Pereira dos Santos 

89 - Joé Luiz Nogueira 
90- José Waldyr Gomes 
91 - Moisés José da Silva Neto 
92- José Nóbrega 
93 - Joaci Muniz 
94 - Maria Luiza de Moura Costa 
95. Dalva de Souza Mota 
96 - Ma ria Izabel Vieira de Souza 
97 - José de M ancila Madeira 
98 -:- Lourinaldo Alves Pedrosa 
99 - Sebastião Ferreira Silva 

I 00 - M anoel Ferreira Soares 
101 - Carlos Adolfo de Jesus 
102 - Leila Siqueira de Oliveira 
103 - João da Costa Veloso 
104- Moacyr de Queiroz 
105. Joaquim Lourenço Filho 
106. Valdimir Silva Monte 

III -Grupo: ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO 
Categoria Funcional: TAQUIGRAFO LEGISLATIVO 
CLASSE ESPECIAL 

A - DA REFERtNCIA 56 PARA A REFERtNCIA 57 
RELAÇAO NOMINAL: 

1 - Maria do Pranto Menezes Monteiro 
2 - Leonice Oliveira Horta Barbosa 
3 - Eliane Abranches Abelheira 
4 - Alicéa Ozório Guarany 
5 - Carlos Benedito Cunha de Menezes 
6 - Adilson Rosa de Oliveira 
7 - Hilda Casseb Ferraz 
8 - Nysetti Franco 

9 - Vânia Mendonça 
10 - Gema Terezinha Rodrigues 
11 - Paulo Cesar Siqueira Birbeire 
12 - Mauro de Souza 

13 - Jorge Barros de Castro 
14- Silvia Maria Barbosa Magalhães 
15 - Ophélia Duarte Meira de Vasconcelos 
16 - Adalisia de Souza Cunha 
17 - Mãrio Lúcio Lacerda Medeiros 
18 - Arlette Coelho Abrantes 
19 - Magaly Rochael Coirêa 
20 - José Lindenor Moura 
21 - Glória Martins Duartes Campos 
22- lvanete José Silva Ferreira 
23 - Pedro Augusto Cavalcanti de Albuquerque 

Outubro de 1980 
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B - DA REFERENCIA 55 PARA A REFERENCIA ~6 
RELAÇÁO NOMINAL: 

1 - Carmen Dolores Cardoso Bastos 
2 - Martha Lyra do Nascimento Medeiros 
3 - Sandra Maria Barbosa Rayol 
4 - Lívia Pedroso de Almeida 
5 - Cristina Maria Freitas Ribeiro 
6 - Dayse da Rosa Souza 
7 - Denise Ramos de Araújo Zoghbi 

IV- Grupo: OUTRAS ATIVIDADES DE NIVEL SUPERIOR 
Categoria Funcional: TtCNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL 
Classe Especial: 
A - DA REFERENCIA 52 PARA A REFERENCIA 53 
RELAÇÁO NOMINAL: 

1 - José do Carmo Andrade 
2 -José Augusto Arcoverde de Melo 
3 - Sebastião Gomes de Almeida Fernandes 
4 - lpemery José Martins da Cunha 
5 - Nelson Cleomenis Botelho 
6 - Paulo Domingos do Rego Neves 
7 - Paterson Gomes ·de FigueiredO 
8 - Carlos Alberto de Souza Lopes 
9 - Mârcio Télio Lima 

B - DA REFERENCIA 51 PARA A REFERENCIA 52 
RELAÇÃO NOMINAL: 

I - Roberto Moreira Santos 
2 - Regina Lúcia Mendonça Ratto 
3 - Nena Mochel Matos Pereira Lima 
4 - João Bayrton Sampaio 
5 - Vilma Costa Ferreira 
6 - Sidney José Kronemberger 
7 - Armando Affonso da Silva 
8 - João Evangelista Belém 
9 - Luiz Alberto Franco Carneiro 

10 - Eunice Ribeiro de Albuquerque 
I I - Haroldo Cerqueira Lima 
12- José Carlos Pereira da Silva 
13 - Silvio Hauagen Soares 
14 - João Bicalho Gomes de Souza 

V- Grupo: OUTRAS ATIVIDADES DE NIVEL SUPERIOR 
Categoria Funcional: BIBLIOTECÁRIO 
CLASSE ESPECIAL 
A - DA REFERtNCIA 52 PARA A REFERENCIA 53 
RELAÇAO NOMINAL 

l - Benedita Maria de Souza 
2- Maria Aparecida Leite Cesarino Labarthe 
3 - Carolina Maria Pompeu Fortuna 

VI- Grupo: ARTESANATO 
Categoria Funcional: ARTIFICE DE ELETRICIDADE E COMUNI
CAÇÃO 
CLASSE: "D" MESTRE 

A - DA REFERENCIA 33 PARA A _R_EEERENCIA 34 
RELAÇAO NOMINAL 

1 - Iara Alves Lepletier 
2 - Maria Dalva do Nascimento 
3 - Gertrudes Francisca da Conceição 
4 - José Neto da Silva 
5 - Irany de Souza Vergílio 
6 - Gildornira castro de Ataíde 

VII -QUADRO DE PESSOAL CLT 
(Tabela Permanente) 
Grupo: ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO 

Categoria Funcional: ASSISTENTE LEGISLATIVO 
Classe: uc" 

A - DA REFERENCIA 40 PARA A REFERENCIA 41 
Ocupante:Ignês de Albuquerque Seve Gomes 

Senado Federal, 3 de outubro de 1980. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 54, de 1980 

Concede Progressão Funcional aos servidores do Quadro Perma
nente do Senado Federal. 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições constantes do 
art. 52, incisO 38, do Regime-rito Interno e em cumprimento ao disposto no 
art. 14 da Resolução n• 25, de 18 de junho de 1979, resolve: 

Art. 19 Conceder Progressão Funcional aos servidores do Quadro Per
manente do Senado Federal, abaixo relacionados, nos termos do parãgrafo ú
nico do art. 15 e parágrafo 19 do art. 38 da Resolução nfil 25, de 1979, em virtu
de de terem sido aprovados em processo seletivo interno e nas situações se
guintes: 

SITUAÇÃO 
1f O M E S 

ANUf>TO!! ! Atl761 

AULA CUNHA C. MIRANDA ASS.U:C. ESP. 42 T!C.LEC. "A" 43 
TALO BRASlLION SILVEIRA ASS.LEG. ESP. 42 TfC.LEG. "A" 43 
NTONIO CARLOS ISAC ASS.LEG. ESP. " TtC.LEG. "A" 43 
AULO ROBERTO A. CM1POS ASS. LEC. ESP. " T'fC.LEC. "A" 43 
STHU: CIHENES FERREIRA ASS.LEC. ESP. " T!C.LEC. "A'' 43 
ARIA LINII.\RES S.K.BORCES ASS.LEC. ESP. " TtC. LEG. "A" 43 
OS( CAETAtõO SOBRINJ!O ASS. LEC. ESP. " TtC.LEG. "A" 43 

'ALMIR LEAL DA CAMA ASS. LEC. ESP. 42 T!C.LEC. .. ..... 43 
EUlA sun 't.' c. E SOUZA ASS. LEO. ESP. 42 T(C.LEC. "A" 43 
OÃO HELIO c. ROCHA ASS. LEC. ESP. " TtC.LEC. "A" 4J 

Art. 29 Os efeitos finanCeiros decorrentes desta Progressão Funcional 
efetivar-se-ão a partir de 19 de julho do corrente ano, nos termos do art. 21, 
da Resolução n• 25(1979. 

Semldo Federal, 3 de outubro de 1980. ~ Lulz VIana, Presidente do Se-

nado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N' 55, de 1980 

Concede Progressão Funcional aos servidores do Quadro Per
manente do Senado Federal, resultante de avallaçílo de desempenho 
funcional. 

O Presidente do Senado Federal, no uso_ c!as atribuições constantes do 
artigo 52, n'>' 38. do RegimentO Interno e em cumprimento ao disposto no ar
tigo 21, da Resolução n• 25, de 18 de junho de 1979, resolve: 

Art. }9 Conceder Progressão Funcional nos termos do Artigo 38, itens I 
e II da Resolução nfil 25, de 1979, aos servidores do Quadro Permanente do 
Senado Federal, integrantes do Anexo I .deste ato. 

ArL 29 Os efeitos financeiros decorrentes desta Progressão Funcional 
detivar-se-ão a partir de 19 de julho do corrente ano, nos termos do artigo 21 
da Resolução n• 25, de 1979. 

Senado Federal, 3 de _outubro de 1980.- Lulz Viana, Presidente do Se
na_do Federal._ 

ANEXO LAO ATO N• 55(1980 DO 
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

Relação dos servidores do Quadro Permanente do Senado Federal bene~ 
liciados pela aplicação da progressão funcional, a que se refere a Resolução 
n"' 25, de 1979 e pela ordem de classificação no processo- seletivo de desempe
nho funcio"nal em vagas existentes nas categorias funcionais de TECNICO 
LEGISLATIVO; ASSISTENTE LEGISLATIVO e ARTIFICE DE CAR
PINTARIA E MARCENARIA. - .. 

I -Grupo: ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO 
Categoria Funcional: TÉCNICO LEGISLATIVO 
A- Da CLASSE "C", REFER!êNCIA 53 para a CLASSE ESPECIAL. 

REF. 54 

N• de Vagas- 15 
N9 de ocupantes - 09 

RELAÇÃO NOMINAL: 

01 - Valdir Pereira Borges 
02 - Marcos Castelo Branco Coutiriho 
03 - José Clênio Rêgo de Azevedo 
04 - Sônia de Lima Belchior 
05 - Neide Botelho 
06 - Paulo Roberto Morais de Aguiar 
07 - Maria do Socorro Rodrigues Silva 
08 - Eleonora Passarinho Mori 
09 - Judith Silva 
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8- Da CLASSE "8", REFERENCIA 49 para a CLASSE "C" REF. C- Da CLASSE "8", REFERENCIA 34, para a CLASSE "C", RE-
49 FERENCIA 35. 

N• de Vagas- 13 
N• de Ocupantes - 10 

RELAÇÁO NOMINAL: 

01 - Nilson Simões da Luz 
02 - Hamilton Bandeira Rodrigues 
03 • Paulo Pinheiro de Pinho 
04 - Paulo Roberto Falconi de Carvalho 
05 - Regina Alves Rio Branco 
06 - Francisco Alves Ramos 
07 - Márcia Bokel Snitcovsky 
08 - Beatriz Elizabeth Caporal Gontijo de Rezende 
09- Luiz Antonio Soares -Laranja -
lO - Domingos Batista Reis 

Categoria Funcional: ASSISTENTE LEGISLATIVO 

A -Da CLASSE "C", REFERENCIA 41, para a CLAS.SE "ESPE
CIAl." 

REFERENCIA 42, nos termos do art. 38, item I da Res. 25/79. 
N• de Vagas: 14 
N• de Ocupantes: 14 

RELAÇÁO NOMINAL: 

O I - Pedro Lacerda Ramalho 
02 - Frederíc Pinheiro Barreira 
03 - José Henrique Peres de: Carvalho 
04 - Jane Maria Barbastefano Rangei 
05 - Aurea Leite de Camargo 
06 - Eymard de Almeida Mousinho 
07 - Paulo Francisco de Albuquerque Fortes Brito 
08 - Maria Geralda da Silva 
09 - Eudóxio Pereira de Freitas 
lO - Paulo Castro Ribeiro 
II - Ana Maria de Oliveira Machado 
I 2 - Ana Menezes de Albuquerque 
13- Raimundo Rogério de Souza Duarte 
14 - Cláudio Medeiros de Souza 

8- Da CLASSE "C", REFERENCIA 41 para a CLASSE "ESPE-
CIAL" REFER~:NC!A 42, nos termos do art. 38, item 11 daRes. 25(79. 

N9 de Ocupantes: 24 

RELAÇÁO NOMINAL: 

01 - Maria do Rosário Leite de Castro 
02 - Augusto César-correTa Gay 
03 - Leila Leivas Ferro Costa 
04 - Diógenes Pinto de Souza 
05 - Luiz de Almeida Pinto 
06 - Lucy GonçalVes Martíns -de Oliv-eira 
07- Maria de Jesus Azevedo Saldanha 
08 - Clara Maria de Vasconcelos Torres 
09 - Delfina da Costa Zanlorency 
10 - Marco Antonio José de Souza 
II - Tânia Marília Toledo do Amaral Farias 
12- Lucia Gonçalves Leite Cintra 
13 - Cristina Vânia Uns Pereira Christakou 
14 - Sérgio Augusto Gouvêa Zaramella 
15 - Marília Santos Azevedo 
16- Joselito Correia e Silva 
17- José Gomes Feitosa 
18 - Robert Quintão de Oliveira 
19 - Suzana Menezes da Silva 
20 - Marilene Pereira Domingues 
21 - Ewerton Muniz de Melo 
22-- Wellington M uniz de Melo Filho 
23 - Vera Lúcia Cunha da Silva ~ 

. 24 - João Carlos -GOmes 

N9 de Vagas: 19 
N9 de Ocupantes: 19 

RELAÇÁO NOMINAL: 

O I - O Ii via de Havilland Ferreira Bezerra 
02 - Doracy Carvalho Reis 
03 - Edson Luiz Campos Abrego 
04 - Celina Tavares da Cunha Meio 
05 - Sandra Silva Tasquino dos Santos 
06 - Helio Barros Lima 
07 - Sydia Cassia Stein 
08 - Ivan Luiz da Rocha 
09 · Luiz Clãudio de Brito 
lO - Doralice Barbosa da Silva 
11 - Jorge AntorÍio Orro 
12 - Vera Lúcia Pinheiro Lameirão 
13 - Celestino dos Santos Vieira 
14 - Vilma Maria da Costa 
15 - Betson Rodrigues de Souza 
16 - Paulo Henrique Ferreira Bezerra 
17- Antonio Pereira Coelho 
18- Vilma Julineza da Silva Otero Seabra 
19 - Lori Fanton 

II -Grupo: ARTESANATO 
Categoria Funcional- ARTIFICE DE CARPINTARIA E MARCENA

RIA 

A- Da CLASSE "C", REFERENCIA 29 para a CLASSE "D"- MES
TRE, REFERilNCIA 30 

N• de Vagas: 01 
N9 de Ocupantes: O I 

OCUPANTE: 

01 - Euzébio Gonçalves da Rocha 

B- Da CLASSE "8", REFERENCIA 23, para a CLASSE "C"- CON
TRAMESTRE - REFERilNCIA 24. 

N9 de Vagas- OI 
N'? de Ocupante - 01 

OCUPANTE: 

01 -Joaquim Ortega Filho 

Senado Federal, 3 de outubro de 1980. - Luiz Viana. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 56, de 1980 

Concede Ascensão Funcional aos senidores do Qoadro Perma
nente do Senado_ Federal. 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições constantes do 
Artigo 52, inciso 38, do RegimentO Interno C em cumprimento ao disposto no 
artigo 14 da Resolução n<? 25, de 18 de junho de 1979, resolve: 

Art. [9 Conceder Ascensão Funcional em vagas existentes, aos servido
res do Quadro Permanente do Senado Federal, abaixo relacionados, nos ter
mos do artigo 59 da Resolução n~? 25, de 18 de junho de 1979, em virtude de te
rem sido aprovados em processo seletivo interno e nas seguintes situações, 
previstas no § 29 do Artigo 29 da referida Resolução: 

I - A Categoria Funcional de TÉCNICO LEGISLATIVO 

SltUAÇÃO 

H O M E 
ANTERIOR ATUAL 

CATEGORlA CLASSE REF CATEGORIA CLASS;j Rf.f 

LE-ATRICE HELENA M. NEGRÃO BIBLIOTE-C. ESP, " TfC. LEG. ESP. " PEDRO IIELVf.CIO BO~TEHPO TtC:COM.SOC. ESP, " -rtc.u:c. ESJ'. " VERONJCE M. DE AZEVEDO BIBLIOTEC. ESP. " Ttc. LI:G. ESP. " LlCIA MARIA C.P. DE: SOUZA DATILÕCR.AFO ESP. 30 rtc.LF:c. ";.," " MÃRJ'IA LÜCIJ. D.DJ;: ARAÜJO rtc. co~1. soe. "B" 45 ttc. LEG. "B" " A~ ILDA FO:-ISECA DE SOUZA BIBLIOTEC. ESP. " Tf.C.LEC. ESP. " U.1JZ RCXATO ~IILt\tH Tf:C.CON.SOC. "B" " TtC.LEG. "B" " MARCELF. MARIA O.PlMENTCL BIBLIOTE-C. ESP. " tE.c. LEG. ESP. " ALSERTO DE o. NAZARETil AC.ADMI!>IST. ESP. " rtc.u:c. "A" 40 
CÃNLI1DA AGCIA~ NARA Bl SOIOTI::C. r sr . " 1'!C. LEG. E SI". " 
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11- Á CATEGORIA FUNCIONAL DE ASSISTENTE LEGISLATIVO IV- A CATEGORIA FUNCIONAL DE AGENTE ADMINISTRATIVO 

SITI,IACÃO 

N O H E S ANTERIOR A TUA L 

CATEGORIA CLASSE REF CATEGORIA CLASSE REF 

SALETE ALVES PEREIRA A.G.ADM. ESP. 39 ASS.LEG, "C" 40 

CILENE DE SÃ GUIMARÃES AG.ADM. ESP. 39 A.SS. I.EC. "C" 40 

VERA Lti'CIA MARCO SABARÃ DATILOG. ESP. 30 ASS.J..EG. "B" 3i 

BEREDITO VAICSON RIBEIRO AC.ADH. E:S~, ,. ASS.LEG. "C" 40 

SOLANGE SOARES HATTOZIKMOS AG.ADH. ·~c". 30 ASS.LEG. "C" 37 

EXPEDITO Ho\RQL'ES DE AZEVEDO ,\G.ADM. "C" 36 ASS.LEG. "C" 37 

JOSt MARIA RP:GIS ,\G.ADM. ESP. 39 ASS.LEG. "C" 40 

CET'OLIO tlA GA.'-IA. VOUIEY RT.EU:T.C~. ESP. 37 ASS. LEG. "C" ,. 
JORGE LOU. MOREIRA AC.ADM. ESP. 39 ASS.LEG. "C'' 40 

III- A CATEGORIA FUNCIONAL DE ASSISTENTE DE PLENÁRIOS 

N o " E s 
S_I__Ttl'ACÃO I 

'n' 
CATEGORIA CLASSE REF CATEGORIA CL/I~SEt REfi 

HARlA DAS GRAÇAS CARVALHO AC.PORT. ESP, 20 ASS.PLEN ....... 21 

CLAnER ALVES RODRIGUES AC.PORT. ESP. 20 ASS.PLEN .. ,. .. 21 

JOSt DE OLIVEIRA CARDOSO AC.PORT. ESP, 20 ASS.PLEt: "A" 21 

S 1 TU A ;; o 
N o " E o\NT R~OR ATUAl. 

CATEC:ORIA CLASSE REF CATEGORIA CLASSE RE 

ANDA MONDIN SALDANHA AC.PORT, ESP. j_ 20 AG.Amt. I "A" J 21; 

Art. 29 Em cumprimento ao disposto no artigo.I2 da ResOlução n9 25, 
de 1979, os efeitos financeiros desta Ascensão Funcional vigoram a partir da 
data da publicação deste ato. 

Senado Federal, 3 de outubro de 1980 - Luiz Viana, Presidente. 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

O Conselho de Administração do Senado Federal, em Reunião Extraor
dinária, realizada a 30 de setembro de 1980, resolve aprovar as listas gerais de 
classificação apresentadas pela Subsecretaria de Pessoal, publicadas no Bole
tim de Pessoal - Suplemento n9 300, relativas a Aumento por Mérito, Pro
gressão e Ascensão FUncionais, nos termos da Resolução n9 25, de 1979, e en
caminhar as minutas dos competentes Atos à apreciação do Excelentíssimo 
Senhor Presidente . 

Senado Federal, 3 de,outubro de 1980.-Aiman Nogueira da Gama, Pre
sidente, Pedro Cavalcanti D'Aibuquerque Netto- Edith Balassini, LourivaJ 
Zogonel dos Santos, Marcos de Faria, Luiz do Nascimento Monteiro. 

ATA DE COMISSÕES 

COMISSÃO DIRETORA 

(*) 16' REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA A 21 DE 
AGOSTO DE 1980 

Sob a Presidência do Senhor Senador Luiz Viana, Presidente, e com a 
presença dos Senhores Senadores Nilo Coelho, Prímeiro-Vice-Presidente, 
Alexandre Costa, Primeiro-Secretário, Gabriel Hermes, Segundo-Secretário, 
Lourival Baptista, Terceiro-Secretário, e Jorge Kalume, Suplente convocado, 
às dez horas do dia vinte e um de agosto de mil novecentos e oitenta, reúne-se 
a Comissão Diretora do Senado Federal. 

Deixam de comparecer, por motivos justificados, os Senhores Senadores 
Dinarte Mariz, Segundo-Vice-Presidente, e-- Gastão MUller, Quarto
Secretário. 

O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e concede a palavra ao 
Senhor Primeiro-Seàetãrio que, inicialmente, lembra a situação do Conselho 
de Supervisão do CEGRAF, onde um de seus membros, Sr. Antonio Araujo 
Costa, aposentou-se e encontra-se servindo no Ministério da Justiça, sem as 
condições ideais de continuar, pelo que, propõe seja dispensado pelo Senhor 
Presidente. Em seu lugar, o Senhor Primeiro-Secretário sugere seja designado 
o Dr. Aiman Nogueira da Gama, DiretorMGeral do Senado, na qualidade de 
V ice-Presidente do Conselho de Supervisão. Aprovada a sugestão, o Senhor 
Presidente assina os Atos correspondentes, que vão à publicação. 

Ainda com a palavra, o s·enhor PrimeiroMSecretádo aborda os seguintes 
assuntos: 

I•) Ato da Comissão Diretora aprovando a lotação ideal da Categoria 
Funcional - Inspetor de Segurança Legislativa, o Senhor Primeiro
Secretário esclarece que, em virtude da aprovação da Resolução n~' 61, de 
1980, cabe à Comissão Diretora fixar a lotação ideal da Categoria Funcional 
- Inspetor de Segurança Legislativa, criado pela Resolução, distribuindo os 
atuais ocupantes pelas referências de vencimentos da Classe única, nos ter
mos da Resolução, o que ora é fe1to- na minuta de Ato em apreciação. _A Co
missão Diretora, à unanimidade dos presentes_, aprova o Ato que, assinado, 
vai à publicação. 

29) Processo n~'OOI 371 80 O, em que Fernando Antonio Gaivão Carneiro 
de Albuquerque requer readmissão no Quadro de Funcionários do Senado 
FederaL Após amplamente exam.inar o processo, a Comissão Difetora, à 
unanimidade dos presentes, indefere o pedido. 

3•) Processo n• 002 596 80 6, em que o Governo do Estado de A lagoas 
solicita prorrogação da disposição da funcionária Sonia Gorenbein, Assisten
te Legislativo, .Classe "C". Estando a hipótese dentro das normas baixadas, 
sendo a funcionária a única à disposição do mencionado Governo, a Comis~ 
são Diretora autoriza o deferimento do pedido. ____ _ 

49) Processo n9 002 325 80 2,- em que o -GOverno do Estado de Minas Ge
rais solicita prorrogação da disposição do funcionário Fernando Fonseca, 

Técnico Legislativo, Classe Especial. Estando a hipótese dentro das normas 
anteriormente baixadas e sendo o funcionârio o único à disposição daquele 
Governo, a Comissão Diretora autoriza o deferimento do pedido. 

59) Processo em que Jorge Paiva do Nascimento e outros requerem a in
clusão, em seus proventos, da Gratificação de Representação. A Comissão 
Diretora, após exarninãr o proCeSsadO, beM assini o parecer da Consultaria
Geral, opina favoravelmente ao pedido, nos termos indicados pela 
Consultoria-Gerãl, exCetuados os servidores que, embora tenham ocupado 
cargos DAS, não os exerceram na atividade durante um período mínimo de 
dois anos. Nestes termos os processos são deferidos. 

61') Processo n9 002 309 80 7, pelo qual a funcionária Marlene Lemos, 
Odontóloga, solicita autorização para participar do Congresso Mundial de 
Odontologia, a realizar-se em Hamburgo, Alemanha, de 19 a 30 de setembro 
de 1980, bem assim comparecer em ouiros cursos, pelo periodo de um mês, 
com fornecimento de passagens. O Senhor Presidente tece algumas conside
rações sobre a matéria, entendendo não haver suficiente justificação para a 
concessão requerida. O pedido, assim, é indeferido. 

79) Prestações de contas do CEG RAF, fehitivas ao primeiro e ao segun
do trimestres de 1980. Devidamente apreciada a matéria, a Comissão Direto
ra. à unanimidade dos presentes, aprova as referidas contas. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Primeiro 
Vice-Presídente, que relata os seguintes processos: 

I•) Processo n' 0015110 80 O, pelo qual Oriando Ayres requer seu enqua
dramento como Técnico Legislativo. O Relator, com base na justiça e eqUida
de, emite parecer favorável. o" Senhor Presidente concede vista ao Senhor 
Primeiro-Secretário, para examinar a forma legal e verificar da possibilidade 
do atendimento. 

21') Processo nl' 001067 79 6, em que Paulo Weguelin Delpech, Técnico 
Legislativo, aposentado, requer o seu enquadramento na Referência 57, com 
base na Lei n• 1.050, de 1950, e Na Lei n• 2.622, de 1955. O parecer do Rela
tor é pelo atendimento dO pedido, com base no parecer do Senhor Consultor
GeraL A Comissão Diretora, após amplamente debater a matéria, inclusive 
solicitando alguns informes ao SenhorDiretor-Geral, conclui determinando 
a equiparação dos proventos do requerente aos de Técnico Legislativo, Classe 
Especial, Referência 57. 

E~ seguida, o Senhor Primeiro-Secretário faz exposição sobre a situação 
em que se encontra a Subsecretaria de Assistência Médica e Social, com a 
existência de várias irregularidades funcionais e éticas por parte, dando ciên~ 
c ia à C omissão Diretora de algumas determinações adotadas pela Primeira
Secretaria e pela Diretoria-Gerai. 

Nada mais havendo a tratar, às dez horas e quarenta e cinco .Q1Ínutos o 
Senhor Presidente declara encerrados os trabalhos, pelo que, eu Gabriel Her-

(•) Republicada por haver saldo com incorreçõcs no DCN, Scção II, de 25·9-80. 
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mes, Segundo-Secretãrio, lavrei a presente Ata que, assinada pelo Senhor 
Presidente, vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 21 de agosto de 1980.- Lulz Viana, Presi
dente. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO 
(Resolução n• 69(78) 

15• REUNIÃO, REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 1979 

Ãs dez horas do dia trinta de maio de mil novecentos e setenta e nove, na 
Sala "Rui Barbosa", presentes os Srs. Senadores Itamar Franco ·(Presidente), 
Milton Cabral (Relator), Passos Pôrto, Arnon de Mello, Dirceu Cardoso, Al
berto Silva, Roberto Saturnino, Jutahy Magalhães e Franco Montoro, reúne
se a Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução n9 69, de 1978, 
para investigar denúncias formuladas pela revista Der Spiegel, da Alemanha, 
sobre o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha. 

Deixa de comparecer, por motivo juStificado, o Sr. Senador Lenoír Var
gas. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os traba
lhos e solicita à Secretâria que proceda a leitura do Oficio da Liderança da 
ARENA, propondo a substituição do Sr. Senador João Bosco, recentemente 
falecido, pelo Sr. Senador Arnon de Mello. 

Em seguida ao juramento de praxe prestado pelo Dr. Hervâsio Guima
rães de Carvalho, Presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, o Sr. 
Presidente concede a palavra ao Sr. Senador Dirceu Cardoso que solicita à 
Presidência fazer constar do acervo da Comissão o documento comproba
tório de que o Professor Hervãsio Guimarães de Carvalho foi o primeiro PhD 
em Engenharia Nuclear, no mundo. 

Em seguida, o Sr. Depoente procede à leitura de sua exposição, desen
volvida sobre a Segurança de Instalações Nucleares; Opção Nuclear; Política 
Nacional de Energia Nuclear e o Programa Nuclear Brasileiro. 

Usa da palavra, para debater, o Sr. Senador Roberto Saturriino, seguido 
dos Srs. Senadores Jutahy Magalhães e Milton Cabral, Rêl~tor da Comissão. 

O Sr. Presidente suspende a reunião marcandO sua reabertura para as 
16:00 horas. 

Ãs dezesseis horas e trinta minuios, é !Cà6Cfta a reunião sob a Presidên
cia do Sr. Senador Passos Pôrto, V ice-Presidente no exercício da Presidência. 

Reiniciando a fase interpelatória, usam da palavra, pela ordem de ins
crição, os Srs. Senadores Franco Montoro, Dirceu Cardoso e Arnon de 
Mello. 

Finalizando, o Sr. Pres!dente-agiadece o depoimento do Dr. Hervãsio 
Guimarães de Carvalho e determina que as notas taquigrãficas, tão logo tra
duzidas e revisadas pelo depoente, sejam publicadas em anexo à presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Cleide 
Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente da Comissão, a presente Ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e lrâ à publicação. 

ANEXO À ATA DA I5•REUN!ÀO DA COMISSÃO PARLA
MENTAR DE INQUERITO CRIADA PELA RESOLUÇÃO N• 
69, DE 1978, DESTINADA A OUVIR O DEPOIMENTO DO 
PROFESSOR HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO. 
PRESIDENTE DA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NU
CLEAR, QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO 
DO SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO. 

PRESIDENTE: SENADOR ITAMAR FRANCO 
RELATOR: SENADOR MILTON CABRAL 

[NTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÃFICO DA 
REUNJÀO 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Declaro abertos os nossos tra
balhos. 

Solicito ao Professor Hervásio Guimarães de Carvalho proceder ao jura-
. mento de praxe. · 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Juro, como de
ver de consciência, dizer toda a verdade- nada omitindo do que seja do meu 
conhecimento - sobre quaisquer fatos relacionados -COm a investigação a 
cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito, quer quanto às supostas ir
regularidades tornadas públicas pela imprensa nadorlal ou estrangeira, quer 
quanto à concepção e implantação do Programa Nuclear sob exame. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de dizer que acho tenha sido o 
primeiro brasileiro que, comparecendo a uma Coinissão Parlamentar de In
quérito, a pedir para fazer o meu depoimento sob juramento, fato que, na 
ocasião, foi estranhado. Porém, insisti tremendamente em fazê-lo, porque 
achava que o depoimento numa C{>I deveria ser feito sub judice, e se a pessoa 
de fato não dissesse a verdade deveria ser processada nos termos da lei. 

Assim, congratulo-me com esta Comissão, por encontrar esse procedi~ 
menta, por mim solicitado, estabelecido no Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Professor Hervásio Guima
rães de Carvalho, essa tem sido a praxe nesta Comissão Parlamentar de In
quérito, inclUsive obedecendo ao Regimento Interno da Casa. 

O SR. HERV ÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Sr. Presidente, 
devo confessar que o rneu depoimento é uma declaração muito singela, singe
la e eu considero esta Comissão Parlamentar de Inquérito extremamente útil 
não só para a Nação mas também para o Congress-O NaCional, enfim, para o 
Poder Legislativo, que-se engrandece com isso, porque a energia nuclear pre
cisa, mas precisa muito, de aceitação pública. E a aceitação pública ela só terá 
no dia em que o povo brasileiro vier a acreditar nos brasileiros que conduzem 
o destino do Programa Nuclear Brasileiro, confiança essa que deve ser abso
luta, e essa confiança deve começar principalmente por esta Casa. 

De maneira que me congratulo com esta Comissão e com os que tiveram 
a idéia de constituí-ia. 

Devo dizer qti~. ao longo dos anos, sempre encontrei, tanto na Oposição 
como no Governo, homens devotadamente patriOtas e que acreditam profun
damente em todos aqueles que trabalham peio Brasil, inclusive nas duas Ca
sas do Congi'Csso Nacional. 

São estas as minhas primeiras palavras, palavras de fé. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Dirceu Cardoso, pela ordem. 

O SR. DIRCEU CARDOSO -Sr. Presidente, não nos surpreendeu a 
declaração do Professor Hervásio de Carvalho a respeito da tomada de de
poimento sob juramento. Não nos surpreendeu, Sr. Presidente, pelo seguinte: 
tenho - talvez a Comissão não tenha, por isto vou passar a ela - um dado 
também muito importante sobre o ilustre depoente. Chamo a atenção da Co
missão Para este fato: o Dr. Hervãsio Guimarães de Carvalho foi o prime~ro 
diplomado, o primeiro PhD em Engenharia Nuclear no mundo. Estão aqui 
os recortes do jornal americano que noticiou o fato na época, o qual afirma 
que ele é considerado, pela Universidade que o diplomou, o pioneiro interna
cional nesse campo das ciências. 

O SR. ARNON DE MELLO - Físico e Geoquímica. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Com essa qualificação, é uma honra 
para a Comissão ouvi-lo. 

Portanto, devemos aproveit:.1r, todo o tempo possível, a presença do Pro
fessor Hervásio de Carv'!iho, pois S. S• disse que não veio com tempo marca
do e que estará à disposição da Comissão o tempo que ela quiser. Julgamos 
preciOso o seu depoimento, porque, repito, é o primeiro PhD do mundo -
não é do Brasil, não - em Energia Nuclear. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - A Presidência farã constar 
dos nossos Anais os documentos apresentados pelo nobre Senador Dirceu 
Cardoso. 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO -Inicialmente, 
quero agradecer as palavras elogiosas do nobre Senador Dirceu Cardoso. No 
entanto, devo dizer que, em grande parte, isso é debitado a uma grande ami
zade, muito antiga, o que muito me honra, e ser eu um dos seus admiradores. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Dr. Hervásio, o sentimento é reciproco. 
Este documento eu o adquiri na escola Superior de Guerra, qUando V. S• fez 
a sua primeira palestra. 

O SR. HERV ÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Prosseguindo, 
Srs. Senadores: · 

Com a maior satisfação, e na qualidade de Presidente da Comissão Na
cional çie Energia ~uclea:r~ apresento-me· diante de V. Ex•s para prestar de
poimento que possa trazer esclarecimentos com respeito ao escopo da presen
te Comissão Parlamentar de fnquérito. 

Introdução 

Na história-da humanidade, a introdução de novas tecnologias deu sem
pre origem a dúvidas e contestações. Vale recordar, por exemplo, a intro
dução comercial da energia elétrica, do autoinõvel, do transporte metropoli
tano subterrâneo e da própria aviação civil. 

Evidentemente, não vamos folhear jornais de 1875, mas em 1875 a cam
panha contra o automóvel a gasolina era uma coisa tremenda. A gasolina, 
sendo explosiva, acarretava acidentes, porque argumentava-se, o motor era 
Constituído por urna série de explosões. Imaginem os Srs., o motor de explo
são era uma coisa terrível. Portanto, é bem natural que tenhamos que passar 
por alguns anos- não sei quantos, talvez muitos artos- até que a energia 
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nuclear receba a mesma aceitação que hoje têm os 200 milhões de automóveis 
a explosão interna. 

Este é um problema que não vai ser de fãcil solução, c vamos ver por 
quê. 

Niío haveria de ser exceção à energia nuclear, mormente numa êpoca em 
que os aspectos emocionais podem ser facilmnte exacerbados pela comuni
cação de massa que, como se sabe, abrange o orbe terrestre. 

Então, hoje, as coisas se complicam enormemente porque um fato que 
ocorre em qualquer lugar do mundo é visto na nossa televisão, em nossas ca-
sas. 

Vejam, por exemplo, o que aconteceu com a guerra do Vietnã. Os Esta
dos Uriidos não perderam a guerra lá no Vietnã, foi em casa. 

Dúvidas e contestações geram sempre perguntas importantes. No que 
concerne à segurança da geração nucleoelê.trica, na mente dos leigos existe 
sempre uma confusão forte entre a pavorosa ação genocida das armas nuclea
res e a produção pacifica de energia nucleoelétrica. 

Devo dizer que, após um plebiscito feito na Califórnia, foi feito um exa
me para Saber por que as pessoas votaram contra. A maioria das pessoas con
fundia reatares com armas nucleares. Quer dizer, muita gente votou contra o 
uso da energia nuclear na crença de que estava votando contra armas genoci
das. E, note-se, não pode haver povo que viva em angústia maior do que o 
dos Estados Unidos, que pode acordar de um dia para o outro com uma guer
ra nuclear cujo extermínio, sabe-se hoje, vai conduzir a muitas centenas de 
milhões de vítimas. 

Segurança das Instalações Nucleares 

As dúvidas que aqui persistem, quanto à segurança da energia nuclear. 
mostram que a comunicação entre a Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN) e o público, não vem sendo feita da forma que seria de se desejar. 

Devo dizer que este não é um problema eminentemente brasileiro, mas 
ele é comum a quase todas as Comissões de Energia Nuclear, porque somos 
técnicos, não somos especialistas em comunicação. não temos à nossa dispo
sição muitó tempo para. digamos, se me permitem usar gíria, uvender o nosso 
peixe". não temos capacidade, inclusive, de educar o público de forma com
pleta; isso teria sido muito ma.is o papel da Imprensa, se ela, desde o início, ti
vesse a oportunidade de colaborar conosco, porque a Imprensa é muito im
portante, tanto para contar o lado mau das coisas, como o lado bom. Não é 
possível que a Imprensa se limite a good news e a bad news, embora, evidente
mente, compremos os jornais, assim como o público também os comprem 
muito maiS interessados nas bad news do que nas good news. 

Infelizmente, isso é uma deformação dos dias de hoje. Mas, dependemos 
enormemente da Imprensa, dos meios de comunicação. E as Comissões de 
Energia Nuclear não conseguem fazer isso. Parece-me que a única forma de 
se educar uma população, hoje, é começar pela escola primária. Conseqüen
temente, essê processo Ievarã uns vinte anos, porque vamos ter de educar de 
baixo para cima, até que a população chegue a um conhecimento tão profun
do do assunto, que não possa mais haver dúvidas nem ambigüidades. 

Problemas técnicos absolutamente corriqueiros na engenharia conven
cional e que, nem de longe afetam as ãreas nucleares críticas, ganham trata
mento apocalíptico quando acoplados à palavfa ~·nuclear". Na verdade, a 
despeito do recente acidente em Harrisburg, nos Estados Unidos, a experiênw 
cia mundial demonstra que a utilização industrial da energia nuclear é a que 
possui registro de desempenho mais seguro que qualquer outra atividade huw 
mana. Se assim não fosse, os primeiroS a sofrer as conseqüências seríamos 
nós que trabalhamos nas instalações nucleares. 

Não somos pilotos de prova, e não temos nenhuma atividade de risco, 
assim. 

Os fatos recentes relacionados com a segurança nuclear demonstram ca
balmente que o organismo governamental indelegavelmente responsável pela 
segurança nuclear, a CNEN, deve receber um apoio total por parte de todos 
os escalões do Governo, do Congresso, da opinião pública e dos meios de co
municação para que possa realizar a tarefa de garantir a segurança face aos 
interesses ,comerciais naturais, antagônicos. 

Só posso exercer minha tarefa totalmente apoiado, e principalmente 
apoiado pelo Congresso Nacional. f: o CongresSo que COriStitui o··priilcipal 
elo desse processo de apoio. E eu poderei realizar a minha tarefa, a minha o r· 
ganização poderã realizar esta tarefa na extensão em que o Congresso Nacio
nal nos apoie. Esta tarefa tem de ser feita de mãos dadas. 

Outro dia, quando aqui compareci, em Companhia do Sr. Ministro das 
Minas e Energia, visitando a Comissão de Minas e Energia da Câmara dos 
Deputados, eu disse, - respondendo a uma pergunta, se eu seria capaz de 
realizar a minha tarefa, que era dar segurança nuclear ao Brasil, - 41eU o fa
rei, porque tenho, por parte de meus superiores, todo apoio; eu o farei, poque 
tenho um corpo de elite. dentro da Comissão de Energia Nuclear, pequeno, 

que deve creScer, que deve ser apoiado, deve ser remunerado de forma ade
quada. Mas, vou poder fazer isso, porque tenho outras coisas: tenho a meu 
favor a lei, o Congresso Nacional, e tenho uma coisa muito mais poderosa, 
ou seja, a opinião pública, porque quando defendo o povo brasileiro, eu só 
posso ter o público a meu lado". 

Assim, o que estou diZendo é extremamente importante. 
Para melhor fixação, repito o que disse anteriormente: 
Os fatos receiltes relacionados com a segurança nuclear demonstram ca· 

balmente que o organismo governamental indelegavelmente responsâvel pela 
segurança nuclear, a CNEN, deve receber um apoio total por parte de todos 
os escalões do Governo, do Congresso, da opinião pública e dos meios de co
municação, para que possa realizar a tarefa de garantir a segurança face aos 
iilteresses comerciais naturais, antagônicos. 

Nesse sentido, é profundamente louvâvel que o Congresso Nacional• 
exerça integralmente suas funções no sentido de contribuir para esse objetivo, 
c.om os meios de que dispõe, dentro de um sistema democrático aberto. 

Esta Comissão Parlamentar de Inquérito· se constitui em excelente opor
tunidade para analisar e fazer chegar aos parlamentares e ao povo brasileiro 
em geral uma informação veraz sobre a -maneira pela qUal a CNEN opera na 
persecução de seus objetivos legais, particularmente aquele de garantir a se
gurança das instalações nucleares. 

A Comissão Parlamentar de Inquérito 

Uma Comissão Parlamentar de Inquêrito (CPI) tem natureza dinâmica, 
evoluindo e mudando de tônica à· medida que novas informações lhe são 
transmitidas. Em conseqüência, a Comissão chega a certas conclusões, que 
lhe indicam assim novos rumos a seguir no inquérito. 

A ação salutar da presente CPI, na divulgação de informacões,jâ vem se 
fazendo sentir de maneira altamente positiva, fazendo com que, por exemplo, 
quase não se registre hoje, na· imprensa em geral, notícia a respeito do udesa
parecimento" de milhões de dólares. 

Ao prestar meu depoimento sobre as denúncias veiculadas pela revista 
··ner Spiegel", desejo fazer uma observação de princípio, relativa ao referido 
artigo da revista alemã. . 

Espero que os Senhores não considerem isso uma critica; mas, o que 
aconteceu ê um pouco estranho. Aqui estã a revista, e quem souber ler ale
mão poderá ver este artigo. 

Este artigo foi dividido em duas partes: na primeira. faz uma sêrie de de
núncias, mas a faz com um ponto de interrogação. Quer dizer, ele próprio põe 
em dúvida. E na segunda parte, ele, calmamente, desmente a primeira parte. 
Desmente e não se compromete ... Tirou o corpo fora", completamente. 

Então, o que fizemos foi assim: lemos a metade da história e não lemos o 
resto. Isso, de certa forma, é muito estranho; como ê que podemos ler um ar
tigo pela metade? Qu.emjâ viu uma coisa dessas? Desculpem·me V. Ex•s, mas 
me pareceu muito estranho que lêssemos apenas metade do artigo. 

Estou fazendo esta observação, e não vai aqui nenhuma crítica, pois 
acho que a Comissão Parlamentar de Inquérito é uma coisa extraordinâria, e 
tampouco desejo estragar o pedigree da Comissão. Mas, ela não poderia ... 

O SR. MILTON CABRAL- Gostaria de informar ao nobre Conferen
cista que essas informações foram transcritas nos Anais do Congresso Nacio
nal. Tanto assim ê que temos em nossos arquivos a publicação. 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Vejam bem 
que a primeira parte vem com interrogação. Serã que ê verdade isso? Então, é 
duvidoso. 

E, à medida que a Comissão estã progredindo, estâ vendo que muita coi
sa não era verdade, tanto é que era duvidoso. Agora, na segunda parte, as 
pessoas responsáveis que fora-m entrevistadas disseram que não foram infor
madas de nada disso. E desmentem essa primeira parte. Mas, isso não vem ao 
caso, acho que a Comissão Parlamentar de Inquérito deveria eclodir de qual
quer maneira. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Permite-me V. Ex•? É exala
mente isso, prezado Professor. Baseado na denúncia se pediu uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito no Senado. E veja V. S• que o CongresSo-havia 
aprovado o texto do Acordo no seu campo teórico. 86 com a instalação da 
Comissão Parlamentar Q-:; Inquérito, é que foi passivei ao Congresso conhe
cer realmente o Acordo 1\ uclear e, priricipalmente a Imprensa, e chamar o 
grande público brasileiro ao debate democrático, que V. S• defende. Os pri
meiros documentos que chegaram às nossas mãos, todos eles, estavam carim
bados de sigiloso e secreto, houve inclusive um documen~o, Professor Hervâ
sio, e talvez este seja o seu pensamento, que folha por folha tinha o carimbo 
de secreto. Então,_veja Y"·--ª' que essa Comissão possibilitou o grande debate 
democrático brasileiro. Se outra função ela não tivesse, aí estã. E veja agora 
V. S• outra dificuldade que a CPI começa a encontrar e que vamos ter de nos 
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di:riait üiçluliVe ao Sr. Ministro 'das Minas c EnerSiã~ atcnderído inclusive· a · · Considerando a carência de combustíveis fósseis e levandO em conta que 
.ll#la.~liCí'taçio do Senador Dirceu Cardoso; é: sobre a subsidiâria da NU. nenhuma outra forma de energia adquiriu amadurecimento e grau de com-; 
. CLEBRÁS com a K WU. Por maior insistência que a CPI tenha se dirigido ao provação suficientes, alê:m de competitividade com as demais, a única alter
Presidente da NUCLEBRÁS, at~ hoje S. S• se nega a mandar essa documen- nativa disponível para suprir os dêficits energéticos previstos a médio prazo, é 
taçilo, quando o Regimento do Senado abriga que a CP! possa requisitar a nuclear. 
qualquer documento, a Constituição 'fala isso;' c não há, digamos, por parte Eu estava mostrando aí ao Senador Dirceu Cardoso, os ültimos resulta
regimental, aquilo que impeça a NUCLEBRÁS. Então, veja y, S• que, a im- dos da Conferência Mundial de Energia e que estão publicados nesse livro 
portância realmente é destacada 'pelo seu depoimento, que se não .fosse essa aqui (Livro- World Energy- LookinÊ Ahead to 2020), e pretendo hoje fa
CPI, nós, incluídos os Congressistas; estaríamos aqui imaginando o que seria zer um sumãriO bem pequeno desses principais resultados, porque isso dâ 
o Acordo Nuclear. · uma idéia da import~ncia da energia nuclear. A energia nuclear vai ter tal im-

portância dentro de alguns anos que, a despeito do que aconteça conosco · 
OSR. HERVÁSIOGUIMARÃES DE CARVALHO- Concordo com hoje ou daqui a 10 anos etc., ela será a forma de energia mais abundante no 

V. Ex• inteiramente. Acho que enquanto os Senhores estiverem negociando planeta inexoravelmente. Quer dizer, não hã quem possa impedir isso. Temos 
acordos, a negociação deve·ser de fato secreta. Isso é a metodologia da nego- nossas vid~s, estou com 62 anos, não pretendo ser Matusalém, de maneira 
ciação. Ninguém pode fazer uma 'negociação, num certo perfodo; que ela não que um dfã. desses aí apago. Mas o qüe estou fazendo hoje é sem dúvida ne
scja secreta. Agora,. terminada a negociação, ela deve ser tão bem feita, ela nhuma trabalhando para 08 meus netos, para 05 meus bisnetos, para as ge
de.ve ser tão vantajosa·para o Brasil, que ela não pode e não deve ser escondi-~ rações futuras desse País~ que eu não quero que seja um País pobre, quero que 
da, porque, afinal de contas, devemos proceder bem. E meu pai me dizia sem• seja um País sadio com riqueza, com distribuição de renda normal, em que a 
pre: meu filho não faça.nada que'não possa ser publicado atê em imprensa população. viva feliz. 
marron. Então, acho que durante uma certa fase de procedimento, isso deve Diante desse panorama. a energia nuclear torna-se a solução para as ne
ficar sob forma de segredo, é inevitável, faz parte do procedimento. Inclusive cessidades crescentes de energia do mundo desenvolvido e de grande número 
viria "Complicar enormemente. as negociações se elas não fossem feitas neste de países em desenvolvimento. 
clima de absoluto sigilo. · 

Os exemplos dos E. Unidos, Canadá, Rússia e China que, possuidores de 
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - V. S• estã analisando a fase grandes potenciais hidroelétricos, localizados a grande distância dos centros 

posterior a isso, que é a· fase que o Congresso Nacional não tinha conheci- de consumo, como é também o nosso caso, se lançaram decididamente na 
mento do Acordo. · produÇão de energia nucleoelétrica mostra, de maneira segura; o acerto da 

0 SR. HERV ÁSIO GUIMARÃES DÉ CARVALHO _ De maneira, opção nuclear para o Brasil, sem preju!zo da utilização do potencial hidroelé-
trico até que a exploração deste ültimo se torne economicamente proibitiva. 

que estou inteiramente de acordo com V. Ex•, que o Congresso Nacional deve O que eu quero mostrar hoje é que devemos usar o nosso potencial hidre
e tem obrigação de saber o que está. acontecendo em todo desenrolar do Pro- tétrico, mas que isso não serã bastante. Porque o nosso potencial hidrelétrico, 

·grama Nuclear Brasileiro. A minha casa, Sr. Senador, estã inteiramente aber- por maior que fosse, não atenderia no próximo século às nossas necessidades. 
ta a V· Ex• e não há nada que V· Ex• não poSsa examinar. E além disso, estamos muito entusiasmados com o fato de que temos um po-

0 SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Conhecemos o espírito demo- tencial hidrelétrico entre 150 e 200 mil megawatts, quando a China tem 540 
crãtico de V. S• mil, a Rússia tem 500 mil, o Canadá. tem 400 mil, os Estados Unidos 380 mi_l, 

o SR. HERV ÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO: e nós estamos pensando que temos um potencial hidrelêtrico maior dispon!
vel no mundo. Não é assim, isso precisa ser explicado de forma correta. Até 

A Opção Nu<lear quando poderemos usar esse potencfal e que fração dele? 
- Internacional 

Yolític~:~ Nacion~ de Energia Nuclear 
A década dos anos 70 estã sendo marcada em toda a humanidade, pela A primeira preocupação do Governo brasileiro com a energia nuclear foi 

profunda preocupação com a energia, dinamizada pela quadruplicação do manifestada com a criação do Conselho Nacional de Pesquisas, através a Lei 
preço do petróleo em 1973 e a atual redução na produção do Irã, que atuaram n9 1.310, de 15 de janeiro de 1951. Diversos parágrafos são consagrados ao 
de modo dramático no panorama energético mundial de nossos dias. "incentivo à pesquisa e prospecção das reservas existentes no País, apropria-

O mundo ocidental se conscientizou de que as reservas mundjais de pe- dos ao aproveitamento da energia atômica, quais sejam, os minérios de urâ· 
tróleo, em grande parte situadas na explosiva região do Orierite Médio, não nio, cádmio, lítio, berilo e boro e os produtos resultantes de seu tratamento, 
constituem mais uma fonte de energia confiável, barata e, muito menos, ines- bem como a grafita e outros materiais" discriminados pelo Conselho. Pelo 
gotãvel. art. 49 ficava uproibida a exportação, por qualquer forma, de urânio c tório e 

Assim, a huManidade precisa, a par de uma utilização mais racional e seus compostos e minérios, salvo de governo para governo, ouvidos os órgãos 
econômica da energia, executar um planejamento global, envolvendo todos competentes". A exportação de ••minério de berilo só poderia ser feita me
os tipos de fontes de energia, de acordo com suas possibilidades e peculiarida~ diante autorização do Presidente da República, após a audiência dos órgãos 
des. Supondo que haverá uma conservação inteligente de energia, tanto os especializados competentes". Ficava sob controle do Estado "todas as ativi
países ricos como os pobres poderão pretender um padrão de vida cada vez dades referentes ao aproveitamento da energia atômica, sem prejuízo da liDe
mais alto num mundo em que o respeito pela conservação do meio ambiente ração de pesquisa científica e tecnológica", e competia ao .. Presidente daRe
se torna dia a dia mais intenso. pública como ainda hoje privativamente, orientar a política geral da energia 

Por ôutro lado, ficou claro t~mbém, depois de 1974, que o planejamento atômica em todas as fases e aspectos". Ainda, o Conselho Nacional de Pes
energético de uma nação deve enfocar) de maneira prioritâria, a menor de- quisas recebia a competência quanto à adoção de medidas, que se fizessem 
pendência externa possível. necessárias à investigação e à industrialização da energia atômica e de suas 

Para os países possuidores de grandes reservas, o carvão poderá readqui- aplicações. Finalmente, pela referida Lei, o Poder Executivo adotaria as pro
rir sua importância e já se prevê a possibilidade da produção econômica de vidências que julgasse necessárias para proritover e estimular a instalação, no 
combustíveis hidrogenados quase competitiva com o petróleo. Antevê-se País, das indústrias destinadas ao tratamento de minérios nomeados acima e, 
também a industrialização do xisto e areias betuminosas. Por outro lado, em particular, à produção de urânio e tório e seus compostos, bem como de 
existe forte pressão no sentido de que se restrii)ja ao máximo a poluição am- quaisquer materiais apropriados ao aproveitamento da energ~a atômica. 
biental proveniente da queiJ!la de combustíveis fósseis. Aos 31 de agosto de 1956, o Conselho de Segurança Nacional aprovou as 

Na verdade, devo fazer uma observação, que não se pode tratar a energia recomendações de uma comissão inCumbida de estudar a polftica de energia 
nuclear de maneira parcial, deve-se dar a todas as formas de energia o mesmo nuclear mais adequada ao interesse e segurança naCionais adotando-as como 
tratamento ambiental. Não é possível esta discriminação contra uma forma Diretrizes Goveniamentais para a Política Nacional de Energia Nuclear. A 
de energia simplesmente porque, por infelicidade, ela nasceu com a bomba primeira recomendação era a criação de uma Comissão Nacional de Energia 
atômica. Deve-se dar exatamentC: o mesmo tratamento em termos de exami- Nuclear que deveria conformar suas ações às Diretrizes então aprovadas. 
nar qual ê o dano que as outras formas de energia prOduzem à sociedade. H o- Esse foi -o primeiro passo para a criação da Comissão de Energia Nu
je, se me for concedida a oportunidade virei a discutir esse assunto e espero clear. 
dar nümeros, porque esse negócio de dar emoções em vez de dar números não Em conseqüência, pelo Decreto n9 40.110 de 10 de outubro de 1956 foi 
pode ser, porque os nümeros é que são importantes. ~ criada a CNEN, diretamente subordinada à Presidência da República e en-

O petróleo, por sua vez, cstâ sendo considerado, cada vez mais, na con- carregada de propor as medidas julgadas necessârias à orientação da poUtica 
dição d~ um produto nobre, como matéria-prima da petroquímica. geral da energia atOmica em todas as fases e aspectos". 
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Essa Comissão teve como primeiro Presidente o extraordinário Almiran
te Otacílio Cunha. 

Mais tarde, a Lei 4.118 de 27 de agosto de 1962 es;abelece)l o monopólio 
estatal sobre os minérios e materiais nucleares e transformOu a CNEN em au
tarquia federal. 

Com a implantação do Decreto Lei n9 200, em 1967, a Comissão passou 
a ser vinculada ao Ministério das Minas e Energia e nesse mesmo ano, aos 23 
de dezembro, foram aprovadas novas Diretrizes que deveriam nortear a par
tir de I• de janeiro de 1968, a Politica Nacional de Energia Nuclear e que es
tão em vigor até hoje. . 

Gostaria chamar a atenção pois a Comissão jâ esteve ligada à Presidên
cia da República. Temos duas experiências, uma da Comissão ligada à Presi
dência da República e outra da Comissão ligada ao Ministério das Minas c 
Energia. Isso é muito importante pois sei cjlfe os Srs. se preocupam com esse 
assunto. Tenho para mim que não é bem o lugar ao que esteja ligada, o que 
importa sã.o outras coisas. 

A Política Nacional de Energia Nuclear atual fixa as responsabilidades 
de diversos órgãos da Administração Federai, com a finalidade de .. promover 
no Brasil, com alta prioridade, o emprego da energia nuclear, em todas as 
suas formas de utilização pacífica a serviço, do desenvolvimento econômico 
científico e t~cnológico nacional, bem como do bem-estar do povo brasilei· 
ro". 
Apresenta, entre outros, os seguintes fundamentos: 

H- Direito de utilizar a energia nuclear, para fins pacíficos, como fator 
preponderante do desenvolvimento nacional, como suporte de nossa segu
rança e perspectiva de progresso para toda a América Latina. 

Jâ nessa ocasião, tínhanTos o intuito de nos relacionarmos muito com a 
América Latina, coisa que nos parece, ·no momento, muito oportuna. 

~ Colaboração de países mais adiantados no assunto, para estabelecer 
uma técnica nacional e implantar uma indústria nuclear em nosso território. 

- Cooperação com países em nível têcnico equivalente ao nosso, parti
cularmente os da América Latina. 

Colaboração do Brasil para a proscrição de armas nuc~eares, em todo o 
mundo, em defesa da paz mundial, mediante o estabelecimento de tratados 
elaborados no seio das organizações internacionais a que pertencemos; 
adoção de medidas objetivaS, realistas e justaS que, garantindo a consecução 
desse udesideratum", não venham a se transformar em meios de cerceamento 
do desenvolvimento de países considerados não nucleares". 

Como os Srs. vêem desde essa data nossa vocação pacifista estava perfei
tamente mencionada, o que não admitíamos eram acordos que fossem falsos, 
acordos de não proliferação nucleares. Desde que tratasse de acordos que ti
vessem como escopo obter uma paz nuclear mundial justa, genérica, esse era 
um dos fundamentos da nossa política e continua sendo. O que queremos é 
uma forma justa de tratar o problema da não proliferação. Não é assinar um 
tratado que legaliza a proliferação vertical de outrem que desejamos, o que 
desejamos é, de fato, abolir para sempre as armas nucleares. 

Ainda de acordo com Diretrizes e orientação geral da Política Nacional 
de Energia Nuclear ê competência do Presidente da República, cabendo ao 
Conselho de Segurança Nacional supervisioná-la, orientá-la e coordená-la. 

Ao Ministério das Minas e Energia, responsável pelo planejamento, exe
cução e controle dessa Política, compete, através da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear: 

- Elaborar programas gerais plurianuais, programas anuais de traba
lho, programas setoriais e projetas específicos, visando à consecução dos ob
jetivos fixados; 

- Estabelecer prioridades para os trabalhos a serem programados; 
- Interessar entidades privadas a cooperarem nos programas e projetas 

estabelecidos; 
- Propor alterações na legislação em vigor, de conformidade com as 

pteSentes Dirétrízes, com vistas a: 
-Adaptar a legislação em vigor à Política Nacional de Energia Nuclear; 
- Atrair capitais privados para os setores de utilização pacffica da ener-

gia nuclear; 
-Atender às necessidades financeiras anuais elaborando orçamentos

programa e cronogramas financeiros; 
- Fiscalizar e controlar todas as atividades pertinentes ao campo da 

energia nucléar; 
-Coordenar e aprovar os programas dos órgãos de pesquisa e de ensino 

que se dedicam ao campo da ênergia nuclear. 
Como objetivos imediatos a alcançar foram fixados: 
- Aproveitar plena e racionalmente os quadros de pessoal científico e 

têcnico do País, em todos os níveis, ampliando-os posteriormente mediante a 
utilização integral e econômica dos meios de formação existentes, com vistas 

ao atendimento oportun·o e progressivo das necessidades do desenvolvimento 
nuclear. 

- Intensificar a pesquisa mineral, a lavra, e beneficiamento, a industria
lização, a estocagem e a comercializac;ão de minerais e minérios nucleares. 

- Ampliar e equipar os órgãos regionais de pesquisa c de ensino que se 
dedicam ao desenvolvimento da ciência e da tecnologie "lUclear. 

Estimular a produção, no Brasil, de materiais e equipamentos destinados 
ao desenvolvimento nuclear, interessando nesse particular a iniciativa priva
da. 

- Promover a instalação de novos reatoreS de pesquisa e de reatares de 
potência necessãrios ao empreendimento dos programas a serem estabeleci
dos. 

- Promover a instalação de um reator de potência para a produção de 
energia elétrica. 

Estimular a utilização da energia nuclear para fins pacíficos, nos diversos 
setores do desenvolvimento nacional. 

O SR. FRANCO MONTORO - Por obs6quio, isto ~o texto da lei? 

O SR. HERV AS !O GUIMARÃES DE CARVALHO- Não Ex• Essas 
são as diretrizes da política nacional fixadas pelo Conselho de Segurança Na
cional. 

O SR. FRANCO MONTORO - Atravês de que ato? 

O SR. HERV AS!O GUIMARÃES DE CARVALHO- Senador Fran
co Montoro, muitas vezes nós ouvimos a seguinte frase: "O Brasil não tem 
uma política nuclear". O que se pode dizer é o seguinte: se nós estamos con
duzindo bem as diretrizes ou não. Mas essas diretrizes são baixadas pela pró
cpria Secretaria do Conselho Nacional de Segurança Nacional e elas têm um 
algo de bom e certo defeito. Elas são secretas, na verdade são ultra-secretas. 

O SR. FRANCO MONTORO -·o que não é de indicação de fonte? 

O SR. HERVASIO GUIMARÃES DE CARVALHO- O que aconte
ce é o seguinte: O Ministro Costa Cavalcanti inteligentemente- num certo 
momento em que nós fizemos um acordo entre a Comissão Nacional de Ener
gia Nuclear e a ELETROBRAS, ele tomou toda a parte que poderia ser 
transformada em ostensiva e a transformou em ostensiva. V. Ex• estâ lendo 
aquilo que em princípio seria ultra-secreto, mas que felizmente, por fortuna 
nossa, foi por ação do Ministro Costa Cavalcanti transformado em ostensivo. 

O SR. FRANCO MONTORO- Através de que ato? Porque para efei
to de referência e.debate da Comissão. Essas diretrizes que estão aqui indica
das, elas constam de algum documento oficial? 

O SR. HERV AsiO GUIMARAES DE CARVALHO- Elas constam 
de documento oficial. 

O SR. FRANCO MONTORO- Qual é o documento? 

O SR. HERVASIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Esse documen
to são as Diretrizes da Política Nacional de' Energia Nuclear. 

O SR. FRANCO MONTORO - Que foram baixadas quando? 

O SR. HERVASIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Elas foram 
baixadas em 1967, foram aprovadas em 1968, aprovadas pelo Presidente Cos
ta e,Silva que passaram a vigorar. E passam a vigorar, como eu lhe disse·, em 
carãter secreto, porque muitas coisas têm. vínculo com política internaciorial, 
e não conviria ser ostensivo~ Havia este documento. 

O SR. FRANCO MONTORO - Como não há referência, porque nos 
outros existem a referência tal, decret9 tal, lei tal. .. 

O SR. HERVASIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Não. São as 
diretrizes -que ainda estão em vigor. 

zes. 

O SR. FRANCO MONtO RO- Sim. Nós vamos chamar de diretrizes. 

O SR. HERV ASIO GUIMARÃES DE CARVALHO- São as diretri-

O SR. MILTON CABRAL- Recentemente, a imprensa publicou as· 
novas diretrizes do Governo Figueiredo, diretrizes do Ministério das Minas c 
Energia e lâ estão as referências da Política Nuclear. 

O SR. HERVAS!O GUIMARÃES DE CARVALHO- Se V. Ex• me 
permite, hâ uma diferença bastante grande entre essas diretrizes e as diretrizes 
que nós estamos fazendo referência. Aquela que estamos fazendo referência é 
um documento de carâter, do mesmo modo que o Governo ele prepara- e 
nós que_estivemos na Escola Superior de Guerra sabemos preparar um con
ceito estratégico e ele é formulado anualmente ele tem um carâter secreto, e é 
mantido no âmbito do Governo. Isto é uma coisa que o Executivo tem o di
reito de ter. Agora, esse documento - no meu entender - está inteiramente 
ao acesso dos Srs. e não hâ nenhuma razão para os Srs. não conhecerem. Na 
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sua grande maioria ele está divulgado, como ele disse. Houve um gesto de 
muito bom senso, por parte do Ministro Costa Cavalcanti em divulgar uma 
parcela imensa dele. Agora, é evidente que um documento feito em 67 ele não 
tept a atualização que deveria ter ~ provável que dentro de pouco tempo seja 
necessário elaborar uma outra diretriz adequada à situação atual, e principal
mente adequada ao seguinte fato. Quando essas diretrizes foram exaradas, 
não existia a NUCLEBRAS nem outro órgão. Até, nesta ocasião, o mono
pólio da construção das usinas era da própria Comissão. Foi necessário, diga
mos, haver uma certa quebra da lei, até das diretrizes, para que nós fizésse
mos um acordo com a ELETROBRAS delegando à ELETROBRAS a cap~
cidade de construir a Angra I que depois delegou, por sua vez, a Fumas, e 
hoje mediante esse convênio1 estã realizando essa tarefa. Houve modificações 
na própria lei e desapareceu essa ilegalidade. 

O SR. FRANCO MONTORO - Eu não estou discutind.o o mérito, 
apenas ... 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- A origem. 

O SR. FRANCO MONTORO- A origem. Eu pergunto, se V. S• per
tnite, e ao Sr. Presidente, se nós dispomos na Comissão do texto dessas dire
trizes? 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- Não. 

O SR. FRANCO MONTORO- Seria possível V. S• providenciar are
messa ou dar indicação para que nós tenhamos as diretrizcs, porque elas são 
citadas aqui entre parênteses. Hâ um documento, a fonte é da natureza do 
trabalho científico que haja indicação da fonte. Então, como-o nosso traba
lho aqui vai ser fundamentalmente de ordem Legislativa, estabelecer normas 
-:democraticamente devem ser aprovadas peio Congresso Nacional, nós pre
cisamos conhecer a fonte, o valor, porque esses documentos reservados para 
nós não têm forças de lei e eles podem se prestar evidentemente a uma discus
são interminável, porque se o órgão tem essa competência é dada por uma 
fonte secreta. Se não tem, a fonte é secreta, então nós não caminharemos se 
não tivermos uma base. 

O SR. HERVASIO GUIMARÁES DE CARVALHO- Senador, eu 
não tenho autoridade para lhe enviar este documento, porque esse é um docu
mento de posse precípua da Secretaria do Conselho de Segurança. Mas eu te
nho a impressão de que se V. Ex• solicitar aos escalões superiores, porque, em 
princípio mesmo, quem deve ser o possuidor desse documento, deve ser o 
Presidente da República, porque ele é que deve estar acompanhando, atrav~s 
dos seus assessores imediatos, o desenrolar do Programa, baseado nessas ·cti
retrizes. Existe, por conseguinte, para fim do uso do Senhor Presidente daRe-

i.blica esse dado, como devem existir outras diretrizes, de Governo. Agor;:t, 
que eu lhe disse foi o seguinte: que em boa hora como muitos desses assun

tos não merecem um carâter de ultra-secreto, o Ministro Costa Cavalcanti, 
num ato que eu considero de muito bom senso, ele tratou de divulgar, não hâ 
razão de V. Ex" não saber o que eu estou lendo, não é verdade? Seria um ab
surdo. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Se V. S• me permite para uma 
observação. Exatamente, o próprio Regimento da Casa quando estabelece 
uma CPI ele diz o seguinte: 

"Requisitar de repartições públicas ou autarquias informações 
ou documentos de qualquer natureza". 

Então é o próprio Regimento do Senado que obriga a saber isto. Razão 
pela qual que eu fiz uma intervenção ao Professor Hervâsio, mostrando que 
desde outubro a CPI tenta obter os acordos e os acionistas da NUCLEBRAS 
e infrutiferamente, razão pela qual nós vamos ter que solicitar ao Ministro 
das Minas e Energia, baseado no próprio Regimento do Senado, este doeu~ 
menta. Porque o PreSidente da NUCLEBRAS se baseia no Decreto n9 
79.089, de 6 de janeiro de 1977, que aprova o regulamento para a salvaguarda 
de assuntos sigilosos. Evidentemente, para o Congresso Nacional não existe 
assunto sigiloso. 

O SR. FRANCO MONTORO - Muito obrigado a V. Ex• 

0 SR. HERVASIO GUIMARÁES DE CARVALHO- Agora, eu pas
so a ler e fazer referência ao: 

Programa Nuclear Brasileiro 
Os propósitos da Política Nacional de Energia Nuclear deverão ser al~ 

cançados progressivamente, atendendo~se à recomendação do Governo, ex
pressa em suas diretrizes gerais, em que determinou "a intensiva preparação 
do País para a era da energia nuclear". Quanto às pesquisas, "precisam ser 
bem coordenadas e orientadas, especialmente para o setor de pesquisa aplica-

.. da". 

V. Ex• vê,· todos esses conceitos que hoje nós procuramosjâ estavam ela· 
borados e deveríamos estar realmente tentando atingir esses objetivcis atrav!s 
dessas recomendações. Quanto às pesquisas, precisam ser coordenadas c 
orientadas especialmente para o setor onde devem ser aplicadas. 

No que se refere ao setor. crítico do dcscnyolvimento tecnológico, o es
forço principal é no sentido da uelaboração c adaptação da tecnologia". 

V. Ex" repara bem, a idéia da adaptação da tecnologia com a adaptação 
da tecnologia, quer dizer, adaptação às condições brasileiras onde serã dada 
.. nítida prioridade à tecnologia relativa ao aproveitamento de recursos autóc~ 
tones, não dispensãvel por certo no exterior, recorrendo sem vexame, nos de· 
mais, ao cabedal _de conhecimentos jã desenvolvidos em outros pa[ses, pelo 
q~l pagaremos nada mais que o justo preço, tanto em termos de divisas 
como de garantias, sob estrita vigilância que resguarda uma autêntica trans
ferência de tecnologia sempre atualizada e, assim, a futura autonomia do 
País. 

Para poder desenvolver essas atividades, "o Governo Federal, nas suas 
prioridades, oolocarâ recursos suficientes para novos programas especiais, 
para o aperfeiçoamento do potencial humano". 

O Brasil deverá prover-se internamente de suas fontes bâsicas de energia. 
Uma estratégia nesse sentido depende dos resultados da prospecção de pe
tróleo, da exploração do xisto, do carvão e da descoberta de significativas ja
zidas de urânio, e do desenvolvimento de·todas as outras fontes alternativas 
de energia, particularmente aquelas que possam atender determinadas regiões 
do Pais de maneira satisfatória, sempre tendendo a modificar a estrutura de 
consumo de forma a reduzir o uso do petróleo. 

Qualquer nação, mesmo dispondo de reservas naturais não totalmente 
aproveitadas e tendo recursôs financeiros somênte poderâ desenvolver-se 
adequadamente se contar com as estruturas de base, as equipes de cientistas e 
técnicos, graças às quais a indústria conserva a capacidade de aplicar ino
vações surgidas, em qualquer parte do mundo, e, sem as quais, seria impossr
vel a substituição de importação e de atendimento interno de suas necessida-
des energéticas. ---- -

Sem descartar a utilização de fontes alternativas que permitam a regio
nalização do consumo, como é o caso do carvão, xisto, energia cólica, mare
motriz, solar etc., não hã dúvida que, em nosso País, as alternativas para 
atender a grandes blocos de energia decorrente da crescente pressão da de
manda energética e considerados os aspectos técnicos, econômicos e políticos 
da questão, se reduzem a exploração do potencial hidroelétrico ao máximo e 
a um vigoroso desenvolvimento da energia nuclear. 

Em obediência a essas diretrizes, o Pla~o Nacional de Desenvolvimento 
estabelece que: 

''O Programa Nuclear objetiva, de um lado, preparar o Brasil 
para o estãg'io dos anos 80, em que a energia nuclear já deverá cor
responder à parcela significativa da energia elétrica gerada no País 
(cerca de 10 milhões de kw, até 1990). E, de outro lado, continuar 
trabalhando no campo de outras aplicações da ciência nuclear, 
como seja a utilização de isótopos na agricultura, medicina c indús
tria, e a examinar a possibilidade do uso da energia nuclear na in~ 
dústria siderúrgica". . 

·~Dever-se~â desenvolver programa com vistas à absorção da 
tecnologia de reatares, realizando-se igualmente, esforço para efeito 
de progressiva instalação de produção de reatares no País (com ade
quado índice de nacionalização, e observados os aspectos de viabili
dade económica)". Este programa, a ser executado, .. inclui projetas 
de desenvolvimento da tecnologia de reatores (abrangendo os diver
sos tipos), desenvolvimento da tecnologia de combustíveis nuclea
res, usina de concentração de minérios, instalação-piloto de enri
quecimento de urânio, prospecção de minérios nucleares, indústrias 
de areias pesadas. 

Na legislação atual sobre energia nuclear (Lei n9 6.189/74), o Governo 
incumbiu as Empresas Nucleares Brasileiras Sf A· NUCLEBRÀS, de grande 
parte das atribuiÇões referentes à execução das atividades nucleares com o in· 
tuito de dinamizar o que se refere ao aspecto industrial, mas a Comissão Na
cional de Energia Nuclear (CNEN) continua a ser o órgão superior de orien
tação, planejamento, supervisão e fiscalização das atividadcs nucleares e, 
também, o encarregado de promover e executar as pesquisas fundamentais e 
a formação de pessoal especializado. 

Dentro da Política Nacional de Energia Nuclear cabe a SEPLAN formu
lar o Plano Nacional de Desenvolvimento e atender orçamentariamente à sua 
execução. 

Caberá à NUCLEBRAS. destacado papel no desenvolvimento industrial 
ligado à energia nuClear, bem como na garantia do atendimento à crescente 
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demanda energética que o País está a exigir. A CNEN prosseguirá itllando 
em setores básicos de interesse nacional, presentes e futuros. 

Um desses aspectos de destaque, que avultará com o desenvolvimento da 
indústria nuclear em nosso País, é a competência normativa, reguladora e li
cenciadora da CNEN, que no desempenho dessas importantes atividades, ze
lará pelo bem-estar das populações. 

A Comissão Nacional de Energia Nuclear, dentro do II PND, caberá in
Ctntivar a pesquisa fundamental, como meio de qualificação do seu pessoal 
técnico e de criação de conhecimentos e tecnologia que permitam o vérdadei
ro-desenvolvimento nacional. 

Vários cursos em nível de graduação e pós-graduação são. ministrados, 
no País, nas áreas de engenharia, medicina, biologia e agwnõmia, com o 
apo'io da CNEN, que também promove o intercâmbio técnico-científico, pa
trocinando a vinda de peritos estrangeiros ao Brasil e a ida de especialistas 
nacionais ao exterior. 

Além disso, a CNEN, responsável perante os organismos internacionais, 
pelo controle do material radioativo e fissil, que tenha sido importado, ou 
mesmo produzido no País, tem como ·atribuiçãci~specíficas e regulamentação 
da posse, uso, armazenamento e transporte dós materiais radioativos, mi
nérios nucleares e concentrados contendo elementos nucleares. Responsável 
pelo estabelecimento das reservas de materiais físseis e férteis necessários à 
execução do Programa Nuclear Brasileiro, exerce a fiscalização da pros
pecção dos minérios nucleares e do comércio de materiais nucleares em geral 
e promove o estabelecimento de normas e a concessão de autorização para 
funcionamento de instalações nucleares de qualquer tipo, em todo o território 
hacional. 

A CNEN, no que lhe compete, continuará coordenando as atividades do 
setor nuclear, com o objetivo de obter o mãximo de resultados com os recur
sos disPoníveis e de evitar lacunas que prejudiqUem o crescimento harmônico 
ou duplicações des-necessárias, e, sobretudo, manter intacta a confiança que o 
público deposita na energia nuclear como fator de desenvolvimento nacional. 

O SR. MILTON CABRAL- sr. Presidente, proponho uma ligeira inter
rupção nos trabalhos da Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Se não houver objeção do Ple
nário, suspenderei pOr cinco ·minutOs os trabãlh-05- da Comissão. 

Está suspensa a sessão por cinco minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Declaro reabertos os nossos 
trabalhos. 

Com a palavra o Professor Hervásio Guimarães de Carvalho. 

O SR. HERVASIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Exmo. Sr. Se
nador Itamar Franco, se V. Ex• me permitir, ao invés de fazer a leitura do de
poimento eu faria um com6ntãrio genérico sobre ele e, em seguida,.se V. Ex' 
achasse conveniente nós interromperíamos para dePois começarmos o deba
te. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- V. S• tem toda a liberdade de 
dar o andamento que achar conveniente ao seu depoimento. 

O SR. HERVASIO GUIMARÁES DE CARVALHO- Eu deveria, 
agora, tocar de forma sucinta sobre o Acordo Brasil~ República Federal da 
Alemanha. 

O Acordo, evidentemente, foi precedido de uma série de trabalhos preli
minares. Tivemos, por volta de 1968, o privilêgio de acompanhar o Ministro 
Costa Cavalcanti que estava se preparando para conduzir um programa nu
clear de grande invergadura e fez uma viagem de instrução meticulosa por 45 
dias, onde ele visitou praticamente tudo- que havia de mais importante no 
mundo. Coversóu com milhares de pessoas e teve a inteligência de conversar 
com todos os setores que poderiam ter interesse. Se de um lado ele conversou 
com o Governo, conversou com as companhias produtoras de eletricidade, 
conversou com as companhias de seguro, conversou com os bancos, os ele
mentos de financiamento. Fez, eu diria; um giro de horizonte de 3õ0'? porque 
cada um tem a sua verdade. Se o Sr. perguntar a respeito do fabricante ele 
tem uma opinião muitO diferente do órgão que está programando um progrâ
ma nuclear ou das organizações que são responsáveis pela segurança. Até as 
companhias de seguro, que estão irlteressadas em nãO perder dinheiro no pro
grama nuclear. Estes trabalhos não foram feitos só na Alemanha, eles foram 
feitos ·na França, na Inglaterra, Suécia, em todos os países que dispunham de 
energia nuclear. Na Alemanha, evidentemente, no Canadá, nos Estados Uni
dos. 

Mas esse trabalhos preliminar deu ensejo a que se começasse a pensar 
num intercâmbio grande com a Alemanha, não só no setor de energia nuClear· 
mas em todos os setores. Isso deu início a um acordo genérico que foi seguido 
depois por um outro acordo, ou um tipo de colaboração, até mesmo sem QUe 

tivesse ai~da sido qualquer coisa escrita porque neste período eu fui nomeado 
'Presídente da Comissão de Energia Nuclear e passei, atendendo às diretrizes, 
a colaborar inte'nsamente com todos os países mais avançados, particular
mente, com a Alemanha. Houve, nessa ocasião, a vinda de alemães. Mostrei, 
por exemplo, que a barreira da Ungua não era problema. Eles iriam falar o in
glês e nós não teríamos problema algum. Trouxe 11 alemães do mais alto ga
barito e fiz com que. eles lecionassem nos diferentes institutos, isso por volta 
de 1970. Em junho de 1970, já tinha começado um programa muito intenso 
de colaboração. Mas este não era um programa só com a Alemanha, era um 
programa com a França, Estados Unidos, Suécia e a própria Noruega. Man
tivemos programa com todos os países que se interessavam em ter relaciona· 
mento conosco. Com 'a India, nessa época, havia um programa intenso com 
Israel e nós desenvolvemos intensamente esta campanha. Os alemães de
monstraram uma seriedade e um interesse muito grande porque era um pro
grama com os Estados Unidos, com a Suécia e com a própria Noruega nós 
mantivemos o programa. Nós mantivemos o programa com todos os países 
que se interessaram em manter relacionameilto conosco. Mantivemos com a 
India. Nessa época havia ut'n certo programa intenso com Israel, até. E nós 
desenvolvemos intensamente esta campanha. 

Os alemães demonstraram uma seriedade e um interesse muito grande, 
porque, quando um país desenvolvido procura ter relacionamento-dessa na
tureza conosco é porque eles têm em vista futuramente realizar algum negó
cio, porque ninguém faz esse tipo de programa sem uma finalidade comercial. 

Então esse programa se desenvolveu muito bem e fomos gradualmente 
ampliando esse programa. Houve um momento em que se deu a criação da 
Campanhia Brasileira de Tecnologia Nuclear, que ·roi incluída no programa. 
E esse programa foi num crescendo até"quando houve um certo momento em 
que foi necessãrio levar à Alemanha o M-inistro Dias Leite. O Ministro Dias 
Leite foi à Alem.anha, averiguou o que se poderia fazer. Mas, estávamos 
numa época de fim de Governo e. com muito bom senso, o Ministro Dias 
Leite concluiu o seguinte:" Está tudo muito bem, podemos fazer um progra
ma muito interessante com a Alemanha, mas o meu horizonte de autoridade 
não permite que eu comece algo de grande envergadura. Então, aguardamos 
que viesse o próximo Governo. No Governo seguinte o Presidente Geisel teve 
uma percepção muito importante, principalmente de que havia um problema 
de oportunidade.' As condições internacionais se deterioram de tal forma em 
relação à energia nuclear que se não houvesse uma tomada de decisão no iní
cio do Goveri:to, nôs não iríamos jai}iãiS,- em ocasião nenhuma, encontrar 
condições para deslanchar um programa dessa natureza. 

Então, as condicionantes eram: início ·de Govei-no e, sobretudo aprovei
tar aquela oportunidade, porque a situação ia deteriorar-se, como aconteceu. 
de forma muito séria. Entã~, os Senhores devem se lembrar perfeitamente 
que foram sériaS as pressões exercidas sobre nós, aciuele momento, como são 
sérias, neste momento, as pressões exercidas sobre a Argentina que quer ad
quifir a possibilidade de ter uma fábrica de água pesada. Quer dizer, os 
problemas internacionais estão, hoje, cada vez mais sérios e vão se tornar ain~ 
da mais complexos no futuro. Quer dizer, havia quase que, sé: me permitem a 
im~gem. o ú/tiino trem para Berlim. Ou nós tomávamos esse trem ou iríamos 
enfrentar esse problema, daqui pela frente, sozinhos, sem outros meios, senão 
aqueles nosso ...... mesmo e, portanto, iríanlos atrasar muito o nosso progra-
ma. E há um ingrediente, a coisa mais preciosã de um pafs em desenvolvimen
to - isto o Senador Saturnino sabe- é terÍ1po. Nós não podemos perder 
tempo. Um país em desenvolvimento não pode se dar ao luxo de parar o relów 
gio. Os EstadOs Unid-os podem parar o relógio, porque a situação deles é de 
riqueza , é de um país desenvolvido. E um país que pode se dar ao luxo de 
mudar as coisas, como o Carter está fazendo lá. Não chega a acabar com os 
Estados Unidos. Mas nós que estamos como uma planta que está na partida, 
em crescimento biológico, neste mOmento, não podemos, de maneira nenhuM 
ma brincar com o tempo. Somos como uma criança que precisa, durante um 
certo tempo, ser alimentada com proteínas, porque, do contrário, não vamos 
ter inteligência no futuro. E aquele momento crítico, principalmente o caso 
brasileiro. Então, nós tivemos a sorte de ter um Presidente da República que 
teve a coragem de tomar essa decisão. Foi levado a ele, através do Ministro 
Shigeaki Ueki e através de todas as pessoas que poderiam informá-lo quais 
eram as condicionantes~ Então esse acordo pôde ser levado a cabo e tivemos a 
felicidade e a fortuna de aproveitar aquela oportunidade que já era um pouco 
tardia, se tivesse sido antes, teria sido bem melhor. Mas a situação internacio
nal ainda permitiu que se fosse feito. 

Agora, houve também na parte brasileira- devo dizer- um3. grande 
inteligência em cometer financeiramente, praticamente, todo o sistema ban
cário da Alemanha, porque um banco só nos Estados Unidos ou um desses 
bancos não seria capaz, de maneira nenhuma, de financiar um acordo dessa 
dimensão, que naquele momento foi considerado o maior negócio do Século, 
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porque antes tinha a venda dos aviões. Mas para bancar, para financiar um 
acordo dessa dimensão não hâ, que eu saiba, nenhum banco. E foi necessário 
o Governo alemão garantir, através de uma cadeia de bancos, para fazer com 
que houvesse a possibilidade de wn financiamento global para um acordo 
dessa dimensão. Isso também levou, os senhores vêem, à necessidade de man~ 
ter quase que todo o assunto cm sigilo. 

Embora eu ctiga aqui, claramente, que quase tudo que nós adotamos ou, 
praticamente, 100% do que adotamos, foi fruto de uma CPI na Câmara dos 
Deputados. Se os senhores se derem ao trabalho de ir apanhar a CP! da Câ
mara dos Deputados, irão ver que o Relator lâ da Câmara, que foi o Aurelia~ 

.) Chaves, ele traçou as linhas mestras de tudo o que cumprimos. 

De maneira que, em primeiro lugar, quando fiZCmos essas viagens, ouvi~ 
mos milhares e milhares de pessoas que tiveram a responsabilidade pelos pro
giamas. Fizemos uma per-g-unta que pouca gente faz: Quais foram os erros co
metidos? Porque sempre se publica o nome do homem que faz 13 pontos na 
loteria. Mas os milhões de pessoas que fracassaram na loteria esportiva a gen
te não fica sabendo. Exatamente quem perdeu o dinheiro a gente não fica sa
bendo. Então, o importante era saber como evitar erros. E o evitar erros foi a 
maior preocupação nossa nesse processo. Tratamos de encaminhar o progra
ma de maneira que ele pudesse reduzir os erros ao mínimo. Tivemo~ acesso a 
estudo muito bem feito pela Central Generating of Eletricity of Boston, In
glaterra, que estudou meticulosamente quais eram o.s reatares que teriam fu
turo perdurável, aquilo que iria realmente ter tecnologia que seria usada, não 
agora, mas muitos e muitos anos depois do início do Século. E nós nos orien
tamos com o conjunto dessas informações todas, um volume gigantesco de 
informações. e tivemos de manter nesse processo o segredo, porque um negó
cio dessa dimensão, se não podemos, num pequeno problema que estâ sendo 
negociado, fazer sob a forma de sigilo, corno agora ainda hâ pouco discuti
mos, os senhores já imaginaram, num acordo dessa dimensão. Mas o sigilo 
acabou um dia sendo quebrado, um dia, por jornalistas em Frankfurt e aí as 
pressões começaram de forma muito séria. 

Pretendo, se for o caso, discutir esse acordo em mais detalhes aqui, pro
jetando ou fazendo em forma audiovisual. .. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- V. S• vai ser perguntado nesse sentido. 

O SR. HERVÁSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- De maneira 
que tenho a impressão que as medidas que tomamos para que o acordo fosse 
bem sucedido, foram medidas que, devo dizer, são r3zoãveis. Se não foram 
absolutamente as melhores possíveis, foram aquelas que foram possíveis de 
serem obtidas, nas condições vigentes naquela época. Nós nos esforçamos 
para obter o melhor possível para o Pafs. E o acordo vem, aos poucos, sendo 
implementado, nós temos manifestaç-ões materiais. E os senhores devem 
lembrar que há uma fase muito ingrata'em qu.ãlquer processo como esse. Hã 
anos atrás, quando a PETROBRÂS começou, quando a PETROBRÁS pas
sou por anos de ataques e mais ataques, porque ela estava numa fase de de
matragem, a fase ingrata de projeto, de buscas e preparação para sua ope
ração. Anos. Foram anos. ~uma fase muito ingrata. A mesma coisa nós va
mos ter que atravessar em relação ao programa nuclear brasileiro. Porque, 
eril geral, o grande público espera que essas coisas sejam feitas de-estalo, quer 
dizer, se faz um acordo, no dia seguinte estão lá todas aS fábricas funcionan
do. Mas, isso leva um tempo de indução enorme. 

Então, eu devo dizer que nós temos sid9 muito felizes numa porção de 
coisas. Uma delas é a questão do urânio. Quando assumi a Presidência da 
Comissão, no discurso de posse eu disse que nós tinhamos três problemas 
sérios: urânio, urânio. urânio. O Ministro Dias Leite foi de uma inteligência, 
de um descortino uma coisa extraordinária. ~_orque a primeira coisa que S. 
Ex• fez, foi tratar de arranjar uma maneira de dar dinheiro para procurar urâ
nio. Nós formamos um grupo capaz; grupo esse que continua trabalhando e 
que teve a fortuna, teve um resultado que eu considero absolutamente ex
traordinário. Hoje, nós temos, sem dúVida nenhuma, reservas superiores a 
200 mil toneladas. E essas 200 inil toneladas vão crescer ainda, vão crescer, 
porque na região do Ceará, em Caucaia, existe, lá, o primeiro dos depósitos 
de fosfato. Nunca acontece na natureza de haver um único depósitO: de fosfa
to. Deve existir uma constelação desses depósitos. Além disso, não há razão 
para os outros não terem. Além do mais, nesses primeiros depósitos, exami
nando, não conseguimos medir tudo. Nós jâ medimos, só nesses depósitos, 
121 mil toneladas. Então, tudo indica que nós estamos caminhan,do para tei: 
depósitos maiores do que o maior depósito do mundo, que é o depósito na 
Austrália. Isto nos põe numa situação ímpar. Considero e~se fato um dos 
mais alvissareiros: porque duas coisas ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- O depósito de minêrio ê 
de urânio ou de potássio. 

O SR. HERVÂSIO DE CARVALHO- E de fosfato. 
O fósforo contendo uma concentraçio incrivelmente alta de. ... 
Eu falei fósforo. Senador. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Entendi potâssio. 

O SR. HERV ÁSIO DE CARVALHO- O depósito de fosfato nunca é 
um só. Por exemplo, lá, em Patos de Minas, quando se descobriu o primeiro, 
logo em seguida, descobriu-se outro depósito. Agora, o fosfato de Patos de 
Minas não tem urânio nenhum. O fosfato lá do Marrocos tem 200 partes por 
milhão; enquanto esse tem um fosfato de mil partes por milhão, é um fosfato 
extremamente rico em urânio. Isso nos dá uma possibilidade extraordinária, 
se no próximo século os reatares serão em grande parte hreeders. Quando nós 
começarmos a queimar em breeders, a queima em vez de ser de 1% ou I ,5% sek 
rã de 50, 60 ou 80%. E isto para ter uma idéia, queimada em hreeders corres~ 
ponde a dois trilhões de barris de óleo. 

Então, essa energia é uma energia que corresponde a todas as reservas 
conhecidas de óleo no mundo. Precisa ver que volume de massa, que quanti
::fade de energia está acumulada nisso. 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB) -200mil toneladasquei' 
madas em breeders, que corresponde a isso? 

O SR. HERVÁSIO DE CARVALHO- Corresponde a 2 trilhões de 
barris. 

Aproximadamente, a coisa é esta. Depende do que V. Ex• queima em 
breeders. 

Então, são fatos alvissareiros, quer dizer, nós temos dois problemas na 
energia nuclear, no meu entender. O primeiro é evidentemente, talvez, o mais 
importante não tenha dito: sem homens competentes não vai haver nada. 
Aliãs, foram os homens competentes que descobriram o urânio. Formaram 
uma equipe competente e eles descobriram o urânio. Então, o sucesso se deve 
mesmo ao homem, à formação de pessoal, que foi uma das. minhas paixões 
que jã estã produzindo frutos. 

O outro fato importante é que precisamos de urânio~ porque sem urânio 
também não poderíamos levar a bom termo o programa nuclear brasileiro. 

Agora, finalmente, tem uma causa que devoto inteiramente ao Senador 
Arnon de Melo é que ninguém vai poder fazer energia nuclear sem terminar a 
energia nuclear de forma correta. Do mesmo modo que nasce um menino a 
gente tem a alegria do batismo, etc, e tal. Nós precisamos terminar, fazendo a 
última despesa, quer dizer, pôr material radioativo em formação geológicas 
seguras, custodiadas de maneira que não comprometa as gerações futuras, 
mas de forma absolutamente técnica e perfeita. 

Então, é preciso que iss-o seja feito como alfa e ômega, correto ponto a 
ponto; o alfabeto inteiro, o princípio e o fim. Isso nós jã vemos fazer, SenaM 
di)r, V. Ex• pode estar certo disso, faremOs com todo o cuidado. Grã.ç-as a 
Deus existe tecnologia, nós vamos usã-la de tal maneira que não venhamos a 
comprometer os nossos netos e bisnetos, nem tampouco a espécie humana, 
essa espécie humana que existe há quatro milhões de anos na terra. O que nós 
vamos fazer é para atender ao processo com mais de quatro milhões de anos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- E as areias monazíticas, 
do Espírito Santo, que fim levaram elas? 

O SR. HERVÂSIO DE CARVALHO- Não, Senador, gosto muito do 
assunto. Nós tínhamos areias monaziticas, no Espírito Santo, muito ricas. 
Areia monazítica, em geral, contém uma fração pequena de monazita. As 
nossas, no E.spírito Santo, tinham 5%, mas foram sendo exploradas, e as mais 
ricas foram exploradas mais depressa. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Foram para os Estados 
Unidos. 

O SR. HERVÁSIO DE CARVALHO- .. .foram sendo vendidas sob a 
forma de cloreto ... Porque a pedra de isqueiro, não sei se V. Ex• sabe, é feita 
com monazita. Então, isso foi ... Nós achamos que acendemos cigarro no 
mundo inteiro. Mas, o fato é que a monazita~ do Espírito SantQ._._ estâ 
eScasseando-se. Agora, há formas de obter quantidades muito grandes de mo
nazi ta. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - E o problema nuclear 
americano? 

O SR. HERVÁSIO DE CARVALHO- Não. Porque o programa nu
clear americano não usou tório em grande quantidade. O programa nuclear 
americano sabotou um pouco o tório com o urânio 23"3 que seria a forma boa 
de fazer armas nucleares. 

Então, corajosamente, os americanos foram mais paradoxais. Nisso, eles 
não ajudaram o desenvolvimento de reatares a tório. Hoje, eles estão jnteres
sados nesses reatares a tório. Aliás, ironicamente, foi uma situação inversa! 
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porque descobriram que é menos prejuízo para a prolifer~ção lidar com tório 
do que lidar com urânio. Agora, é um pouco tarde, porque deviam ter feito 
isso hâ muito mais temp~. · 

E nós temos um estoque, uma quantidade muito grande de tório. V. Ex• 
não queimam tório sem precisar de neutrons, assim como não conseguem 
neutrons sem precisar de urânio. Então, sempre precisamos de urânio para 
usar o tório. 

Nenhuma forma, nenhuma linha de reatar vai ser inimiga de outra. O 
que vai acontecer é que, no fim .do século, nós vall).oS atomizar a linha de rea
tares. Porque V. Ex• não podem fazer breeders sem plutônio, nem vão poder 
fazer plutônio sem reatar de água leve. 

Então, quem fala, aqui. Por exemplo, chega, aqui nessa sala, alguém e 
diz: por que não está usando o reatar mais avançado? Simplesmente, porque 
o Sr. tem que passar primeito pela babá que é o reatar de água leve. ~por isso 
que a França está com dificuldades de completar o inventário do superfênix. 
Tem que ter uma quantidade de plutônio suficiente de água para poder aten
der ao crescimento dos breeders. Os breeders, infelizmente, eles não dobram 
combustível depressa; eles estão dobrando muito lentamente, quando, na rea
lidade, os fenix levam 40 anos para dobrar o combustível - e, antes dos 40 
anos, não morrem, não é? Então, quer dizer, é um gerador meio fuleiro, assim 
entre nós. 

Então, é preciso que nessa fase, até que a gente desenvolva o brider _que 
tem um tempo de dobrar mais curto, é preciso que se forneça o plutônio de 
outra procedência: em cada 20 mil megawatts de água ~eve, gera 1.00 mega
watts de por ano, pois temos plutônio suficiente para isso. 

Então, vamos- ter que fazer a utilização das linhas de reatorês, de tal ma
ne,ira que, no fim, os Srs. tenham: reatares de âgua leve do tipo PWR ou não; 
os brideris e os reatares de alta temperatura porque a gente vai queimar o 
tório também. Quer dizer, não hâ nenhuma razão para a gente não fazer isso. 
Mas, tudo deve ser feito de forma, digamos, harmônica, utilizando as linhas, 
entre si. 

Sr. Presidente, não sei se devo prosseguir? 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- V. S• tem toda liberdade de 
pro~seguir quando achar conveniente o início dos debates. 

O SR. HERV ÂSIO MAGALHÃES DE CARVALHO- Eu deveria ler 
aqui um pouco sobre Normas e Especificações, mas tenho a impressão de que 
o Professor Rex Nazaré fez isso de forma muito extensiva, aqui, e creio que fi .. 
caria até meio xaroposo, se eu voltasse a discutir o mesmo assunto que foi 
motivo de um debate muito extenso, nesta Comissão, há ~ois ou três dias 
atrás, ou na semana passada, não é? 

Acho que, se V. Ex• concordar, estarei à disposição de V. Ex•, para dar 
qualquer explicação, debater qualquer assunto que venha a ser do interesse de 
V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Consulto aos Srs. Senadores, 
se poderemos iniciar os debates? 

O SR. PASSOS PORTO- Sr. Presidente, eu queria fazer uma consulta: 
a V. Ex'", e depois dar uma sugestão. Aqui, no curso do depoimento do Pro
fessor Hervâsio ele se refere à CPI instaurada pela Câmara, em 1969. Consi
dero muito importante, de que ela participasse do acervo da nossa Comissão. 
Eu perguntaria: Ela já constatou do nosso acervo aqui? A CPI a que acabo de 
me referir, em que foi Relator o ... ? 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Nobre Senador Passos Pôrto. 
O SR. PASSOS PORTO- Ela é um subsidio que considero importante, 

porque foi uma Comissão pioneira. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- O Senador Mílton Cabral, o 
Relator, já está coletando todos os dados da CPI que teve, na época, como

1 

Relator, o atual Viêe-Presidente da República. 

O SR. PASSOS PORTO - Exato. 

O SR. FRANCO MONTORO- Eu queria complementar a solicitação 
feita no sentido de que se obtivesse o texto dessa Comissão ..,;__ alguns 
Membros já têm, e eu mesmo já tenho trechos dela, mas que se obtenha um 
número suficiente que seja distribuído a todos os Membros da Comissão. 

Queria lembrar também que, além desta Comissão, houve uma outra co
missão anterior. 

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- 1956. 

O SR. fRANCO MONTORO- Em que foi Relator o Deputado Da
goberto Sales. 

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Exalo. 

O SR. FRANCO MONTORO- Acho que esta também deveria ser tra
zida, e aproveito para lembrar a conveniência de que, ~m data a ser marcada, 

os Relatores dessas duas comissões anteriores sejam ouvidos por 'esta Comis~ 
são, também. Acho que será até uma prova da importância da continuidade 
deste trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- A sugestão de V. Ex• será exa
minada nesta Comissão em reunião de reavaliaÇão, e é oportuna a lembratlça. 

O SR. FRANCO MONTORO -Quanto ao debate, Sr. Presidente, já 
estamos às 12 horas e 15 minutos, foi apresentado um trabalho, como se tem 
feito em outras oportunidades, talvez o importante seja suspendermos o tra~ 
balho, para que inch.isive nós possamos agora fazer a leitura do trabalho na 
íntegra, e preparar as perguntas para uma sessão que nós diríamos, à tarde, à 
noite ou amanhã, nós possamos trazer novamente os debates, de preferência 
no período da tarde, acho que seria, pela consulta que flz ao Presidente da 
Comissão, parece que à tarde seria o melhor, mesmo. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Eu consultaria, então, aos Srs. 
Senadores, a sugestão do Senador Franco Montoro, praticamente, obedecen
do ao critério que tem sido adotado, nós suspenderíamos os trabalhos, para 
os debates no período da tarde. 

Então, eu lembraria sobre o problema da Ordem do Dia, no plenário do 
Senado. Portanto, eu queria apenas salientar esse aspecto: os Srs. Senadores 
terão um debate hoje à tarde, em relação à Ordem do Dia. E seria desagradá
vel mantermos aqui o Professor Hervãsio Guimarães de Carvalho à espera do 
término da Ordem. do Dia. 

O SR. PASSOS PORTO - Hoje é a posse da Senadora. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não. A posse será amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Que horas, então, os Srs. Se
nadores gostariam de estar presentes? Há uma sugestão, se não me engano, 
do Senador Roberto Saturnino, no sentido de que seja amanhã pela manhã. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Não. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Para hoje mesmo? 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Não. Eu ia apenas pedir a gentileza 
de ... 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- A Presidência nem ouviu o 
Professor Hervásio Guimarães de Carvalho, que se colocou à disposição da 
Comissão. 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Quero dizer o 
seguinte: vim aqui para ficar; vim para depor até esgotar o assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Então a Comissão fica convo
cada para as 16 horas. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Sr. Presidente, eu apenas gostaria 
de, aproveitando aí estes dez minutos que ainda nos restam se fosse possível 
ao Professor Hervâsio Guimarães de Carvalho nos fazer assim uma infor~ 
mação resumida- para mim é de grande interesse, não sei se será para os ou
tros- o que seja exatamente o brider, quer dizer, esse tipo de reatar que pa
rece estar surgindo como o mais importante? (Pausa.) 

O SR. HERV ÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- O combustível 
nuclear natural ê este que está aqui. Então, se nós nos limitássemos a queimar 
só este combustíve~ evidentemente nós queimaríamos uma fração muito pe
quena do urânio. 

Então, como é que nós poderíamos vir a melhorar o uso do urânio natu~ 
ral? Isso se faz da seguinte maneira: este combustível aqui, ao se queimar, ele 
gera 2,4 nêutrons aí. O que acontece é que, através de uma reação nuclear, 
essa combinação de I nêutron com esse urânio mais abundante aqui, ele pode 
gerar através de 2 desintegrações um brider novo. Fazer uma transmutação 
de urânio 238 em plutôniá- e esse plutônio é que vai constituir o combustí
vel do brider. 

Então, o que estamos fazendo- não sei se fica bem claro- se nós con
seguirmos manter esse processo de forma contínua, nós vamos gradualmente 
transformando por permutação o urânio 238 em plutônio 239 que é com
bustível nuclear. 

Então, o cOmbustível brider, ele deve inicialmente começar com a carga 
grande aí de uns 4 mil quilos deste plutônio porque, em vez de ele gerar só 
com nêutrons rápidos, ele em vez de utilizar nêutrons externos, inclusive, uti
liza nêutrons rápidos, e o número de nêutrons produzidos, ele tem muito que 
ver com o processo porque se eu, por exemplo, faço com nêutrons térmicos
este aqui pode me dar, simplesmente, 2,13 para o próprio ·urânio 235. Mas, no 
caso do plutónio, se eu flzer com nêutrons rãpidos, o número de nêutrons vai 
ser cerca de 2,6 - número grande mesmo. Aliâs, talvez fosse melhor retiflcar 
a coisa de uma outra forma: se eu tivesse aqui ... bom, aqui tenho uma certa 
quantidade de oxigênio que não vem ao caso. O que V, Ex•s vêem é o seguin-
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te: o nosso combustível comum ele encontra o comburante em quantidade in
finita na atmosfera; não é o caso da energia nuclear. Nós temos o combustí
vel, mas quem é o comburante? O comburante ê o nêutron. Então o que acon
tece de trágico com a energia nuclear é que nós' temos que fazer uma econo
mia enorme desse comburante, que são os nêutrons. Porque se nós tivéssemos 
nêutrons em muito maior quantidade, o- problema estaria todo resolvido. En
tão, há diferença muito grande entre, por exemplo, com um reatar a urânio 
natural e um reatar ligeiramente enriquecido, é que o número de nêutrons dos 
reatares a urânio lige.V:amente enriquecidos já é cor neutra absoryida no com
bustível, já é bem maior, aquela famosa disputa entre os dois tipos. Mas ela 
fica muito presa a essa questão da economia de nêutrons. 

Nos reatares rápidos a produção de neutrons e, por conseguinte a pro
dução de comburente, é muito maiOr; então o fator de brider vai crescer por
que lidando com neutrons eu tenho que fazer o seguinte: para manter a 
reação em cadeia, um neutron gasta um neutron, gasta um neutron, gasta um 
neutron.:. Não tenho como manter a reação em cadeia senão um. Então o 
que vai ter importância é a diferença entre esses números que estou dando 
aqui 2,13, 2,6 e etc., se for 2,6 os Srs. subtraem 1 ejâ vou ter 1,6. Então o que 
vai acontecer? Por razões de engenharia vou ter que absorver neutrons, por
que ao construir o reatar foge comburente através das paredes, é absorvido 
em material estrutural, é absorvido de vãrias maneiras, então hâ perdas, en
tão vou ter na melhor das hipóteses, em número aqui, que por exerilplo é l ,4 e 
esse aqui é que vai dar·me o tal do brider. Então quanto maior for esse núme
ro melhor é o brider e Vou poder gerar mais plutónio e vou queimar melhor a 
minha matéria~prirna. 

Nos casos dos reatores, por exemplo, vamos supor Atucha. Atucha estâ 
queimando só 5 mil megawatts dia/tonelada. Quer dizer,_ o que estâ queiman
do da matéria-prima lã em Atucha, está queimando 0,5%. Do urânio que era 
para usar estâ usando só meio por cento, lã em Atucha. Atucha foi feita para 
queimar 0,7. Se eu fizer um reatar muito aperfeiçoado, térmico, eu consigo ir 
até 1,7%, mas se se quiser briders bons vou queim.ai" da matéria-prima 50% ou 
80%. v. Ex• veja Senador que vou modificiaf issO para um fator muito gran
de. Então quando esse pessoal fala que a energia nuclear vai terminar daqui a 
50 anos, é baseado nos reatares térmicos. Se os Srs. pensarem um minutinho e 
pegarem 50 anos e multiplicarem por 100, os Srs. terão 5 mil anos. Então 
muda dramaticamente a situação em relação ao futuro da energia nuclear. E é 
por isso que nós vamos ter que usar os briders porque é uma maneira racio
naL. 

O SR. ROBERTOSATURNfNO- Ql.ier-diier, o brider no fundo é um 
reatar a plutônio? 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- E um reatar a 
plutõnio e poderia ser também um reatar a urânio 233 se usasse tório; mas só 
que tem que infelizmente o plutônio dâ um brider muito maior. 

O SR. ROBERTO SA TURNJNO- Então, como é que ele regenera ou 
faz regenerar? 

OSR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- Bom é porque 
ele ao queimar, ao se combinar com o neutron ele vai dar naturalmente um 
produto sob fissão, mas vai dar um número grande de neutrons. 

O SR. ROBE:]l:TO SATURNINO - De outros neutrons, então? 

O SR. HERV ASIO GUJMARAES DE CARVALHO- De outros neu
trons. 

No fundo é essa história que eu disse: a melhor maneira de pensar no 
caso é pensar no combustível ou no comburente. Se V. Ex• raciocinar com o 
comburente e com a escassez desse comburente, quer dizer, toda a mágica, o 
(inaudível) aqui da história vai ficar na economia de neutrons, .no problema 
de comburente. Tanto é que quando a gente fala eu vou queimar tório, e para 
queimar tóri~ é preCiso de neutrons porque sem neu~~on eu não vou_q~e~mar 
tório coisa nenhuma. Primeiro tenho que ter a fonte de-rleutrons par~ trans· 
formar o neutron em urânio 233. Na realidade, se a gente pensar quanto vale 
um quilo de neutron, é uma coisa fantástica. Âs vezes de brincadeira calculo 
isso em alguns milhões de dólares. Um quilo de urânio pode custar barato, 
mas o quilo de neutron vai custar um absurdo. 

Põe-se, por exemplo, tór_io -que posso transformar em urânio 233 e põe_-se 
neutron aqui, eu pergunto: tório vale- digamos- 10 dólares o quilo ou 100 
dólares o quilo, mas quanto é que vale o quilo de neutron? E de onde é que eu 
tiro esse neutron? Vou acabar tirando o neutron daqui, não é verdade'? Então, 
o brider é uma maneira maiS racional de utilizar a matéria-prima. Agora, ele, 
antes que eu possa realmente construir brider eu tenho que ter um inventário 
grande de plutõnio. E a minha limitação em expandir um processo de brider, 
vai depender essencialmente do inventário de plutônio que eu tenho acumula-

do. Agora, infelizmente, o plutônio, esse plutónio é a melhor arma nuclear, o 
melhor explosivo nuclear.n 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Tambêm pela mesma razão porque 
ele libera número maior de neutrons'? 

O SR. HERVASIO GUJMARAES DE CARVALHO- E liberando 
número maior de neutrons e por isso ele tem uma massa crítica muito menor. 
Quer dizer, posso fazer armas muito pequenas. O problema está ligado um 
com o outro. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - ... uma explicaçãozinha. Aqui, por 
exemplo, o urânio 235 e 238, se nós eliminarmos o 238, daí que vem o enri
quecimento do ... 

O SR. HERVASIO GUIMARÃES DE CARVALHO- O raciocínio 
de enriquecer urânio é exatamente fazer o seguinte: retirar esse material daqui 
e em vez de manter essa concentração, aumentar a concentração evidente
mente jogando fora esse aqui e, sem querer, uma parte desse aqui porque não 
hã outro jeito. 

O SR. JUTAHY MAGALHAES - Professor, gostaria de fazer uma 
observação a V. S•. Na administração anterior a do Presidente Nixon, nos Es
tados Unidos, falava~se com muito entusiasmo no (inaudível) o vapor do fu
turo- como se dizia. No programa da administração Carter. a construção 
de novas usinas foi praticamente esquecido nos Estados Unidos. Admite-se 
como um problema de política externa para evitar a proliferação nuclear -
como V. S• explicou o plutônio é formado pelo (inaudível) e o país a usá~lo 
seria proliferação nuclear. Mas, porque, então, nos Estados Unidos, eles não 
incentivaram essa pro&ramação da construção de novas usinas nucleares. (I
naudível.) Jâ lã no local à uma razão de ordem técnica oU, tambfun, com re· 
lação ao problema de política externa. 

O SR. HERVASJO GUIMARÃES DE CARVALHO- O problema 
nos Estados Unidos é que os ameriÇa-nOs não gostariam de ver porque entra o 
poder (inaudível) obter (inaudível) esse plutônio aqui eu tenho que reproces
sar, como é que extraio esse plutônio depois dele formado lã no combustivel, 
tenho que reprocessar, e, para isso vou ter que aprender a lidar com plutónio, 
vou ter que saber manusear plutônio, vou ter que saber como fazer plutônio 
sob a forma de óxido, soh a forma de metal (inaudível) e quando estou fazen
do isso estou aprendendo tudo que preciso para fazer uma bomba. Então, 
eles chegaram à seguinte conclusão, como tinham muito urânio natural, pen
saram. vamos ficar na fase de usar o urânio natural embora a gente tenha 
queimas (inaudível) muito pobres como esta que aqui, queima deste tipo onde 
não são queimas, onde se aproveitem bem a matêria-prima, são esses reatares 
térmicos, tipo PWR, DWR ou mesmo reatares do tipo CANDU, vamos fazer 
queimas desse tipo e não vamos reprocessar e ninguém vai atender, o mundo 
inteiro não pode fazer a mesma coisa que os Estados Unidos fazem, por 
exemplo, o Japão está desenvolvendo o seu brider, a F_rança está também com 
o seu brider muito bem desenvolvido, a Alemanha tambêm, a Rússia tem 
vãrios briders, então, o que vai acontecer? Os Estados Unidos vai-se ver numa 
situação muito- curiosa, de uma hora para outra vai ter que importar tecnolo
gia, se tiver pessoas interessadas nisso posso mandar artigos em que as críti
Cas são feitas nesse sentido, ou os Estados Unidos acompanha a tendência ge
ral ou~ daqui a poUco, vai ter que importar tecnologia, porque vai chegar o 
momento em que o brider vai se impor como necessidade inexorável e eles vão 
ter que_importar a tecnologia de brider, é uma coisa desagradãvel. No mo
mento, a França, provavelmente está liderando esse processo, a Inglaterra 
também, o Japão tem, a Alemanha tem até em colaboração com a Holanda, 
quase todos os países estão desenvolvendo os seus briders, vai chegar o mo
mento em que é nece~sário. De qualquer maneira tem que ser precedido por 
uma quantidade grande de reatares de água leve que é para poder fazer o·in
ventârio, não sei se V. Ex• estava presente quando disse que o fator limitante 
para fazer um programa de brider era o inventário de plutônio. Então, os Es
tados Unidos estão fazendo uma política eXcessiva, aliás, de vez em quando 
fazerri coisas desse tipo; alíás, os Estados Unidos não é um exemplo de país 
que tenha sempre acertado, se der uma lista de coisas em que fracassaram, 
por exemplo, no caso da China com Chian Kai-Shek caso do Vietname, Co
réia do Norte e do Sul e Alta e Angola. eles nem sempre estão dando grandes 
exemplos de sabedoria, embora não tenha nada a ver com os Estados Unidos, 
nós, afinal de contas, só sofremos as conseqUências. 

O SR. JUTAHY MAGALHAES- Realmente, a minha pergunta não 
tinha nada a ver com os Estados Unidos, perguntei se haveria alguma razão 
de ordem técnica para os Estados Unidos evitarem a proliferação. 

O SR.HERV AS!O GUIMARÁES DE CARVALHO- Não tem mui
to sentido eles fazerem isso pelo seguinte, Senador ... 
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O SR. JUTAHY MAGALHAES - Eles na época eram mais avança
dos. 

O SR. HERVASIOGUIMARÁES DE CARVALHO- Eles dizem que 
tem o problema moral, inclusive nisso, mas é completamente absurdo, se eles 
reprocessam para fins militares em grande escal~. por que motivo não podem 
reprocessar para fins civis1 E uma coisa difícil de justificar, é verdade que jã 
tem uma ciência chamada Bioethics, porque o problema ê o mesmo, se o re
processo é militar onde estã o pecado de se reprocessar para fins civis, acho 
que o pecado é menor até. 

O SR. JUTAHY MAGALHAES- Bastante menor. 

O SR. HERV ASIO GUIMARÁES DE CARVALHO- Inclusive, eles 
estão alegando que aquele brider que eles deviam fazer de tan~o ficar discu
tindo, ficou obsoleto. Agora, deviam partir para um outro melhor, irão aca
bar fazendo brider, não tem jeito não. Além disso_ existe uma organ_ização in
ternacional chamada INFCE, International Nuclear Fuel Cycle Evaluation, 
onde todos os países do mundo estão debatendo esse assunto que V. Ex' está 
falando e os Estados Unidos fizeram essa organização com o intuito de con
vencer o mundo de não usar o brider e vai acontecer o inverso, essa organi
zação vai se constituir num-a espécie de frente para usar o brider e os Estados 
Unidos vão ter que acompanhar. 

O SR. MILTON CABRAL -Qual a previsão de entrada comercial des
se brider? 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- Comercial 
mesmo, competitivo, lâ pelo ano dois mil serão comerciâveis. 

O SR. MILTON CABRAL- Porque alguns cientistas da chamada co
munidade científica declaram à imprensa, vez por outra, de que os nossos rea
tares atuais que estão sendo implantados são .obsoletos, o que V. St teria a di
zer sobre esse·tipo de afirmação? 

O SR. HERVASIO GUIMARÁES DE CARVALHO- Este tipo de 
afirmação é de quem não estã acompanhando o que estâ acontecendo. Em 
primeiro lugar, seril eles, não vai haver inventário de plutónio, é um problema 
parecido com o ovo e a galinha, sem galinha não vai haver ovo e, sem o ovo, 
não vai haver brider. E um problema mais ou menos desse tipo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - E um vestibular. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- A Comissão fica convocada 
para as 16 horas. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está reaberta a reunião. Pedi
mos desculpas ao nosso depoente~ porque houve um atraso justificado. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, br. Hervâsio Guimarães 
de Carvalho, inicio com uma-ligeira observação. Quando da fase preambular 
dos nossos trabalhos, prestei uma homenagem da Comissão ao seu curricu
lum vitae, com a declaração de que era o primeiro engenheiro nuclear que 
uma universidade americana diplomou no mundo, agora, irei prestar a segun
da. V. S• conhece o livro O Outro Lado do Poder do General Hugo de Abreu, 
ele releva a sua personalidade. Diz ele em seu livro, tratando da energia nu
clear em um dos capítulos: 

Forçoso é reconhecer a existência de cientistas do mais alto va
lor que continuam defendendo a utilização do urânio natural como 
a solução que melhor atende aos interesses do país. Mas hã também 
cientistas de incontestável valor defendendo a solução que adota
mos, isto é, a do urânio enriquecido. E, entre esses últimos cientis
tas, estâ o Professor Hervãsio Guimarães de Carvalho, Presidente 
da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Faço questão de prestar 
aqui minha homenagem a esse grande brasileiro, cientista de reno
me internacional, a quem o Brasil deve os mais assinalados serviços. 
O Professor Hervãsio integra a junta de Governadores da Agência 
Internacional de Energia Atômica; Sediada em Viena, onde repre
senta o Brasil. 

Essas linhas ele declarou para a História (inaudível), estã se vendo o ga
barito e as qualidades do Prof. Hervãsio de Carvalho, a que temos a honra de 
ouvir hoje nesta Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO- Faço minhas as palavras de homena
gem ao Prof. Hervásio e a excelente comunicação que nos entregou. 

Gostaria de OUVI-lO sobre alguns pontos e o principal, talvez seja o ponto 
central da estrutura normativa que deverã presidir não apenas o momento, 

mas em caráter permanente a política nuclear brasileira. A Comissão Nacio
nal de Energia Nuclear teve aquela evolução que todos conhecemos, V. St, 
hoje, destacou de ter sido inicialmente um órgão ligado à Presidência da Re
pública, passou posteriormente a ser uma autarquia, depois do Decreto-lei nt? 
200, pela nova estruturação que deu a Administração Federal, passou a ser 
um dos órgãos integrantes do Ministério das Minas e Energia. 

Uma das críticas que ferri sido permanente aqui na Comissão da parte de 
cientistas, que aqui têm deposto, e foi objeto, também, de uma recomendação 
da Sociedade Brasileira de Física, é de que no ãpice da Política Nuclear haja 
um conselho semelhante à Comissão Nacional de Energia Nuclear, mas com 
estrutura diferente e em posição diferente: primeiro, quanto a composição
deveriam integrar esse órgão de supervisão da política nuclear representações 
da comunidade, partindo do pressuposto de que o Governo é uma parte da 
Nação, mas não se identifica com ela. O Estado não ó toda a Nação, hã ou
tros organismos, entre eles a comunidade científica e, eventualmente, setores 
representativos do Congresso Nacional, setores representativos da indústria 
ligada ao problema da indústria de base - fábrica de equipamentos, de ini
ciativa partic~lar, mas que tem uma grande experiência e integra a Nação
não para decidir, mas terem o direito de ser ouvidos e de participar com o 
voto nas decisões do conselho, a exemplo do que existem em outros países. 
·Então, quanto à composição eles seriam integrados não apenas por represen
tantes do Governo, mas também de comunidades e organizações não gover
namentais. Quanto a sua- posição hierárquica o que se propõe é que esse orga
nismo não seja uma dependência do Ministério das Minas e Energia e sim te
nha uma posição hierárquica maior, voltando talvez a sua posição primitiva, 
de ser um órgão ligado à Presidência da República. A razão dessa segunda 
medida é a necessidade de uma divisão muito nítida entre a entidade que esta
belece as normas, a entidade que autoriza o empreendimento, a entidade que 
realiza o empreendimento e a que fiscaliza. No Brasil, todas essas fases; a nor
mativa, autorizati•ia, a de realização e a de fiscalização, estão subordinadas 
ao Ministério, portanto~ ao Ministro das Minas e Energia. Essa unificação 
gera problemas, sem que represente restrição pessoal a ninguém, trata-se de 
um problema estrutural. A reivindicação não é apenas de um e de outro, 
vârios depoentes aqui falaram sobre assunto, ao mesmo tempo ê uma das re
comendações fundamentais da Sociedade Brasileira de Física, foi também ob
jeto de vârias resoluções nos debates havido na Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência. Gostaria de ouvi-lo, porque isso estâ implítico no seu 
depoimento, e parece-me que isso é um dos pontos fundamentais. Assim, pe
dindo desculpas ao nobre Senador Dirceu Cardoso por interferir no seu de
poimento. Colocaria em primeiro lugar essa pergunta, porque penso que ela 
teria interesse em todos nós, de ouvir a experiência e a autoridade do depoen
te de hoje. 

O SR. HERVASIO GUIMARÁES DE CARVALHO- Considero a 
sua pergunta extremamente impOrtante e quero dizer a V. Ex' o seguinte: em 
primeiro lugar, isso foi mOtiVo de um debate, muito grande, nos Estados Uni
dos, conduzir e separar a Comissão de Energia Nuclear em duas entidades. A 
USAEC e a United States Atomlc Energy Commission se dividiu cm duas enti
dades que são: a Nuclear Regulatory Commission e a outra é a ERDA. E a 
ERDA hoje, inclusive, se dedica de forma mais genérica a todas as formas de 
energia. 

Portanto, de fato, hã de se levar em consideração que existe entidades 
nominativas, reguladores, enquanto que existem outras que são proporcio
nais, executivas e condutoras de programas, até mesmo de energia, de um 
modo geral, sem serem de se ater única e exclusivamente a Energia Nuclear. 

O SR. FRANCO MONTORO- Exatamente uma das sugestões é estâ. 
Eu não entrei nesse problema para não complicar a pergunta. Mas de que 
esse órgão devia ser, realmente, um conselho nacional de energia, incluindo 
todas as formas de energia e não apenas a nuclear; hoje nós já ternos Conse
lho Nacional de Petróleo, de Energia Elétrica, mas falta, realmente um orga
nismo geral. 

De modo que seria outro aspecto, mas realmente estã incluído, e eu gos
taria de ouvi-lo também sobre esse aspecto jã que V. St mencionou essa si
tuação. 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- O organismo 
que nós estamos chamando de normativo, e que no caso estamos tomando 
como modelo a Nuclear Regulatory Comission. Esse organismo mantém o 
monópolio das normas obrigatórias, porque naturalmente existem normas, 
códigos, padrões, etc, voluntãrios, e naturalmente o que nós estamos discu
tindo são aquelas normas que são absolutamente necessârias ao melhoramen
to da segurança das instalações nucleares. Então ela cuida dessas normas par
ticulares, ela cuida do licenciamento e ela cuida da fiscalização; quer dizer, 3 
aspectos que o Senhor mencionou estão contidas numa única instituição, 
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mesmo porque ela realizaria essas funções que estamos referindo porque elas 
são interligadas, interdisciplinares e são harmônicas entre si. Então a Nuclear 
Regulatory Comission exerce todas essas funções que V. Ex• mencionou. En
quanto que a ERDA dispõe da implementação das diferentes formas de ener
gia, do ponto de vista tecnológico, sendo que ainda hâ, na Nuclear Regulatory 
Comission, evidentemente, uma grande quantidade de pesquisa toda ela vol
tada para a ãrea de segurança. Existem laboratórios enormes. todos eles vol
tados para os aspectos de segurança, mesmo porque do contrário eles não po
deriam exaurar normas bem feitas se não tivessem o conhecimento profundo 
do assunto. 

O SR. FRANCO MONTORO - Essa Comissão não promove? Ela~ 
uma Comissão regUladora. 

O SR. HERVASlO GUIMARAES DE CARVALHO- Ela toma con
ta somente dos aspectos ligados a segurança, a ~aneira de bem funcionar 
tudo aquilo que foi planejado para ser executado de forma a atender a socie
dade. 

Agora no que diz respeito a localização, os diferentes países localizam 
esse organismo normativos em Ministérios diferçiltes, dependendo da nature
za do País. Na Espanha e na França, na própria Itália, eles localizam no Mi
nistério da Indústria; em outros países localizam no Ministêrio da Justiça; em 
outros, como nos Estados Unidos, a localização é até muito curiosa porque 
constitui uma espécie de 49 poder, ele uma vez que os dirigentes são eleitos, 
são escolhidos, são selecionados, eles passam pelo roteirinho do Congresso, 
eles são Senado e Câmara, têm data de 5 anos, e eles não podem mais ser ad
mitidos até no fim desse mandato, inclusive dividem curiosamente. O Presi~ 
dente Cherman é um indivíduo apolítico, tecnocrata, mas os outros 4 são dois 
do Partido Republicano e Partido Democrata, de maneira a dividir, inclusive, 
até politicamente a Comissão. · 

O SR. FRANCO MONTORO - A Comissão ~ normativa? 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- E sim, são 5 
componentes. 

O SR. FRANCO MONTORO - E o órgão independente-:---

0 SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- Agora não~ 
um conselho, porque ele tem que ter ação tão executiva o que não ocorreria se 
a estrutura de um conselho, por exemplo, o Senhor vai ter que ... Vou falar na 
gíria: tem que mandar uma brasa tão danada que não pode ser um só Conse
lho. Não é assimt 

Então tem que ser muito mais uma estruftifi empresarial, não pode ser 
um conselho, tem de ser uma Comissão Executiva, não é Comissão de equipe. 
Então a natureza ... 

O SR. FRANCO MONTORO -·Não seria possível conciliar essas 
diJ'3s funções criando-se um Conselho, e dentro do Conselho uma Comissão 
Executiva? 

O SR. HERVASJO GUIMARAES DE CARVALHO -Mas o que ia 
dizer é o seguinte: na nossa prática de comisS·ões nós temos, p·ara atender a 
comissão hidroelétrica e deliberativa, gi-upàs de técnicOS, cientistas, profissio
nais e engenheiros que compõem uma vasta espécie de atividade, porque sen
do um assunto de aspecto tão amplo, tão multidisciplinar e tão interdiscipli
nar, dificilmente nós poderíamos ter comissões que fossem do tainanho que 
atendesse as necessidades. 

Vou tomar um exemplo, engenharia ciVil: nós temos um grupo de profes
sores provenientes do Rio Grande do Sul, temos pessoal IPI' de São Paulo e 
da COP do Rio de Janeiro, este grupo se reúne toda a vez, e de forma patrióti
ca, porque nós não pagamos, só damos as despesas de estada lá no Rio e via
gem, eles se reúnem fazendo isso com uma satisfação enorme, porque sabem 
que estão prestando um serviço extraordinário ao País e o prazer de prestar 
esse serviço constitui" quase que uma remuneração, ·pelo n1enos satisfação 
própria deles. 

E todas as vezes que nós formamos um grupo qualquer de alto gabarito 
nós formamos esse grupo, e tenios o prazer de ser atendidos em todas as oca
siões. 

De maneira que hã, de fato, uma enor.me·estrütura. Além disso o seguin
te: o fato de a Comissão ter um relacionamento muito bom com as universi
dades- não sei se·o Professor Rex Nazaré teve ocasião de falar sobre isso
nos permite conhecer, inclusive, quais são as pessoas, dentro do País, as pes
soas mais competentes ou quais são sempie excelentes, quais são os peritos 
que nós temos, e nós consultamos esses peritos com uma freqüência muito 
grande, em relação às sísmica nós, por exemplo, continuamente estamos rece
bendo informações coletadas por todas as pessoas que se dedicam a esse as
sunto dentro da área do País. 

De maneira a nos permitir, apesar de nós termos um grupo de geólogos, 
geofísicos e etc., esse grupo é só preparado para poder coletar tudo quanto e 
informação. 

De maneira que a Comissão tem de fato essa composição, embora ela 
não seja formal, ela seja obrigatória. 

Agora, quanto que V. Ex• deseja com o objetivo que ~: ter uma Comis
são capaz, ou um organismo - o nome não tem importância- um organis~ 
mo capaz de dar ao problema a solução adequada? Eu diria o seguinte: o que 
importa ê principalmente a composição desse corpo de profissionais e o que 
diz respeito a número, mas, sobretudo, à qualidade. E preciso que seja um 
pessoal da mais alta competência, ou melhor, da elite. Isso é que é importan
te. E é preciso que a_ ge"nte pOssa rernunetãr oesse pessoal de maneira digna. 
Isso é uma coisa muito iin:POttaitTe, por exemplo, nós não podemos educar 
esse pessoal, treiná-los e depois perdê-los. Graças a Deus, o Presidente Geisel, 
o ano passado, nos concedeu uma lei que nos permite pagar sob o regime da 
CLT, os nossos engenheiros, nos pondo em pé de igualdade com a NU
CLEBRAS, com"FURNAS, com a ELETROBRAS. De maneira que hoje te
mos, embora em número pequeno porque restringimos o corpo, o quadro, 
um grupo de doutores da 11_1ais alta qualidade e da melhor educação possível 
que estã nos permitindo obter os resultados que V. Ex•s têm acompanhado, 
de maneira até meio dramãtica, pelos jornais. Se não tivéssemos essa compe· 
tência não poderíamos fazer o que estamos fazendo hoje na área de segu· 
rança. Não está completo esse corpo. Carecemos de expandir isso em várias 
áreas e devemos também dispor e isso é muito importante, porque todas as 
comissões do mundo dispõem da possibilidade de obter o auxilio, a contri
buição de peritos da melhor qualidade em todas as ãreas possíveis. O acidente 
de Harrisburg teve, por exemplo, um impacto na Nuclear Regulatory Com
mission muito simples. Eles tinham 2.800 engenheiros. A ordem veio: aumen· 
ta para 10.000. O orçamento era de 300 milhões de dólares. Passa o orçamen~ 
to da Comissão para 1 bilhão de dólares. V. Ex• tem razão. 

O SR. FRANCO MÓNTORO - Quem decide isso? 

O SR. HERVASlO GUIMARAES DE CARVALHO- Quem deciqiu 
issó foi o Presidente da República. Decidiu o orçamento. Mandou que se to
massem providências para que a Comissão pudesse crescer dessa forma. 

O SR. FRANCO MONTORO - Foi o Congresso Nacional, não é? 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- O Congresso 
Nacional, lá, nos Estados Unidos, porque o Congresso Nacional é quem deci
de o orçí;lmento. Foram medidas tornadas, mas em geral vai uma mensagem 
para o Congresso, que imediatamente toma na devida consideração o pedido 
do Presidente. Se for absurdo ele não aceita. E se for uma coisa que é real
mente de interesse nacional, imediatamente eles fazem isso. O problema orça
mentário do Brasil V. Ex" conhece melhor do que eu. 

Agora, quanto a localizar -não estou fugindo à sua pergunta - acho 
que temos que ter uma comissão competente, comandada por um homem que 
tenha caráter para cumprir a missão. O organograma aí, Sr. Senador, é a coi
sa mais importante e não a sua localização, porque eu posso ser localizado na 
Presidência da República, posso ter um Presidente nessa Comissão que não 
tenha a fibra que ele precisa ter para desempenhar a sua missão, posso tê-lo 
na Presidência da República e ele não ver o Presidente nem uma vez durante 
toda a sua vida, o que pode acontecer com muita freqUência. Ele pode estar 
num outro Ministério e estar t:Jlllito bem atendido tambélfl, a depender da 
maneira pela qual o Ministro leva em consideração o papel que a Comissão 
desempenha. Temos que lidar muito com problemas humanos. 

O SR. FRANCO MONTO RO- Mas quando se fala em localização, na 
proposta feita pela Sociedade de Física e por cientistas que depuseram naCo
missão, não se trata de criar um organismo de modo que o Presidente da Re
pública possa, pessoalmente, tratar do assunto; é porque el~ deve ter uma po
sição supraministerial. O problema não é só energia. Ele envolve problemas 
de segurança, envolve problemas de saúde e envolve problemas de outras 
áreas também. Nesse sentido há uma certa vantagem em que não fique subor
dinado a uma autoridade única e setorial, e principalmente que não seja mes
mo autoridade aquela que-decida sobre a norma, sobre a fiscalização e sobre 
o empreiúiâimento. Ao lado da nota da competência que evidentemente é 
fundamental, ê básica, é presunção, é que vai ser escolhido alguêm que tenha 
toda a competência e todas as qualificações para isso. E, em alguns lugares, é 
sabido até que essa indicação depende de aprovação do Congresso. Mas, in
dependentemente disso, é importante que esse órgão tenha tambêrn indepen
dência no sentido de não ficar na dependência de um só. O debate é funda
mental. A contraposiçã,o no campo político, político com todas as maiúscu
las, na política de saúde, na política nuclear, é muito importante escapar do 
monólogo, escapar da sÕlução monista e passar para o aspecto do debate. Até 
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do ponto de vista da metodologia, hoje, das ciências hum3;nas e da politica 
fala-se que a lógica do Direito é a lógica da controvérsia. Então convêm que 
haja, dentro do organismo, representantes da comunidade que possam dis
cordar, não para decidir. Nunca chegarão a constituir os representantes não 
governamentais maioria, mas a presença deles me parece indispensável para 
que essas críticas não sejam feitas fora, mas sejam feitas dentro, por exemplo, 
as entidades cientificas do Brasil, a Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência ou a Sociedade Brasileira de Física, organismos assim poderia"ln indi
car alguém que prestaria contas à comunidade científica do seu papel. Sobre 
esse aspecto gostaria de conhecer a sua opinião, sem que haja nisso nenhuma 
crítica a essa ou àquela pessoa, a esse ou àquele organismo. Trata-se de en
contrar uma estrutura que melhor corresponda à gravidade e à complexidade 
das atribuições de um órgão dessa natureza. 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- Senador, V. 
Ex• é um homem dedicado às ciênciasjuridicas por um período enorme. Eu o 
conheço muito bem. V. Ex• sabe que não temos o monopólio da responsabili
dade nesse assunto. V. Ex• sabe que o Ministério do Interior tem a SEMA -
Secretaria para o Meio Ambiente, e nós temos um convênio com a SEMA e a 
maioria dos nossos problemas estudamos de ponto de vista de comum acor
do. Temos também as instituições estaduais, como a FEMA, onde temos tido 
a surpresa agradável de encontrar gente de competência fora do comum. No 
Brasil. trabalhamos muito em forma estanque e essa estanquidade dâ a im
pressão que cada um pensa que é o único, o Pelé no assunto. Mas, temos tido 
surpresas muito agradáveis porque temos encoiitrado na FEMA, por exem
plo, um número muito grande de engenheiros dedicados à micrometeorologia 
capazes de trabalhar conosco e em alguns casos até nos exceder. Tem sido 
uma coisa muito agradável esse.trabalho conjunto com essas entidades. Além 
disso, trabalhamos com o Ministério do Trabalho e com a Saúde Pública. 
Não podemos evitar de ter esse convívio contínuo numa série de áreas onde 
superpomos as nossas responsabilidades. 

No que diz respeito à questão da comunidade científica ela, em toda par· 
te, é problema muito curioso de aceitação pública. Eu gostaria que V. Ex• les
se uma porção de artigos sobre esse assunto para que V. Ex• talvez pudesse 
descobrir os fundamentos, as raÍZes desse problema. E um problema que não 
é só nacional. E: um problema universal e é um problema de participação mui
to mais genérico e não tem nada a ver com energia nuclear. V. Ex• deve saber 
perfeitamente que esse desejo de participar da comunidade científica, em to
dos os processos, é uma coisa legítima e muito comum. E um processo genéri
co no mundo. 

Estamos apenas olhando um pequeno caso de um problema muito ma1or 
e não temos nada contra a que os cientistas dêem as suas opiniões. Agora, 
não temos ainda de maneira nenhuma formalizada uma coisa desse tipo, mes· 
mo porque, quando se tratar de assunt_o em que a responsabilidade e a autori
dade vêm juntas, não vamos poder estar dividindo nossa autoridade e nossa 
responsabilidade de forma a pulverizar isso. V. Ex• há de convir que, na hora 
em que somos obrigados a tomar decisões, devemos tomâ·las baseados no 
melhor que conhecemos, num estudo mais bem feito e nesse momento preci
samos ter autoridade e responsabilidade. 

O SR. FRANCO MONTORO- Mas ninguém é dono da verdade. En
tão, em lugar da decisão ser apenas individual o melhor é que seja colegiada 
-é que participe da decisão não apenas aquele que vê apenas o seu ponto de 
vista, porque, ainda hoje, V. S• lembrava a expressão de que todo o ponto de 
vista é o que se vê de um determinado ponto. 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- Exato! 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Daí, a importância de 
que nós não tenhamos decisões de importância nacional e histórica para o 
País. dependendo da decisão de um único homem. 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- Estão toman-
do ... 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Quer dizer, então, que 
seja de um colegiado e que esse colegiado não represente um único setor e 
nem que represente só o Governo V. S• se referiu ao aspecto internacional. A 
própria ONU está dando, cada vez, maior importância à participação das en· 
tidades chamadas não-governamentais e é muitO"Üílpoi"tante que no progra· 
ma - o interesse é de toda a população e não apenas do Governo - haja a 
participação de setores não governamentais. Por exemplo: os cientistas - é 
claro, quando se fala em comunidade científica, parece que está se excluindo 
aqueles cientistas que pertencem aos organismos oficiais. Não é isto, nós não 
os excluímos. Eles constituem uma parte e, para o interesse do debate, con
vém que os não-governamentais tenham uma representação no órgão de deci
são. Este que é o problema- não para serem ouvidos, eventualmente, como. 

parecer. Não, na decisão - esta que é a proposta quê estã sendo discutida e 
que será objeto de uma deliberação, inclusive do Congresso Nacional. Segu
ramente, haverá um projeto de lei, porque acima das entidades, inclusive as 
americanas, por exemplo, dessa Comissão normativa ou reguladora, ao Con
gresso Nacional que estabeleceu a norma que deu competência a esse organis
mo e que vai ser uma das proposta para que a decisão desse órgão central seja 
um colegiado com representação de toda a Nação. E sobre isto que eu gosta
ria - as suas perguntas têm sido, todas, muito satisfatórias no sentido de 
mostrar que, aqui, riem houve um ou houve outro, mas parece que quer reser
var para uma pessoa a decisão final, seja esta pessoa o Presidente da Repúbli· 
ca ou seja quem for, quando, na realidade. o que se propõe é que haja um de
bate de uma decisão colegiada e não uma decisão individual. Qual a opinião 
de V. S•? 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- Nobre Sena
dor, a minha opinião sobi-e isto é que quem decide no fim são 5 pessoas ao in
vés de uma- são 5 pessoas que compõem a comissão deliberativa da Comis
são. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Quem as nomeia? 

O SR. HER V AS IO GUIMARAES DE CARVALHO -Quem as no
meia é o Senhor Presidente da República. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- E, também, o Sr. Minis
tro de Minas e Energia, não é? 

O SR. HERVASJO GUIMARAES DE CARVALHO- Não~ apenas 
o Presidente da República. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- E o Presidente daRe
pública quém as nomeia? 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DECARVALHO-Exato,éo Pre
sidente da República e são 5 pessoas que decidem e decidem depois de ouvir o 
maior número de pessoas. Mas, quando chega um certo momento, eles têm 
que tomar uma decisão. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Claro, claro ... 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- Essa decisão 
tem que ser tomada. Então, quando eles tomam essa decisão, ela pode ter di
ferentes hierarquias. A máxima é uma resolução e essa resolução tem força de 
lei - ela é publicada no Diá7io Oficial, passa a ser lei... 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Tem poder normativo. 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- Per[eito, tem 
poder normativo. Então, o que acontece é que o processo é um processo cui
dadoso, exige muita precaução - nós vamos chegar lá àquela resolução ... 

O SR. FRANCO MONTORO- Mas o Presidente da República, nessa 
nomeação. deve atender especificações da lei- são sempre representantes de 
vários organismos governamentais? 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- Não, o que a 
lei preconiza é que ele seja brasileiro nato, tenha honra, não tenha nenhum 
vínculo, nenhum interesse em nenhuma indústria lucrativa ... 

O SR. FRANCO MONTORO - Nem nacional ou estrangeira ... 

O SR. HERVASJO GUIMARAES DE CARVALHO- Nem nacional 
ou estrangeira, enfim, que seja uma pessoa que tenha competência e honradez 
suficiente e que tenha qualidades para poder decidir numa hora difícil, por
que o momento vai chegar e. certamente, o problema não serâ fâcil. E, no 
momento em que esta Comissão deliberativa terá que, num certo momento, 
opinar até, eventualmente, contra a opinião do próprio Governo - ela terâ 
que fazer cumprir a sua missãq ... -~ 

O SR. FR~CO MONTORO- Mas se ela é nomeada pelo Governo, 
dificilmente ela dará o voto contrário, porque demissível ad nutum, não é? 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- Exato, de
missível ad nutum, mas acontece que, atê este momento, ela cuni.pre o seu de
ver~ não é? 

O SR. FRANCO MONTORO- Exatamente. Este é o asp.,;to que estã 
merecendo esta sugestão de uma modificação - ê no sentido de que se consti
tua um núcleo central de decisão com participação - não contra ela - mas 
com participação de representantes de toda a comunidade. 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- Mas, nobre 
Senador, esse grupo a que V. Ex• está se referindo, ele jamais seria, por exem
plo, a autoridade e a responsabilidade desse grupo de 5 pessoas que acabarâ 
tendo que decidir. Esse grupo, a que V. Ex• está se referindo, seria ser sempre 
consultivo. 
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O SR. FRANCO MONTORO - Por que nilo deliberativo? 

O SR. HERV ASIO GUIMARÁES DE CARVALHO- Poderia acon
tecer ... 

O SR. FRANCO MONTORCi -Suponhamos que haja outra Comis
são do Congresso Nacional com representante da comunidade científica, in~ 
dicado, com poderes de decisão. 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARV AUJO -Aconteceria, 
neste caso, que nós teríamos que modificar a lei, no momento atual... 

O SR. FRANCO MONTORO - Ah! Sim, ê disto que se cogita ... 

O SR. HERVASIO GUIMARÁES DE CARVALHO:- V. Ex• teria 
que modificar a lei e aumentar o número de membros da Comissão deliberati
va. de tal maneira que V. Ex• pudesse ter rqJresentação - e, aí, devo dizer o 
seguinte: se V. Ex•- desculpe-me- mas, provavelmente, sugeriria o seguin
te: do mesmo modo que viria um representante do Poder Legislativo, deveria 
haver representantes de várias outras âreas- não vou dizer quais são elas
mas garanto a V. Ex• que esta Comissão ganharia um número muito grande 
de pessoas ... 

O SR. FRANCO MONTORO - Não necessariamente .. . 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- ... e que, pro-
vavelmente, V. Ex.• poderia ter um representante da comunidade científica ou 
de qualquer outro setor. Mas, haveria de ter um número muito grande de pes
soas e eu não vejo muito beril como ê que V. Ex.• poderâ ter um colegiado que 
funcione muito bem, se ela tiver uma dimensão muito grande. 

O SR. FRANCO MONTORO- Sim, mas a sugestão não !:de uma Co
missão muito grande - ela pode ter 5 como pode ter 2- como representan
tes da comunidade científica, por hipótese, mas que se responda perante a co
munidade científica ou um representante do Congresso Nacional, escolhido 
peio Congresso . .E por hipótese- eu estou formulando hipótese- SeinâO-que a 
minha proposta é concreta. A proposta é a de que o organismo seja, realmen
te, representativo da comunidade nacional e não apenas de um órgão gover
namental. 

O SR. MILTON CABRAL- Permite V. Ex• um aparte? (Assentimento 
do orador.) 

Nobre Senador, eu estou vendo, aqui, um certo conflito na P.roposição 
do nobre Senador Franco Montara, porque a competência da CNEN- Co
missão Nacional de Energia Nuclear, é que é um órgão executivo da política 
do Governo na ârea nuclear - ele tem competência legal... 

O SR. FRANCO MONTORO - E normativo. 

O SR. MILTON CABRAL- ... de planejar·e normãtizar uma poJítica 
definida pelo Governo. Mas V. Ex.• como outros cientistas e outros Parla
mentares, estão desejando um órgão de debate desta política. Creio que o 
fórum, aí - eu estou tentando chegar aonde V. Ex• deseja- o forum adota
do para este debate, talvez não fosse esta Comissão, porque esta Comissão 
tem uma finalidade específica que é a de administrar uma política- ela é um 
órgão meramente fiscalizador, enfim, de fazer executar, de acompanhar -
uma política, definida pelo Governo. Agora, debater a política do Governo, 
dentro deste órgão, como poderia acontecer, sem afetar, profundamente, a 
eficiência deste órgão? Porque, a·ssliri-. passaria a ser um órgão político, en
quanto que, o que estaria dentro dele é o enfoque das correntes de pensamen
to. O certo, então, seria criar outro fórum de deb:ites. Enião, pergunto: para 
que é que existe o Congresso Nacional- não é ele o grande fórum de deba
tes? E aí onde se deveria debater a política do Governo, mas, colocar a políti~ 
ca nuclear dentro de um órgão que tem como função precípua, executar, fis
calizar, administrã.r- isto é que eu gostaria que V. Ex• esclarecesse, portan
to, porque eu vejo desta maneira ... 

O SR. FRANCO MONTORO- Hã, realmente, uma diferença funda
mental das nossas perspectivas. Eu féi.lo em plano nacional e V. Exf. insiste 
sempre em falar no plano governamental. Tem que haver um órgão para exe
cutar. 

O SR. MILTON CABRAL -Claro, tem que haver nuança para execu
tar esse-plano. 

O SR. FRANCO MONTORO- Claro. Mas quem governa o País? Hã 
duas fórmulas. As fórmulas autoritárias e as fórmulas democráticas. As fór
mulas paternalistas e as fórmulas de participação. Eu defendo_ u~a tese de
mocrática. Entendo democracia por participação. Vou bem mais-longe: acho 
que a decisão final de certos assuntos deve competir não apenas ao órgão que 
vai tomar essas decisões fundamentais e que não deveria ser apenas integrada 
por representantes governamentais. Acho que a última palavra, como aconte-

ce em vários países, deve ser dada pela população, que é a primeira interessa~ 
da, é a fórmula democrática, é um plebiscito, a população ê a grande intercs:
sada, faz~se um debate e ela decide. Essa abertura é que me parece necessária. 

Hoje, temos na Ordem do Dia um piob1erna ecológico. O dano ecológico 
estâ atingindo todos os setores. A UNESCO acaba de fazer um congresso 
sobre educação e ecologia. O direito ecológico está se constituindo em todas 
as partes do mundo, inclusive ati.ngindo a esfera constitucional, o direito 
constituci.onal ecológico. E o problema nuclear está colocado muito dentro, 
porque a ecologia, a luta ecológica é a luta contra a poluição. E os efeitos po
luidores da energia nuclear são os mais graves que existem, incomparavel
mente maiores do que qualquer outro. Não hã nenhuma poluição mais grave 
do que essa. Daí, os cuidados enormes que estão sendo tomados. 

O SR. HERVÀSIO GUIMARÁES DE CÀRVALHO- Se ela fosse 
realizada, a poluição. 

O SR. FRANCO MONTORO - Ela foi realizada. 

O SR. HERVÀSIO GUIMARAES DECARVALHO-Seelachegasse 
a ser consumada. 

O SR. FRANCO MONTORO - Não, a poluição radioativa ... 

O SR. HERVASIO GUIMARÁES DE CARVALHO- No momento, 
ela é puramente na cabeça do pessoal. 

. O SR. FRANCO MONTORO- Não, aí acho que V. S•estâagindo, é o 
panorama visto da ponte para o seu lado. Hã uma semana os tribunais ameri
canos condenaram uma empresa a pagar dez milhões de dólares por uma em~ 
pregada que morreu em conseqüência da radioatividade. E são inúmeros os 
casos. A documentação científica sobre o assunto nos revela que regiões intei
ras foram atingidas pela poeira radioativa da bomba atômica da experiência 
nuclear feita na China. Então, esse problema não é apenas teórico, não estâ 
apenas na cabeça. Infelizmente~ estã no. corpo, nª vidª e na morte d~ pessoas. 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- Senador, V. 
Ex• estâ fazendo um grande mal. V. Exf. está confundindo as armas nucleares 
com a energia nüclear para fins pacíficos. 

O SR. FRANCO MONTORO- Não, estou falando da radioatividade 
nuclear. Ê um problema único. Não estamos construindo bomba atômica, es~ 
tamos construindo reatares atômicos. Vamos tomar todas as seguranças, to
das as cautelas ... 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- Onde tería
mos, no meio ambiente, uma poluição inferior à solar, a do carvão e de outras 
coisas desse tipo. 

O SR. FRANCO MONTO RO- E o seu ponto de vista, e eu respeito. 
Mas, a energia solar. .. 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- E tratar a 
energia nuclear de forma justa e, diria mais, honesta, porque todoS nós mere
cemos ser tratados democraticamente da mesma maneira. V. Ex• não pode ter 
dois pesos e duas medidas. V. Exf. tem que medir qual é a poluição que a ener~ 
gia nuclear causa em confronto com todas as outras formas de energia, inclu
sive a hidráulica, ínclusive a solar. E, nesse caso, ... 

O SR. FRANCO MONTORO- V. Ex• nosestádandoumagrandeno
vidade. 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- ... estaremo• 
de fato cumprindo a nossa missão, que é de prestar justiça e ser democrático.~ 
até com as formas de energia, porque democracia, para mim, também se apli~ 
ca às formas de energia. 

O SR. FRANCO MONTORO- Claro. Mas, democraticamente, o que 
ouço, é que a 'poluição nuclear é a ma:is grave das formas de poluição que se 
conhece. Não sei se V. S• contesta isto. 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- Contesto. E 
tem mais: nessa reunião qu-e fizemos agora -em Hamburgo, quando se discutiu 
o assunto do acidente de Harrisburg, os fabricantes de energia nuclear dos 
Estados Unidos disseram o seguinte: que nenhum kilowatt/hora é menos po
luidor, do que se conhece atualmente, do que a nuclear. 

O SR. FRANCO MONTORO - Depois de produzido, não é? Mas é 
inegâvel que a ... 

O SR. HERVASIOGUIMARAES DECARVALHO- V. Ex• tem que 
considerar ... 

O SR. FRANCO MONTORO- A sua tranqtii!idade é invejãvel. Gos
taria de ter a sua tranqülidade, porque a Nação estâ toda intranqilila, os cien~ 
tistas que depuseram até este momento na Comissão não têm dito que se 
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pode encontrar um meio de combater essa poluiçãO, os riscos são reais, mas é 
preciso crer na inteligên.cia humana, na ciência, para encontrar meios de evi
tar, de corrigir esses riscos. Mas negã-los? V. S• é o primeiro depoente que 
afirma que a energia nuclear é menos poluidora do que a energia solar ou a 
energia hidráulica. 

O SR. HERVASIOGUIMARAES DE CARVALHO -0 fato de pro
duzirmos quantidade muito grande de radioatividade não quer dizer que ire
mos espalhar pela superfície do planeta; essa é·a diferença essencial. V. Ex• 
pode ter o seu jardim zoológico, ter um tigre no s·eu jardim zoológico, mas 
não quer dizer que está todo mundo sendo comido por onças, cobras, etc. 
Desde que os outros ... 

O SR. FRANCO MONTORO -'-.V. S• quer que eu ponha um tigre no 
meu jardim, é? 

O SR. HERVASJO GU!MARAES DE CARVALHO- V. Ex• pode 
colocar um tigre no seu jardim se o tígre for domesticado. Conheço gente que 
tem onça domesticada em casa. 

O SR. FRANCO MONTORO -Porque se a coisa fosse assim não hã 
razão das cautelas que são tomadas, que aqui foram apresentadas desde a lo
calização do reator, do estaqueamento. O problema que ainda existe agora se 
não houvesse esses riscos seria um absurdo gastar uma quantia tão grande 
para evitar um risco que não existe. 

O SR. HERVASIO GU!MARAES DE CARVALHO- Não Sr. 

O SR. FRANCO MONTORO- Quando se fJlz uma usina hidrelétrica 
não se toma nenhuma cautela em relação a ela. 

O SR. HERVAS!O GUIMARAES DE CARVALHO- Toma-se cau
tela porque o número de acidentes ... 

O SR. FRANCO MONTORO- Proporcionalmente às cautelas que es
tão sendo tomadas em relação às instalações dos reatares em Agra 1 e 2. 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- Vou apresen
tar para V. Ex• um s/ide, onde esse risco estã medido de forma ... 

O SR. FRANCO MONTORO - Mas queria apenas completar o meu 
ponto de vista a respeito do assunto que o Senador Milton Cabral colocou. O 
nosso ponto de vista é de que nessa matéria tem que haver uma abertura, tem 
que haver um debate e tem que haver a participação da Nação, dos vârios 
gurpos que integram a vida nacional. E que as deliberações mais importantes, 
como o risco vai ser corrido por toda população, é a população que deve to
mar a decisão final. Daí, a exiStência do plebiscito, do referendo adotado em 
vârias legislações e que representa uma das propostas que, dentro do direito 
ecológico, se aponta para ã.ssegürar a participação, para defender a popu
lação contra os riscos em todos os setores, naõ apenas nuclear. Não basta a 
decisão governamental, porque as decisões governamentais são também su
jeitas a influências, a influências poderosas dos nobres, daqueles que têm inte
resse em fornecer os equipamentos e que tratam de apresentar a sua razão, o 
seu ponto de vista. E necessário que todos os pontos de vista sejam voltados. 
Daí a necessidade do debate, não iniciar um debate externo ao órgão deci
sório. Isso pode ser feito. Para isso a tribuna d_o Congresso, existem as tribu
nas das universidades, existem congressos científicos, onde se fazem os deba
tes. Mas até no órgão decisório convém que exista Uma representação que lhe 
seja um eco, uma miníatura da vida nacional a esse respeito, para que a deci
são seja democrãtica e n~w autocrática. Esta é a proposta da Sociedade Brasi
leira de Física. Mas, estou dizendo que essa proposta não está formulada, não 
tenho ainda os elementos concretos. 

O SR. HERVASIO GU!MARAES DE CARVALHO- Senador, eu 
gostaria de lhe dizer o seguinte: eu pessoalmente, jâ várias vezes, formulei 
proposta para aumentar o número de membros da Comissão Deliberativa e 
nas minhas propostas, eu tinha em mente que houvesse uma pessoa que re
presentasse os cientistas brasileiros. Agora, nãO sel comó é que---v.--Ex• vai 
conseguir fazer um plebiscito nacional. 

O SR. FRANCO MONTORO- Aí não precisa plebiscito. Existem cer
tas sociedades, elas são reconhecidas, então, ou elas se reúnem ... 

O SR. HERVASIO GUIMARÁES DE CARVALHO- Mesmo por
que, sendo a indústria nuclear um assunto tão interdisciplinar, qual dos as
pectos da ciência humana V. Ex'- tomaria como principal, digamos, carac
terísticas para esse representante. Seria um homem especialista em Ecologia? 
Seria um homem especialista em ciclo de combustível? Seria um homem espe
cialista em legislação,· por exemplo, de responsabilidade civil, ou coisa desse 
tipo? Qual seria o critério para escolher esse homem? Eu não seí. 

O SR. FRANCO MONTORO- Nós temos uma Academia Brasileira 
de Ciências. 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- V. Ex• me per
mite fazer uma observação? 

O SR. FRANCO MONTORO - E ela poderia indicar um ou dois re
presentantes. Um Físico, um Ecólogo, por exemplo, indicados. Mas isso é 
uma proposta que vai ser feita. 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- Senador, aqui 
está o risco total por 1 MW fano. Quer dizer, se tiver uma usina de 1.000 MW 
então eu tenho o número de 20. Aqui são mortes e, aqui são danos da saúde. 
V. Ex• tem aqui carvão, petróleo, nuclear, gás natural, hidroeletricidade, 
energia eólica, metanol, solar de aquecímento, solar para resfriamento, e tér
mico, esse, aqui, que tira partido do oceano. Então ... 

O SR. FRANCO MONTORO - Nuclear, onde é que está? 

O SR. HERVASIO GU!MARAES DE CARVALHO- Nuclear está 
aqui. Isto é um estudo feito pela UNESCO, feito pela Agência Nacional de 
Energia Nuclear, por todas essãs entidades que estudam o assunto. Como V. 
Ex• está vendo aqui, o meu bicho papão não é tão papão em confronto com 
os outros, até só consegue perder, mesmo, olhe aqui. 

O SR. FRANCO MONTORO - Para o gás natural. 

O SR. HERV ASIO GUIMARAES DE CARVALHO- Para o gás na
tural. Agora, devo lhe dizer, ainda, ironicamente, que o carvão produz muito 
mais radioatividade, dispersa muito mais radioatividade nas vizinhanças da 
usina, do que a usina nuclear. Isso pode parecer, a primeira vista, um absur
do. Mas acontece que no carvão V. Ex• não evita de existir impurezas de urâ
nio e de tório e a menor quantidade que V. Exf pode ter ê de quatro partes 
para um milhão, que isso é a composição na litosfera. Pois fique V. Ex• sa
bendo que uma usina a carvão produz, pelo menos, o mínimo que ela faz, é 
produzir o dobro da radioatividade de uma usina nuclear. Normalmente, ela 
produz quatrocentas vezes mais radioatividade. O impacto ecológico, radio
lógico, radiobiológico de uma usina a carvão é muito superior ao de uma usi
na nuclear. 

O SR. FRANCO MONTO RO- Sr. Presidente, eu acho que esse docu
mento deve ser entregue à Camisão, porque é uma inovação completa quere
voluciona tudo o que se fez até agora, porque nós temos toda a de que o risco 
nuclear é efetivo e muito maior do que uma usina de carvão, uma usina hidre
létrica. E preciSo verificar qual a significação. Esse é um cálculo feito com que 
base? Em que condições? E um assunto sobre o qual é preciso que se faça um 
debate em caráter cientifico. Eu não vou debater com o conferencista. Peço 
que o assunto seja debatido ... 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- E porque não está bem enfoca
do esse seu. 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- O queaconte
~ é O seguinte: Quando eu queimo 1.000 toneladas de carvão por dia, signifi
ca que eu produzo cinza numa quantidade enorme, lanço na atmosfera essa 
quantidade enorme de cinza, sou obrigado a numerar essas 1.000 toneladas 
por dia, tenho que transportá-las em vagões de estrada-de-ferro, V. Ex• jâ 
imagin-ou quantos tfens que -eu tenho que trazer, qual é o pátio de manobra? 
V. Ex~ jâ imaginou quantos acidentes de mina eu tenho de minas? Acidentes 
por silicose, eu tenho todas as formas de acidentes que os mineiros vão ter, eu 
vou ter nas imediações das cidades um estrago enorme. Basta dizer que até a 
famosa Igreja de Colônía está sendo atacada pelo S02 e estã se decompondo, 
completamente, as pareàes da famosa Igreja de Colônia, na base do efeito do 
S02 queimado no carvão nas usinas. As florestas, num raio de vinte quilôme
tros de uma usina dessa, tem um crescimento 20% menor que o crescimento 
normal. Se eu for fazer a história toda, Senador, a coisa vai ficar com um as
pecto tão trágico que V. Ex•. Não vai ficar muito satisfeito, vai aderir imedia
tamente às usinas nucleares. 

O SR. FRANCO MONTORO- Eu disse, aí, que o conceito de risco ê 
outro, não é? 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Quer dizer, na hipótese de que 
toda essa usina esteJa- preservada. O que ele reclama é se a usina não estiver 
com segurança. 

O SR. FRANCO MONTO RO- Mas de qualquer maneira, eu gostaria 
de ter esse dado com a respectiva fOnte. 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- Com muito 
prazer. 

O SR. FRANCO MONTORO- Ficaria muito satisfeito se pudesse fi. 
car tranqUilo c_om ausência de riscos, ou quase. 
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O SR. HERVASlO GUlMARÁES DE CARVALHO- Senador, não 
hã ausência de risco. Nós dois, aqui, estarriO-s COrrendo o risco. O maior risco 
es'tá ali... --

0 SR., FRANCO MONTORO- Pois é, mas se for essa-forma de risco, 
nós vamos aplaudir tudo o que se fizer em matéria dereator atômico não con
siderar esse problema do risco que, entretanto, tem sido fundamental. Isso vai 
nos obrigar a uma revisão total do programa, tal a importância que eu acho 
que nós deveríamos até suspender os nossos trabalhos a partir daí e apurar. 
Porque se isso for verdade, nós estamos perdendo tempo aqui. Nós estamos 
cuidando só do problema de preservação dos riscos. Se nos provam que há 
menos risco na energia nuclear do que na energia hidrelétrica, então, real
mente, nós estamos sendo levados por um espantalho. A nãO ser Que esse 
quadro deva ser interpretado o que se entende por risco, qual a sua base, qual 
a sua significação real. E um problema técnico e nós devemos ouvir os técni
cos naquilo que eu chamo do debate e não do monólogo. Da mesma maneira 
os rejeites estariam todos incluídos aí? · 

O SR. HERVASlO GUlMARÁES DE CARVALHO.:.... Senador, é o 
impacto global. Senador eu vou lhe dar um exeiilplo conhecido no mundo in
teiro, é tão conhecida como a Marilyn Manroe. De maneira que. 

O SR. FRANCO MONTORO - Eu não conheço nenhuma das duas. 

O SR. HERVASlO GUlMARÁES DE CARVÀLHO _:·As unidades 
produzidas ... 

V. Ex• se recorda que lá em São Paulo, não faz muito tempo, uma barra
gem ruiu, não foi? 

O SR. FRANCO MONTORO- Vãrias. 

OSR. HERVAS!OGU!MARÁES DE CARVALHO- Vãrias,inclusi
ve com vítimas, não houve? 

O SR. FRANCO MONTORO - Houve. 

O SR. HERVAS!O GUlMARÁES DE CARVALHO -Agora, eu gos
taria que V. Ex• me contasse qual foi a pessoa que V. Ex• soube que morreu, 
nesses últimos dez ou vinte anos, em conseqüência da energia nUclear, usina 
nuclear? Pessoa mesmo, vítima. · 

O SR. FRANCO MONTO RO - Aqui no Brasil? 

O SR. HERVAS!O GU!MARÀES DE CARVALHO- Não, no mun-
do. 

O SR. FRANCO MONTORO- Bo!Tl, no Brasil nenhuma porque não 
há usina nuclear em funcionamento. 

O SR. HERVASlO GUIMARAES DE CARVALHO- Estou pedindo 
no mundo. Aqui, como V. Ex• pode ver, temos a freqUência dC eventos, por 
ano, aqui o número de fatalidades, número de mortes. Isto é unia escala lo-
garítima de maneira que o número vai ntirn crescendo. -

Se nós exarminarmos o número total das pessoas que morrem por aci
dentes, teremos o seguinte: o maior númerO de acidentes é em conseqüência 
de automóveiS, -depois temos incêndios, tem em seguida explosões, acidentes 
de barragens, acidentes de aviação. V. Ex' pode ver que de fato a hidrelétricâ 
é muito mais perigO-sa do que a nuclear, não tem geito não; inclu~ive y, Ex'" 
tem até seus casos para contar, eu não tenho os meus. 

O SR. FRANCO MONTORO- Mas nós não ternos usina nuclear, por 
enquanto seria absurdo admitir que pudesse haver o acidente sem a usina fun
cionar. Enquanto não há usina não há caso algum ... 

O SR. HERVASlO GU!MARÁES DE'éARVALHO- Não é esse o 
argumento. Não! Ternos que levar em consideração que temos 250 navios de 
guerra com mais de 250 reatares, no mundo, e temos muito mais de uma cen
tena de reatares, nos Estados Unidos temos 72 funciOriaOdo, no resto do 
mundo temos mais ou menos a mesma quantia, já se tem acumulado um índi~ 
ce total de cerca de 1500 anosfreator sem que tivesse havido uma pessoa mor
ta em conseqüência disso. Não há nenhum registro na História da Humani
dade de nenhuma atividade humana que tenha sido feita nessa extenção com 
tanta gente trabalhando sem que houvesse um número tão pequeno de aci
dentes. 

O SR. FRANCO MONTORO- V. S• fala nenhum, mas- eu não sou 
especialista- pela leitura dos jornais há condenação, há o caso dessa moça ... 

O SR. HERVASlO GUlMARÁES DE CARVALHO- Essa moça tra
balhava numa fábrica de plutónio, plutónio não é atividade pacrtica, plutónio 
é para fazer bomba, e essa moça- segundo o que sei- ela andou ingerindo, 
ao que parece, ninguém pode provar isso, deliberadamente, certã quantia de 
plutónio. Porque uma pessoa que trabalha bem, nesse campo, não se conta-

mina. ela própria deve ter cuidado para não cometer erros que a levem a inge
rir plutónio, porque para uma pessoa ingerir plutónio deverá fazer uma certa 
fOrÇa. --

O SR. FRANCO MONTORO- A sua interpretação ê gratuita. Não hã 
nenhuma informação de que ela tenha ingerido plutónio. 

O SR_ HERVASlO GU!MARÁES DE CARVALHO- Não é gratui
ta, não Ex•! 

O SR. FRANCO MONTORO- Mas o acidente estã envolvido em mis
tério ... 

O SR. HERVAS!O GU!MARAES OE CARVALHO- Quando ela 
sofreu o acidente foi examinada e diagftosticaram que havia plutónio em seu 
organismo. Essa moça trabalhava numa fábrica onde se lidava com plutónio 
e era uma empresa privada. 

O SR. FRANCO MONTORO- Grande parte dos reatores é feito por 
empresa privada, nós sabemos disso. 

O SR. HERVASlO GUlMARAES DE CARVALHO- Mas essa não 
era uma empresa que estivesse usando o plutónio para fins pacíficos. 

O SR. FRANCO MONTORO - Mas é ligada à radioatividade. E hã 
outros aspectos; não se trata da morte imediata. Os efeitos da radioatividade 
se fazem sentir com relação ao sistema ósseo, ao câncer, hã uma série de efei
tos que estão em observação, a energia nuclear é recente. O capítulo da po
luição nuclear ocupa hoje inúmeras bibliotec_as. Não se pode com um argu
mento tão simplista afastar os problemas dos riscos em matéria nuclear. Te
mos em mente que todas as preocauções serão toma~as ... 

O SR. HERVASÍO GUIMARAES DE CARVALHO- Senador não 
estou negando que não exista risco. Estou- negando que existam providências 
para evitar que exista esse risco. As providências que se tomam podem redu
zir esses riscos a valores semelhantes àqueles que mostrei no quadro-negro 
que existe um recorde no registro desse tipo, um registro tão feliz como este. 
Entretanto não somos tratados assim em relação às atividades químicas, não 
somos tratados assim em relação às outras atividades. Hoje somos apontados 
como aqueles que criam de fato riscos muito grandes para a sociedade, e isso 
é uma injustiÇa. E V. Ex• há de convir que se deveria pôr em pé de igualdade, 
inclusive dentro do princípio da democracia que deve tratar uma forma de 
energia igual à outra. E isso que estou dizendo. 

SR. FRANCO MONTORO - Aí o problema não é de democracia. E 
de verdade ou não de ser objetivo ou não. 

O que se sabe em relação à radioatividade e a poluíção nuclear é que ela 
atinge inclusive ao feto através da alimentação, atinge aos gêneros alimentí
cios, há permanência durante ffiil anos da radiotividade na atmosfera, tudo 
issO são fatos que até o momento, me parece, não foram contestados. Agora, 
depois, por câlculos e porcentagens- V. S~' perguntou há pouco se houve al
gum caso, de morte no Brasil, em conseqUência de reatares atômicos ... 

O SR. HERVASlO GUlMARÁES DE CARVALHO- Não disse no 
Brasil, não! 

O SR. FRANCO MONTORO- No mundo. Mas no Brasil, por exem
plo, não há nenhum. Então se fizermos um levantamento nesse sentido, quan
do começar a haVer um reato r e conipar3r os riscos decorrentes de um reator 
com o risco histórico dos malefícios que podem ocorrer em decorrência da 
produção do carvão, de seu transporte, a sua instalação ... 

O SR. HERVASlO GUIMARÃES DE CARVALHO- E isso que V. 
Ex• tem que levar em conta. 

O SR. FRANCO MONTORO - Mas em relação à energia nuclear 
também tenho que levar em conta todo o conjunto e depois da sua aplicação, 
da sua utilização e do seu acompanhante. .. 

O SR. HERVASIO GUIMARÃES DECARVALHO- Só assim pode
remos comparar as coisas, quando tratarmos tudo da mesma maneira. Temos 
que encontrar uma fórmula de raro tratamento. Não estou dizendo que a 
energia nuclear não ofereça nenhum risco, estou dizendo que ela oferece um 
risco. baixo, tolerávç:l, acejtá_vel. Se V. Ex• fizer risco/benefício encontrará de 
fato aquilo que os produtores de energia nuclear dos Estados Unidos dizem, 
ou seja, que o quilowatt mais seguro - e foi essa a minha frase que V. Ex• 
achou que era muito estranha e que me obrigou a dizer tudo isto. Posso até 
fazer o seguinte: concordo que V. Ex• tenha um representante cientista esco
lhido pela Academia de .Cíências, na Comissão de Energia Nuclear, pelo fato 
verdadeiro de que a forma mais limpa, mais ecológica, que conhecemos hoje 
na face da terra para produzir um quilowatt/hora ainda é a nuclear. Eviden
temente um dia poderá aparecer outra e é bem possível, e se Deus quiser, que 
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·melhoraremos mais esse aspecto ecológico da energia nuclear, porque iremos 
reduzir mais, mais e mais esse risco; enquanto que não posso reduzir em 
maior número o do gâs, porque ele- o pr~blema do gãs é que ele reage com 
o ar e produz óxido nitric·o do qual não temos como escapar, no caso da ener
gia nuclear ainda temos espaço para melhorar, para reduzir o risco. 

Creia, Senador, adoro discutir com V. Ex'-

0 SR. FRANCO MONTORO- Eu também. Respeito suas opiniões, 
mas parto sempre do ponto de vista de que o ponto de vista é o que se vê de 
determinado ponto. V. S• estã vendo como Pr!!sidente da Comissão Nacional 
de Energia Nuclear a sua perspectiva, é o seu lado da ponte. Eu lhe asseguro 
que a Comunidade Científica, boa parte dos que aqui depuseram, que a po
pulação brasileira e a população do mundo, e não apenas em alguns países 
corno os Estados Unidos e a Alemanha, o debate sobre a poluição nuclear é o 
mais vivo do mundo, hoje; e não podemos passar uma esponja sobre isso e 
afirmar que esse risco é desprezível. 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- Tive ocasião 
de dizer, que estou vindo aqui no momento mais difícil da energia nuclear; di
ria, como o americano, que sou um underdog. E sabe que isso me dá prazer, 
porque se eu viesse aqui apenas cantar hosanas à energia nuclear, se não hou
vesse problemas, eu não estaria fazendo o que venho fazer, ou seja, defender a 
energia nuclear com unhas e dentes, porque tenho certeza absoluta de que va
mos precisar muito dela, demais. Se eu não tivesse a certeza de que estou fa
zendo isso para os meus netos e bisnetos, eu não viria aqui com esse entusias
mo, eu não teria essa coragem cívica, esse desassombro moral, esse desas~ 
sombra cívico que tenho. Porque creio nisso, porque tenho certeza absoluta. 
Sei que esfou prestando um serviço à Pátria, à comunidade e muito maior à 
humanidade. Por isto ê que tenho esse otimísmo: Se eu não tivesse essa certe
za, nobre Senador, não teria essa força moral que tenho. 

O SR. FRANCO MONTORO- Que não é privilégio, outros também o 
têm, outros acham que, com mais razões, pensando em seus filhos e netos, de~ 
vem ter mais cautela sobre os riscos dessa energia. 

Queria fazer uma observação. Esse cálculo que foi feito _o foi tomando 
em conta a produção normal, sem levar em conta possíveis acidentes, não é? 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- Senador, nós 
levamos em conta a possibilidade de acidentes. Y. Ex• acabou de assistir o 
maior acidente da energia nuclear de todos os ter:npos, e não houve vítima al
guma. 

O SR. FRANCO MONTO RO- Não, foi o maíor acidente dos reatores 
atómicos deixados a isso. Mas, o maior desastre nuclear foi o de Hiroshima. 

. O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- Mas, aquilo 
não foi aplicação pacífica da energia nuclear. 

O SR. FRANCO MONTORO ~ Foi aplicação nuclear. 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- Queria, Sena
dor, chamar a sua importante atenção para o seguinte fato. 

Em primeiro lugar, queria dizer que vim a esta Casa fazer amigos, vim 
buscar apoio em particular, e não só apoio da ARENA mas do MDB, porque 
não vou poder cumprir a minha tarefa sem ter o apoio completo, integral de 
todas as duas Casas do Congresso Nacional, qualquer que seja o·partido, 
qualquer que seja a ideologia da pessoa, porque preciso desse apoio para 
cumprir a minha missão. De maneira que não vim aqui brigar com ninguém. 

O SR. FRANCO MONTORO - Não, não. 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO--,-_ Queria dizer 
que as previsões feitas pela Comunidade Internacional de Energia- não tem 
nada a ver com a energia nuclear, é a comunidade global, é a World Energy 
Community- no último volume que publicou, que acabou de sair agora em 
1979. . . 

Eu queria mostrar quais são as previsões feitas pelos gtupos encarrega
dos delas. 

(Projeção.) 

O óleo, a partir de 1980, continuará crescendo, mas vai chegar o momen
to em que teremos de tomar todas as medidas, para mantermos um certo ra
cionamento mundial do produto. Então, vai haver uma tendência de reduzir 
o uso do óleo e aumentar violentamente o uso do carvão como sucedâneo. 

Quanto ao gãs, há uma esperança muito grande, de maneira que, até o 
ano dois mil e tanto, vamos dispor de bastante gás. 

Mas, a energia nuclear, embora ainda esteja numa fase, vamos dizer, de 
infância, ela vai crescer; quando chegar por volta do ano 2010, ela terá de to
rnar um esforço monumental. 

Mesmo essas formas- solar, geotêrmica, biomassa, renovável, hídrica 
- toda ela vai ser aproveitada, e depois desse aproveitamento ela vai ficar 
nessa função que V. Ex'-s estão vendo demonstrada na transparência. 

Então, teremos uma situação que, no século próximo, serã inteiramente 
dominada pela energia nuclear. 

Devo dizer que as pessoas que fizeram essas previsões não são muito 
simpáticas à energia nuclear; é que não há outra alternativa, não conhecemos 
nenhuma outra foi'm::i de se sair desse impasse. Temos que viver, inexoravel
mente, com a_ energia nuclear, e por isso é que estamos tomando todas as pro
vidências para reduzir os seus riscos àquilo que for o mínimo possível exeqUí
vel, para que, de fato, possamos já vir a usar a energia nuclear sem que haja 
agressão alguma à sociedade humana. Temos que fazer isso de forma muito 
séria. 

Esse acidente de Harrisburg, de certa forma, foi até muito bom, porque 
esse excesso de confiança, que V. Ex'- está atribuindo a mim, essa certa alti
vez, essa confiança exagerada não deve ser uma forma de filosofia a ~er ado· 
tada. Devemos, humildemente, trabalhar para fazer com que a energia nu
clear seja cada vez mais confiável, que seu risco se reduza sempre mais e mais, 
para que isso possa ser atingido sem nenhuma preocupação para a sociedade 
humana. 

(Projeção de transparência sobre as necessidades energéticas.) 

Em 1985, - como jã temos engajados, e os posso mostrar, todos os nos
sos projetes que estamos construindo, inclusive no caso de Itaipu estamos, 
até, com avanço no cronograma- vamos ter entre 60 e 50 mil rnegawatts ins
talados. E vamos fazer a&ora algumas hipóteses: esse aqui é um índice de po
tência. 

Se continuarmos a crecer 12,5%, como estamos, teimosamente, a despei
to de qualquer coisa, o Brasil toma a trances e barrancos, com ou sem in
flação, continuamos a crescer com essa teimosia incrível, é um absurdo cres
cer tanto assim mas estamos crescendo, e continuaremQs, porque se vamos 
modificar a estrutura de consumo, se vamos voltar para a energia e_létrica, 
principalmente para a hidrelétrica, uma boa parcela dos nossos gastos em 
energia, obviamente será a energia hidrelétrica que vai sofrer com isso, por
que terá de crescei" mais. Não é verdade? 

O SR. FRANCO MONTORO ~Acho que houve uma confusão de pa
lavras aí. 

O SR. HERVASIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Estava dizen
do que, se jã vamos crescendo com certo ritmo, com certo avanço, e se ainda 
vamos ser forçados a crescer a parte elétrica, porque vamos substituir por e te
tricidade uma boa parcela daquilo que usamos em petróleo, o que vai aconte
cer? Vai haver uma demanda maior de eletricidade. Não é? Quer dizer, essa 
demanda maior de eletricidade ê possível que acelere, ainda mais, esse cresci
mento. Então, as coisas se inclinam na direção, pode ser de 15,5% talvez seja 
mais: estou fazeildo, agora, hipóteses extremamente modestas, vou baixar 
completamente, vou admitir hipóteses diferentes. 

Vou aQmitir que tenhamos 50 mil, que se tenha a taxa de lO%, e temos a 
taxa ainda menor de 8%. Se isso acontecer no ano 2010, nós teremos para 
uma taxa mínini:a possível 350 mil megawatts, na taxa de lO% 540 mil. Se fos
se 12,5% nós teríamos mil, quer dizer, l milhão de watts. Então quer dizer 
nobre Senador que a situação nossa não é assim tão ruim, porque o nosso po
tencial hidrelétrico, se ele for 150 mil, vai ser esgotado aqui, se ele for 200 ele 
vai ser esgótado tam~ém aqui. Admitamos que a gente tivesse até um poten
cial maior, que rosse 300, ele seria esgotado aqui. Então nós vamos esgotar o 
nosso potencial hidrelétrico aqui de qualquer maneira não há como evitar is
so. Então é um fato da natUreza. O Brasil será uma grande Nação, ninguém 
vai impedir, isto não depende de mim, não depende de nenhum de nós. E 
graças a Deus este será um País imenso, maravilhoso, e então vamos precisar 
enormemente de energia nuclear. Então se nós não tomarmos proVidências 
enérgicas riós vamos empilhar problemas seriíssimos. Então em vez de me 
perguntarem, como muitas vezes me perguntam, serã que nós estamos to
mando prematuramente certas providências, eu direi o seguinte: o que nós es· 
tamos fazendo é tomar as providências muito atrasadas porque o que nós te
mos de obrigação pela frente vai exigir um esforço monumental que eu rião 
sei se teremos meios e seremos capazes de resolver tantos problemas assim, 
porque, na verdade, nós jã estamos empilhando problemas para o futuro. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Antes de conceder a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso, suspendo a reunião por 5 minutos. 

(Suspensa a reunião às 17 horas e 55 minutos, reaberta às 18 
horas e 10 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) --Vamos recomeçar os nosso tra
balhos. 
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Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Dr. Hervásio, V. S• tem 
razão quando pede a compreensão da Comissão para o problema nuclear, no 
tocante à energia que vai gerar eletricidade, mas nós que representamos o 
povo devemos, também, dar respostas a todas as indagações, ansiedades e an
gústias que o povo tem a respeito de energia nuclear. 

Nesse sentido vou começar do começo, V. S• vai me desculpar; sabemos 
que a Westinghouse foi a empresa que ganhou a concorrência para a cons
trução da primeira usina nuclear, Angra I; pois bem, segunda-feira me che
gou às mãos a revista americana Nuclear News, então, leio aqui na página 72, 
o seguinte: o complexo de Three Miles lsland, na Pensilvânia, em Harrys
burg, foi construído de parceria entre duas empresas de construção de usinas 
nucleares. Three Miles Island number one, quer dizer, a número 1, foi cons
truída pela Babcox, a Three MiJes Island 2, que foi onde sucedeu o acidente, 
foi Construída peJa: Babcox também, o reator; riias o que me chamou a 
atenção e quero chamar a atenção da Comissão também, é que o gerador da 
Three Miles Island que deu defeito, foi construído pela Westinghouse, a-mes
ma empresa que construiu Angra I. Está na revista Nuclear News, de feverei
ro de 1979. E diz mais: uEssa usina tinha sido posta em funcionamento em 
dezembro de 1978" - dois meses depois, deu defeito. A n9 I havia sido posta 
em funcionamento em outubro de 1974. Como nós sabemos que o defeito foi 
na área do sistema circulatório do reatar, perguntaria a V. Sf se o defeito foi 
na área da Babcox ou na área da Westinghouse'? 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Gostaria de 
explicar a transparência. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Gostaria que V. S• explicasse bem, para 
esca.ndir qualquer dúvida que haja. 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Aqui está um 
esquema da usina famosa, aquela que deu motivo a essa controvérsia. Aqui 
está o reato r, a bomba de circulação com o t-ratador de vapor. Esse tratador 
de vapor é muito diferente do nosSo, porque ele é enorme; os tubos, ao invés 
de serem em uu", vão de um lado para o outro; têm a vantagem de não vibra
rem mas, em compensação, V. Ex• vai ver que deu lugar a uma série de des
vantagens. Aliás, tudo na vida é assim: ganha-se em uma coisa e perde-se em 
outra. 

Aqui está o dispositivo,que mantém a pressão constante. O reator fun
ciona da seguinte maneira: o combustível aquece a água sob pressão- diga
mos. 151 atmosferas- essa ãgua circula pelo trocador de calor de forma 
contínua e, esse trocador, produz vapor. Esse vapo-r vai para as turbinas. As 
turbinas são de alta, média e baixa pressão e aqui estâ o condensador com cir
cuito terciário, circuito de refrigeração do condensador. Então, hã dois ci_r:-:_ 
cuitos: um circuito primário e um circuito secundário, e, finalmente, o circui
to que seria o terciârio, que é o de resfriamento do condensador. 

O acidente não teve nada a ver com a turbina. A turbina se portou perfei
tamente bem e não houve nenhum problema com ela. O que houve foi o se
guinte: essa bomba aqui, que é a que apanha a água condensada - o vapor 
passou na turbina, virou líquido e, depois de se transformar em líquido, é ou
tra vez bombeado para ser outra vez transformado em vapor. Está claro? 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Está claro. 

O SR. HERV ÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO -Como aconte
ce que essa aqui dentro deve ser semi-purificada, havia aqui um proceSso de 
limpeza dessa água que deveria estar funcionando. Essa bomba aqui, por 
qualquer motivo, entrou ar e ela deixou de funcionar. Ao deixar de funcionar, 
ela deixou de mandar água para o trocador de calor. Ao deixar de mandará
gua para o trocador de calor, a pressão de vapor deixou de crescer. Então, 
essa turbina aqui, tendo perdido sua pressão normal, automaticamente co
mandou o desligamento do reatar. 

Quer dizer que essa turbina- aqui não teve nada com o problema - ela 
simplesmente, não tendo recebido vapor como deveria ter recebido, coman
dou o desligamento do reato r. Isso é uma coisa que acontece automaticamen
te - chama-se turbyne trick. 

Essa foi a primeira fase do acidente. Essa bomba aqui deveria ter sido 
substituída imediatamente por o~tras bombas que, no caso de essa não_ fun
cionar, entram em funcionamento. Mas infelizmente as bombas que deveriam 
ter entrado em funcionamento, não entraram por razões que vou explicar: 
essa usina estava em operação há 3 meses e, no início", estão sendo sempre re
vistas e revisadas. Estavam fazendo manutenção naquela região e, no painel 
de controle- hoje já sabemos o que-aco-nteceu- quando foram fazer a revi
são nessa bomba, colocaram um cartão em cima do instrumento, indicando 
que a bomba estava em revisão. Acontece que o operador que tomava conta 
dessa parte, era um homem de abdomem muito volumoso e aconteceu uma 

coisa muito desã.gradável porque esse instrumento estava nessa parte aqui do 
console. o cartão estava em cima e ele, quando começou a haver uma série de 
alarmes - porque naquele mesmo momento, dispararam de 50 a 100 alar
mes; ele estava com uma atenção enorme em outras coisas. 

Além disso, aqui existem instrumentos acústicos que indicam se esse apa
relho está ou não recebendo água, quer dizer, ouve-se o barulho de chuveiro. 
Mas ocorre que, como eles não tinham muita prática em matéria desse baru
lho, esse aparelho estava secando a ãgua ao invés de estar caindo água, e na 
opinião deles, o ruído era "idêntico. Então, durante 8 minutos, eles tiveram a 
ilusão de que não estava acontecendo nada de errado ali mas, pelo contrário, 
que estava entrando âgua na quantidade em que deveria entrar. Essa foi uma 
das coisas mais desagradáveis, inclusive o fato de que havia até: excesso de 
equipamento também sônico, dando a ilusão de que ... 

Além disso, quando não entrou a âgua para esfriar, o que aconteceu? 
Automaticamente essa bomba estava em circulação e a temperatura foi cres
cendo~ foi crescendo e esse aparelho aqui, que é destinado a manter a pressão 
constante, não foi capaz de resistir a tanta temperatura e tanta pressão e, au
tomaticamente, abriu uma válvula aqui. Essa válvula começou a passar vapor 
para esse tanque, que é um tanque para diminuir o excesso de pressão. Mas o 
excesso de pressãso foi tão grande que no fim de certo tempo, aqui há um dis
co, esse disco rompeu. 

Então, começou um processo muito complicado, porque o aparelho que 
devia indicar que essa válvula tin~~ fechado abriu, deu uma despressurização, 
ele devia ter fechado,_ aí foi o molnento mais desagradável do acidente, por
que uma lâmpada que devia t& ficado acesa ele apagou indicando que aquela 
válvula estava fechada, esse o momento extremamente desagradável. 

V. Ex.•s observem que isto aqui é o· vaso de aço de contenção e que aqui 
no fundo tem uma calha para receber líquido, evidentemente que se o vapor 
que chegou aqui condensou ele veio aqui para esta calha e ao chegar a estaca
lha, ele liquefeito imediatamente uma bomba levou este vapor para dentro 
deste tanque, coisa que não devia ter acontecido. 

Então, aquela liberação de gases que aconteceu foi um outro erro porque 
os gases libertados desse edifício auxiliar foram para dentro da chaminé de 
gases. 

Nessa segunda fase do acidente não havendo aqui resfriamento começou 
a passar líquido do pressurizador e como estava aberta esta válvula preen
cheu completamente o pressurizador e começou a fazer bolhas de vapor aqui. 
Até aqui não tinha havido nada de mais, mas, em seguida o que aconteceu foi 
o seguinte: foi que numa outra etapa tinha entrado em operação o sistema 
quando a pressão-está alta não forma bolha de vapor, se ela estivesse bastante 
alta não devia formar bolha de vapor, mas, os operadores começaram a se 
preocupar demais e tinha havido sistema de injeção para resfriamento, in
jeção de alta pressão, eles tiraram esse ..sistema de desligar manualmente. aí 
começou a criar vapor e a temperatura muito alta, começou o vapor a atacar 
o silicone, inclusive gás, e aí aconteceu uma pior, porque tendo formado gás, 
eles estavam com medo de estragar as bombas, porque a bomba não estando 
completamente cheia, funcionando no vazio ela iria se estragar. 

Eles desligaram as bombas para evitar a sua perda e a situação piorou 
enormemente. Em seguida. eles mudaram de atitude resolveram fazer um ou
tro tipo de operação e quando se descobriu que esta vâlvula estava aberta 
fechou-se a válvula e aí conseguiu-se a pressão necessária para recomeçar a 
injeção de alta pressão com o processo de refrigeramento. mas, no momento 
em que se começou o processo de refrigeração já havia acontecido duas vezes 
de estar o combustível fora: do líquido e tendo acontecido isso o combustível 
sofreu dano. Isso foi o que levou a produção de hidrogênio, que deu um tra
balho muito grande para ser posto em ordem. 

Mas, no fim de certo período, foi possível manter o sistema sobre pres
são mais alta e fazer desaparecer esse problema, porque todos os operadores 
não desejavam nunca ter o pressurizador cheio cOmpletamente, isso era uma 
verdadeira preocupação, hoje sabe-se que isso era uma verdadeira bobagem, 
não tem nenhuma importância, mas, foi a preocupação de não ter esse pres
surizador completamente cheio que deu uma porção de tolices, porque a indi
cação de que ele estava cheio fazia com que as operações ficassem muito difí
ceis. 

Agora vou passar para o outro lado e vou discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Passo Pôrto)- Prof. Hervãsio, Srs. Senadores 
nós estamos sendo convocados para uma reunião secreta, no plenário, onde 
será efetuada votação de autoridade, co1. J.ltaria ')plenário para a suspensão 
da nossa reunião durante 15 minutos. 

Podemos continuar até o Prof. Hervãsio acabar essa primeira parte. 

O SR. HERVÃSJO GUIMARÃES DE CARVALHO- O problema 
foi muito sério, porque, em primeiro lugar apesar dos Estados Unidos vive-
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rem com uma ameaça de urna guerra nuclear, aparentemente, não há uma 
preparação para defesa civil nenhuma, tanto é que nessa ãrea não havia ne
nhum plano para evacuação da população; não havia, por exemplo, distribuí
do pastilhas de iodo, porque seria alguma coisa que se deve fazer com a popu
lação que viva numa vizinhança com o reator, para qualquer emergência, 
porque das substâncias que deveriam ser evei\tualmente liberadas a pior é o 
iodó 131, o iodo não produz nenhum efeito se se ingerir pastilha de iodo, se 
V. Ex• ingerir pastilha de iodo, de iodeto de potássio que é inóquo, eu não sei 
quantos médicos estão aqui presentes, mas, se V. Ex' tomar uma dose de iodo 
razoâvel ao em vez de V. Ex' absorver iodo, V. Ex' elimina iodo, e como a 
vida do iodo radioativo é muito curta, isso protegeria a população contra 
qualquer eventual possibilidade de efeito do iodo. 

Isso complicou enormemente a situação porque de lO em 10 minutos, o 
pobre do Governador da Pensilvânia recebendo as notícias que eram muito 
alarmantes e com toda a razão ele telefonava para as pessoas que estavam na 
usina, perguntando se evacuava ou não evacuava a área, porque naquela oca
sião ninguém sabia que dimensão tinha o acidente, ninguém tinha idéia das 
conseqüências. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estâ suspensa a sessão por 15 
minutos. 

(Suspende-se a sessao às 18 horas e 35 minutos) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estão reabertos os nossos tra
balhos. 

Com a palavra o Professor Hervâsio Guimarães de Carvalho. 

O SR. HERVÁSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Voltando ao 
assunto, tive o prazer e a oportunidade de estar, recentemente, num congres
so da Conferência_ da Amêrica Nuclear Society, da Europen Nuclear Society, 
em Hamburgo, que congrega todos os especialistas mundiais em energia nu
clear, periodicamente, de dois em dois anos hâ_um congresso de carãter uni
versal e houve uma manhã inteira devotada a esse acidente Harrisburg, por
que eu tenho a impressão de que esse acidente ê uma espécie de marco na his
tória da energia nuclear. Um dos primeiros Presidentes da Comissão de Ener
gia Nuclear dos Estados Unidos, faz uma observação sobre Híirrisburg do se
guinte tipo: 

H Em primeiro lugar foi muito bom porque terminou com a ar
rogância dos homens de energia nuclear, que achavam que a energia 
nuclear era infalível." 

Então, quer" dizer, isso não- é bom do ponto de vista de segurança. Por 
mais bem feito que seja esse sistema de defesa em profundidade, porque de 
fato não houve nenhuma vítima em c-onseqüência desse acidente, de resto foi 
uma pequena perda de refrigerante no sistema primário, mas que teve este im
pacto psicológico de uma dimensão enorme; impacto este que foi tremenda
mente amplificado por muitas razões. Uma delas é que estava sendo prepara
do o espírito público para receber um filme chamado China Syndrome, que 
era um drama chinês em que se imagina que haja um acidente no reator, com 
a fusão do núcleo, e a cena, dizem, do reclame da propaganda do filme é mui
to pior do que o filme. De maneira que aquilo estava sendo feito na Televisão 
com muita freqüência para chamar a atenção para o filme. No momento em 
que se soube do evento, quando isso foi anunciado, as primeiras notícias sur
giram, quando os operadores chamaram o pessoai da Nuclear Regulatory 
Commission para o sítio, e começaram a chegar as primeiras notícias, houve 
a chegada de 300 jornalistas e mais outras 500 PessOas de outras procedên
cias, das quais 100 pessoas eram operadores senior especializados de usinas, 
outros ligados com as empresas, todos os que se achavam com responsabili
dade no programa nuclear foram levar aquilo que achavam que era a assis
tência que poderiam dar. Então, houve uma formação de um grupo dividido 
em seis patrulhas, seis grupos que se reuniam diariamente das seis horas da 
manhã às seis horas da tarde, tendo coletado todas as informações, para fazer 
um teste de análise, resumo, sumário, e dar algum conselho, alguma infor
mação que pudesse sair desse mistério, porque no fundo o fenômeno era mis
terioso porque os instrumentos não tinham descrito o fenômeno de forma 
correta e por muito tempo se esteve inteiramerite no escuro, face aqueles dois 
fatos que citei, dois instrumentos que deixaram de operar no momento opor
tuno. Isso foi ·suficiente para transformar uma coisa que teria sido uma sim
ples parada de reator naquele fenômeno que assistimos. 

Então, esse pessoal trabalhou durante seis semanas. Alguns deixaram o 
trabalho no fim de 4 semanas. Mas foi uma solidariedade muito grande. Para 
ter uma idéia do número de pessoas que compareceram lá, até o Presidente 
dos Estados Unidos e até a Primeira Dama foram ao local. Mas isso fez com 
que houvesse uma balbúrdia muito grande. As informações dadas pela Im
prensa er~ inforin3.ções, corno V. Ex•s viram, mUito diferenteS dos fatos, 
mesmo por que ninguém era capaz de atender a Imprensa. 

Ficou bem claro uma coisa, se V. Ex• faz uma pergunta muito bem feita, 
a que V. Ex• faz sempre a mim, tenho uma chance de quase lhe responder 
bem. Em certos casos até 100%. Mas se V. Ex• me fizer uma pergunta total
mente imprópria ou qualquer pessoa fizer uma pergunta que não tem relação 
com o assunto, a chance de lhe responder errado é de 100%. Foi isso que 
aconteceu com a freqUência enorme lã; e aconteceu com freqUência enorme, 
também, em relação a tal bolha, porque tinha gente que estava pensando que 
haveria uma explosão porque o oxigênio iria combinar com o hidrogénio. 
Mas as perguntas que faziam eram perguntas feitas para professores da uni
versidade lã fora, sem explicar direito quais eram as condições que prevale
ciam dentro do reator, porque quando V. Ex• tem âgua atacando os zircô
nios, V. Ex' produz é hidróxido de zircônio, e produzindo hidróxido de zircô
nio, V. Ex• produz hidrogénio, mas não produz oxigênio não. Então, não ha
via possibilidade de ter oxigênio lã dentro. O oxigênio, como houve de fato 
uma pequena explosão, foi hidrogênio que escapou naquele momento em que 
estava aberta a vãlvula, e ficou aberta até que se fechou mesmo com a mão, e 
naquele momento a saída de hidrogênio; hidrogênio saía e a temperatura era 
alta, e quando ele se misturou com o ar, em concentração superior a 8%, por
que para explodir precisa de 8% de hidrogênio misturado com oxigênio, en
tão, houve uma pequena explosão. Explosão essa que o vaso de contenção 
agUentou perfeitamente, mas que produziu um resultado catastrófico, porque 
quando houve a explosão dispararam os chuveiros, que têm em cima, e o chu
veiro em vez de ter somente âgua, tem hidróxido de sódio, e esse hidróxido de 
sódio ninguém sabe o que vai fazer de conseqiiência lá no material. De manei
ra que a recuperação dessa usina não é de todo impossível, porque também, 
pór maior que tenha sido os danos lã nos combustíveis, etc., haverã sempre a 
possibilidade de dentro de 6 meses começar a inflar, entrar com aparelho de 
controle remoto e, finalmente, n·o fim de um período que presumo 2 anos e 
meio, isso é previsão minha, essa usina vai poder voltar a funcionar. Mas o 
dano material que ela sofre é incrivelmente superior a qualquer outra coisa. 

Agora, do ponto de vista do impacto ambiental, os fatos foram muito 
distorcidos, porque houve um momento em que de fato, quando escapou gãs 
para dentro do dispositivo do vaso de contenção, ali houve de fato uma certa 
radioatividade suficientemente alta para ser observada por helicóptero. Mas 
acontece que 47 estações, que foram localizadas ao redor para tomar amostra 
de água, leite de vaca, ãgua de rio, tomar, enfim, todas as informações ecoló
gicas possíveis, terminaram dando, no fim, um resultado tão baixo que parece 
até mentira. A média da radioatividade integral produzida por todo o aciden
te foi de 50 milihertz na ãrea que poderia ter sido contaminada. 

Então, o impacto ecológico foi tão pequeno que foi menor do que aquele 
que recebi indo a Hamburgue e voltando, porque neste caso tenho que andar 
de avião, andando de avião, vôo a uma altitude suficientemente alta para me 
dar uma dose de radiação cósmica que exCede em muito os 50 milihertz que 
tomei ... 

O SR< DIRCEU CARDOSO- Dois e meio a viagem à Europa, dera
diação cósmica, não sei se de milihertz. 

O SR. HERVÁSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- São 50 mi
Iihertz ida e volta. Quem toma 5 mil hertz por ano são os pilotos, quando fa
zem mais de 12 viagens por ano, quer dizer, são as suas contas, mais ou me
nos. Dividindo vai dar até dose mais alta do que a minha. 

E o que V. Ex' toma em Guarapari, por exemplo, até é um perigo estar~ 
mos contando isso aí, porque, em Guarapari, a população toma 1.000 mi
Iihertz por ano. Sendo que em algum lugar de Guara pari, quando ainda tinha 
areia monazítica, tomava 5 mil por ano, em alguns lugares. Então, não são 
doses muito grandes. Três pessoas tomaram doses da ordem 3 hertz. O pes
soal que foi colher amostra da âgua, para saber se a âgua estava contaminada 
ou não, aquele pes'soal tomou uma dose acima da que chamamos dose ocupa
cional. Esse pessoal só vai trabalhar 3 meses depois. Mas não houve nenhuma 
dose acima da operacional permissível. Mesmo porque essas doses são dadas 
com um cuidado muito grande, muito abaixo daquelas em que começam a 
surgir os primeiros danos biológicos. Além disso, a respeito de baixa radioati
vidade, esse é um problema muito controvertido, porque hã quem pense e hâ 
quem discuta que se não houver uma certa quantidade de radioatividade na 
natureza e hã, de fato, aqui em Brasília até um pouco mais alto por causa da 
radioatividade da radiação cósmica, se não houver, de vez em quando, a 
quebra de cromossomos, não hã condição de certas enzimas regeneradoras de 
cromossomos, e então o organismo não tem aquele mecanismo de se defender 
contra o câncer. O aparecimento de qualquer neoplasma, qualquer coisa des
se tipo, não tem Como ser combatido, porque faz parte do sistema imunológi
co. Há, hoje, uma série de trabalhos feitos em que se discute esses pequenos 
valores de doses, quer dizer, a radioatividade num certo limite deveria, ao que 
parece, ser benéfica, porque hã quem diga que a radioatividade, se pudésse
mos reduzir a zero, seria a melhor coisa que se faria. Se se retirasse toda a ra-
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dioatividade, a radiação cósmica, enfim, se não tivéss~mos potássio no orga
nismo, enfim, reduzíssemos a radiação cósmica a zero. Mas, parece que isso 
não é de fato alguma coisa que satisfà"ç:f i::Crtas necessidades biológicas. Por
tanto, pequenas doses de radioatividade- não estou aconselhando ninguém 
a tomar uma pequena dose de radioatividade- ao que parece, tem efeito te
rapêutico. Estou lembrando até as estâncias minerais, onde há águas radioati
vas e coisas desse tipo. Não sou favorável a isso. Nós, quando trabalhamos, é 
nossa filosofia reduzir a radioatividade ao mínimo que é possível de se obter 
na prática. Quer dizer, o mínimo exeqUível. Simplesmente porque se não se 
sabe, ainda, se ê benéfica ou ll).aléfica, o fato é que é melhor não ter.~ ames
ma coisa que se faz com certos medicamentos "que não se sabe se tem efeito se
cundário ou não. Mas o fato é que Harisburgo estabelece uma nova filosofia, 
já disse aqui que hhedlatamente a Comissão Nacional de Energia Nuclear, 
dos Estados Unidos, foi reforçada, todas as comissões nacionais foram re
forçadas no mundo. O próprio Chanceler Schmit entrou em_ entendimento 
aqui com o nosso Presidente para que apoiássemos na agência um tipo de tra
balho parecido com esse International Nuclear Fuel Cycle Evoluatiof!, esse tra
balho sobre os diversos ciclos de combustível e problema de proliferação, des
ta vez voltado para métodos de como melhorar a segurança nuclear, mesmo 
porque, como disse para V. Ex•s aqui no início, o problema maior que enfren
tamos no momento é esse descrédito da energia nuclear, que precisa ser venci
do, do mesmo modo que foi vencido, por exemplo, por Oswaldo Cruz a cam
panha tremenda contra a vacina, como se teve que vencer o medo que se tinha 
de motores a explosão, como se teve que vencer o medo das viagens de avião, 
como se teve que vencer o medo do uso do gás doméstico. Enfim, todos esses 
problemas que tivemos que vencer para poder um dia chegar a dar essas tec
nologias à sociedade. 

Agora, todas elas têm risco. Se vou voltar para casa de avião, vou ter que 
passar por um risco. Mas há aquilo que chamamos risco-benefícip, É preciso 
saber se o benefício compensa o risco, e se esse risco ê menoi- do que outros 
que nos submetemos no cotidiano. Quando V. Ex' desce do seu apartamento, 
V. Ex' enfrenta o elevador que pode cair. Se V. Ex' vai dirigir seu automóvel, 
vai ter que enfrentar o tráfego que tem tun risco. Se V. Ex•, nesse dia, tem 
uma radiografia, V. Ex' vai se submeter à radiografia que tem o ·seu risco. Se 
o dentista vai lhe anestesiar, V. Ex.' tem o seu risco, voltando para casa tem o 
seu risco. E nós mesmos, discutindo aqui os nossos problemas, às vezes, emo
cionais, temos os nossos riscos, tambêm. Então, vivemos sempre com risco. O 
risco é algo inerente à nossa vida. Acontece que alguns já conhecemos bem e 
já medimos bem o risco-beneficio. Até que a POpulação entenda qual é o 
risco-benefício da energia nuclear, vai le-var um certo tempo, porque não é fá
cil comunicar isso à população, e não é fâcil fazer isso sem o apoio completo 
da Imprensa, sem o apoio completo dos meios de comunicação de massa. Se a 
televisão e a Imprensa decidirem não permitir que haja energia nuclear, não 
vai haver. Não vaí, porque o público vai se voltar contra e não hã quem possa 
fazer isso. Por Isso é que estou dizendo, para poder realizar a minha tarefa, 
preciso do apoio dos meus chefes, confiança absoluta dos meus chefes, preci
so ter a lei do meu lado. Se tenho uma lei boa, forte, que me permita cumprir 
minha missão sem titubear, que eu possa exercer, de fato, minhas funções, pa
rar uma usina quando for necessário parar, parar urna construção quando for 
necessário parar, e se eu não tiver o apoio do Congresso, o apoio da opinião 
pública, enfim, não vou poder funcionar, e prinC"ipalmente se eu não tiver o 
apoio da Imprensa. 

Tenho a impressão que sobre Harisburgo posso responder muitas outras 
perguntas, estou à disposição, mas se for suficiente o já díto, encerro a minha 
exposição. - -

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Pergunto aos Srs. Senadores se 
ainda desejam algum esclarecimento. 

O SR. ARNON DE MELLO- Gostaria apenas de perguntar ao Pro
fessor Hervásio- já-hoje conversamos- sobre o lixo atômico. Desejo que a 
energia nuclear no Brasil tenha o desenvolvimento que deve ter. Agora, infe
lizmente, até hoje, não me consta que tenha sido resolvido peJos americanos, 
que é a superpotência mais avançada de todas, porque a Rússia não cuida da 
energía nuclear para fins pacfficos, só cuida para fins bélicos, porque tem 
muitas quedas d'água, me disseram isso quando estive lá. Então, o que quero1 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Não, os Esta
dos Unidos também já têm um plano piloto. Inclusive já lhe dei um trabalho 
em que tem toda a programação. 

O SR. ARNON DE MELLO - E eu o lerei. 

O SR. HERVASIO GUfMARÀES DE CARVALHO-Oqueacontc
ce com os resíduos de alta atividade é que é muito cômodo em vez de tentar 
Um resíduo imediatamente deixâ-lo em depósito por um período muito longo 
e para empregá-lo sOb forma provisória até que a ractioatividade se reduza 
por um fator muito grande. Mas, vai chegar um momento em que é neces
~ário transformar essas soluções em substâncias sólidas em particular em vi
dro em tipo bório silicato insolúvel e esse material vitrificado pode até ser lo
Calizado em vã rios tipos de depósito, pode ser localizado em depósitos geoló
gicos, em formações geológicas do tipo de argila formações geológicas de ar
gila formações geológicas de tipo granítico, por exemplo, o Brasil é um País 
privilegiado neste assunto, temos granitos em quantidade aqui, se tivesse que 
escolher um país que fosse feito especialmente para poder ter granitos a meta
de a guardar' esse material, o Brasil seria, provavelmente, o país mais bem do
tatlo do mundo, porque temos granitos aqui em quantidade, o elemento tem 
qu~f!: ser um elemento de homogeneidade e não precisa ser de dimensão enor
me porque a quantidade d_~ resíduos produzidos é pequena. O que temos que 
faier no nosso caso, é tratar de fazer com que a fábrica de reprocessamento 
seja feita exatamerite em cima de uma formação geológica desse tipo que não 
tetíamos nem sequer de transportar esse material. Se formos inteligentes o 
que vamos fazer e que vamos transportar o material combustível queimado 
para um local onde a formação geológica seja absolutamente ideal para essa 
situação. 

Preparei, aqui, para V. Ex' um trabalho sobre formações geológicas 
ideai~ para isso. Se V. Ex• quiser poderemos tirar uma cópia para lhe dar para 
que possa ter a possibilidade de verificar que esse é um problema que não tem 
dificuldades tecnológicas muito sérias. Mandei agora alguns auxiliares meus 
para assistin::m na Fr3nça a v_itrificação desses resíduos de alta atividade e 
para surpresa nossa o problema é resolvido de tal forma que dentro da pró
pria fábrica eles alojam o material, alojam em poços de profundidade de lO 
metros, sem maiores complicações. 

O SR. ARNON DE MELLO - Professor, Deus queira que seja assim 
como V. Ex• diz. Agora, quero dizer que o que me preocupa é o futuro do 
Brasil, é por isso que dirigi a V. Ex' essa pergunta a respeito do lixo atômico. 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- Senador, que
ria dizer a V. Ex• o seguinte, que sou capaz de fazer qualquer coisa sibilina 
que V. Ex• quer com documentos oficiais, posso fazer o que V. Ex• quiser, 
principalmente porque existem no momento pelo menos 3 milhões de docu
mentos oficiais no mundo. 

O SR. ARNON DE MELLO- Mas, também, se for assim não acredi
tamos em nada mais. O que quero pedir a V. Ex• é que tome cuidado com 
seus netos e bisnetos, ouvi V. Ex' se referir aos seus netós e bisnetos. Quero 
exatamente que os meus netos e bisnetos sejam beneficiados pela sua atuação. 

O SR. HERV ASIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Sr. Senador, 
estive por acaso num programa de televisão e alguém fez a seguinte afirmati
va: a Alemanha não tem fábrica de reprocessamento nenhuma. Entretanto, 
nessa mesma ocasião eu respondi no programa dizendo o seguinte: tive o pri
vilégio de acompanhar o Presidente Geisel a uma visita numa fábrica de re
processamento que eu próprio solicitei aos alemães que fosse visitada por 
nós.- Então, tive a ocasião de acompanhar o Presidente, e o Presidente teve 
ocasião de acompanhar uma série de funções, de experiências e de operações 
dentro dessa fábrica junto ao c_entro de pesquisas nucleares de Karlsburg. 

O SR. ARNON DE MELLO- Qual o país do mundo que domina mais 
a tecnologia nuclear? São os Estados Unidos, não é? 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- Os Estados 
Unidos, a França domina, a Inglaterra domína ... 

O SR. ARNON DE MELLO - Mas, os Estados Unidos dominam, 
sobretudo. 

dizer para o Professor Hervásio é sobre a minha preocupação, e vou nesse O SR. HERVASIO DE GUIMARÃES DECARVALHO-Sim, mas o 
sentido fazer alguns discursos no Senado. fato de os Estados Unidos estarem fazendo isso ... 

OSR. HERVÃSIO GUIMARÃES DECARVALHÓ-Niio hã dúvida O SR. ARNON DE MELLO- Os reatores alemães estão dando sem-
alguma que o problema tecnológico do lixo nucle_ar se encontra reSolvido por pre acidentes. 
muitas nações. Não é uma só, não. Muitas nações Já conseguiram ir até a últi- O SR HERVASÍO GUIMARAES DE CARVALHO- V. Ex• está !en-
ma etapa. do Kurt Mirow demais. Se V. Ex• resolver só ler. .. 

O SR. ARNON DE MELLO- Menos os Estados Unidos, não é Pro- O SR. ARNON DE MELLO- Ouvi V. Ex• e vou ler tudo o que V. Ex' 
fessor'? escrever. 
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dor, o problema não é estar lendo isso, quando uma pessoa tem o desejo de 
embaraçar alguém e aí no caso o título jã diz: loucuras nucleares, o título jã 
tem uma intençãO atrãs do que vem, porque em vez de se dizer loucuras, acer
tos nucleares, no título do livro. 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- Exm• Sr. Sena- ' O SR. DIRCEU CARDOSO- Este cuidado a que estou me ref~rindo 
mostra não a desídia o descuido da CNEN, ao contrãrio, mostra o sentido de 
segurança, não querer que amanhã ocorra um defeito. 

O SR. HERVASIO GUIMARÁES DE CARVALHO- Isto até nos dã 
uma característica de homens maus, porque estão sempre ali tratando de não 
deixar passar nada. 

O SR. ARNON DEMELLO- Mas, équecumeprcocupoco.mofutu- O SR. DIRCEU CARDOSO- E claro. 
ro, meu caro. 

O SR. HERV ASIO GUIMARAES DE CARVALHO- Senador, sem 
quer~r ser chauvinista, acho que no Brasil é assim mesmo, é porque V. Ex" 
nasceu lã em Alagoas. 

O SR. ARNON DE MELLO- Muito obrigado, Professor. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Estâ encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 19 horas e 22 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Hã número regimental, estão 
abertos os nossos trabalhos. 

Prossegue com a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso. 
O SR. DIRCEU CARDOSO- Dr. Hervãsio, então, a nossa primeira 

pergunta: 
V. S• desenvolveu considerações e declarou que o defeito verificado nas 

vãlvulas e no sistema de circulação de âgua da Usina primâria II, a vãlvula 
não foi da construção da W estinghouse, é da responsabilidade, então, da ou
tra construtora. 

Foi a conclusão que retirei das suas declarações na noite de ontem. 
Quando visitei a Usina Nuclear de Angra I, construída pela Westinghou

se, no edificio dos reatares fui informado de que das 121 barras de urânio que 
funcionam como elemento físsil, apenas 120 haviam chegado, porque em uma 
havia sido detectado um defeito nos Estados Unidos pela CNEN. Pergunto: 
de que natureza ê este defeito? Se era um defeito por falta de elemento ou al· 
gum outro defeito sem maior importância. 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- Senador é V. 
Ex• aqui na CP! e nós lã na CNEN. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Doutor, o nosso intuito é esse, para de; 
pois o nosso relator elaborar um relatório contando esses dados,.esses infor~ 
mes, para a opinião -pública saber. 

Se tivesse havido o defeito e nós aceitássemos e depois de estar em fun
cionamento dizermos que estava com defeito- seria imperdoável para a 
CNEN, ao contrário, a CNEN impugnando, depois que eles entregarem ... 

O SR. HERVASIO GUIMARÁES DE CARVALHO- V. Ex• sabe 
que não teríamos nenhum ... 

O SR. MILTON CABRAL- Como é que se faz a medição desses tes-
tes? 

O SR. HERV ASIO GUIMARAES DE CARVALHO- Os testes são 
da seguinte maneira: cada elemento combustível ele ê submetido a medidas 
extremamente precisas. Começa no processo de fabricação, que vai documen
tando desde as pastilhas. Vou mostrar algumas a V. Ex• 

O SR. MILTON CABRAL- E a medição da radiação1 

O SR. HERVASIO GUIMARÁES DE CARVALHO- O elemento 
combustível é constituído por pastilhas que estão localizadas, alojadas dentro 
de hastes, estão aqui ãs pastilhas, as hastes não são deste comprimento que 
estou mostrando mas de 3,80m e depois de montado têm passadores entre es
tas hastes e estes passadores precisam estar absolutamente perfeitos, não só 

0 SR. HERVASIQ GUIMARÁES DE CARVALHO _ Senador, 0 , na forma geométrica como também na tensão que eles exercem, porque é pro
conjunto de elementos que jã recebemos constitui a carga completa e mais ciso lembrar que por estes elementos combustíveis, e são 16 por 16, passa um 

6 h ~ volume de líquido a uma velocidade muito alta e, então, esta passagem de 
quatro elementos extras. Nós não havíamos detectado um defeito, n s avia- líquido a alta velocidade não pode induzir vibrações no sistema, nem 
mos observado que doze desses elementos precisavam ser revistos. Esses doze vibração numa haste em si nem vibrações coletivas. 
elementos foram examinados cuidadosamente no que diz respeito, principal-
mente, à documentação que acompanha. Então, é preciso que ele tenha esta perfeição que estava dizendo que é 

Um elemento combustível é uma peça de muita precisão. Não pode ter quase de relojoaria, estava dizendo que as tolerâncias às vezes são de 15 mi
defeitos de construção, as tolerâncias são muito pequenas. Em alguns casos , crons, tolerância que se usa para fabricar relógio. 
as tolerâncias são tão pequenas quanto aquelas que são exigidas pela cons- Então, é preciso que se examine a documentação desde a construção das 

pastilhas, se elas estão com a densidade correta, etc. E esse elemento com-
trucão de relógios. b ã bustível foi, inclusive, testado, examinado, em relação a queima foi examina-

De maneira que V· Ex• pode imaginar como ê cuidadosa a 0 servaç o. do numa usina na Espanha, em Zorita e a sua queima, de contrato aí, é de 30, 
Mas tendo examinado recentemente o conjunto de todas as informações 

concernentes a todos os elementos combustíveis, nos sentimos profundamen- 33 mil megawats de tonelada, mas em Zorita eles fizeram o seguinte: puseram 
o urânio muito mais enriquecido e levaram a queima até 58 mil, sem falha no te felizes em informar que não há nenhum combustível que esteja defeituoso. combustíveL 

Então, estamos com 121 elementos da carga perfeita e os 4 extras seriam 
para o caso de substituição, ou caso de acidente ou defeito. Estamos com to- O SR. DIRCEU CARDOSO - ES.e nosso aqui, não é? 
dos 125 absolutamente satisfatórios. Não impugnamos nenhum desses ele- o SR. HERVAS!O GUIMARAES DE CARVALHO- Esse nosso. 
mentos combustíveis, e teríamos feito certamente se houvesse qualquer defei~ O SR. MILTON CABRAL -:- Aí é que apareceram os 12 ... 
to, V. Ex• sabe disso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO -A nossa pergunta ê para mostrar o cui
dado da CNEN com a segurança dos nossos reatares. 

Doutor, de todas as minhas perguntas se V. S• puder tirar alguma de
dução, alguma ilação delas para esclarecer melhor, isso só colaborará, porque 
vamos publicar um livro branco das usinas nucleares, então, tudo isso serã de 
muita importância. 

O SR. HERVASIO GUIMARÁES DE CARVALHO -Queria lhe 
contar o seguinte: que tendo acompanhado o Presidente, recentemente, infor
mei a ele exatamente isso que V. Ex• está se referindo, de que havia um certo 
número de elementos que ainda estavam debaixo de exame e que era até 
possível que tivéssemos de fazer importação de elementos extras, caso esses 
elementos não passassem no exame. 

Entretanto, tenho a satisfação de que aquilo mesmo que disse ao Senhor 
Presidente, hoje teria de dizer o contrârio, pois disse ao Presidente que estáva
mos com 12 elementos e que estavam sendo reexaminados cuidadosamente e 
que se estes não passarem não teremos outra alternativa senão importar, por
que temos só quatro extras e fazendo as nossas contas ficávamos devendo 
oito se todos deixassem de passar. 

Mas, felizmente, a inspeção feita &obre todos os que estavam sub judiei 
passaram perfeitamente no exame, não houve nenhum problema. 

O SR. HERVASIO GUIMARÁES DE CARVALHO- Não, não, os 
12 àpareceram quando nós estávamos examinando a documentação, porque 
FURNAS tem também auditores na fábrica de combustível e tem tambêm os 
auditores da própria Westinghouse e tem também os nossos auditores. 

Quando nós estávamos confrontando, na auditagem, verificamos que al
guns dos combustíveis não tinham todas as informações que precisávamos 
para ter certeza de que eles estavam perfeitos, então passamos a fazer uma au
ditagem mais detalhada sobre esses doze e acabamos averiguando que eles es
tavam absolutamente perfeitos. 

E o combustível, também, durante o período de transporte ele vem numa 
embalagem especial porque ele sendo muito pesado, pesa 400 quilos cada ele
mento combustível, essas varetas, e embora elas sejam desse material que V. 
Ex•s viram aí. esse material tem uma certa flexibilidade e não pode ser posto 
na posição vertical, senão como uma espêcie de cadeira de balanço, ele tem 
que fazer um movimento assim, para ser ... Agora, uma vez na vertical ele não 
tem mais problema, desde que não colida com nenhum objeto e é por isso é 
que preciso ter aquelas pontes rolantes, que V. Ex• viu, que permitem um mo
vimento em todas as direções e podem transportar esse material não só para 
as piscinas onde vão fiC:ar depois do resfriamento, como dentro do reator, 
quer dizer, vai sempre submerso, e submerso ele caminha até o vaso de pres· 
são. 
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De maneira que, tudo isso é feito com um cuidado muito grande e nós, 
ainda, devemos, como o Sr. Senador estava chamando a atenção, nós, de cer
ta forma proibimos a chegada do combustí.vel, atrazamos involuntariamente 
porque o combustível poderia ter chegado muito antes. V. Ex• lembra que a 
imprensa ficava sempre discutindo, por que o combustível não_ chega? 

O combustível não chegava porque nós não liberávamos aquela sala 
onde o combustível é guardado, nós não liberamos a sala senão quando a sala 
ficou em condições verdadeiramente de sala de cirurgia, não é? 

O Sr. Senador Itamar Franco é médico, não é? 

O SR, ITAMAR FRANCO- Não, sou engenheiro. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Aqui todos são engenheiros. 

O SR. HERVASIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Mas, a sala 
deve ficar à prova de pó, de qualquer corpo estranho que possa, por ventura, 
ficar num combustível desse, ele mais tarde pode provocar, como estava di
zendo, perturbação no escoamento de flúido. Então, nós mantemos a sala sob 
todos os aspectos como uma sala de cirurgia. Para entrar no prédio de com
bustível V. Ex• é obrigado a por botas especiais de plâstico, não é? Não s_ei se 
V .-Ex• fez isso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Entrei com botas, 

O SR. HERVASIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Exatamenlc, 
aquilo não é por causa da radioatividade, aquilo é por causa, exatamente, da 
limpeza, nós nos portamos como quem entra numa casa japonesa, que tem 
que tirar os sapatos, não é? 

O SR. DIRCEU CARDOSO- E, deram-me uma busca do pescoço at6 
os pés, tirei os. sapatos, fOdos os elementos de ferro .. , 

O SR. HERVASIO GUIMARÃES DE CARVALHO- E para evitar 
que qualquer coisa desagradável aconteça com o combustivel, depois. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Todo o rito_se ~u_mpriu ali na porta. 

O SR. HERVASIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Fizeram isso 
com S. EX• O Presidente da República, também. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Fizeram, eu o vi calçando as botas._ 
Dr., isso aqui V. S• deve ter poucos, mas V. S• não poderia oferecer esse 

à Comissão, para nós ficarmos aqui com uma lembrança da ... 

O SR. HERV ÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Está oferecido. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -, Isso vai ficar com V. Ex•? 

O Sr. DIRCEU CARDOSO.- Não, fica no escritório do Sr. Relator, 
não é? 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- V. Ex• vê uma 
pastilha como é. Devo explicar: 

Então, a pastilha está feita mecanicamente, depois ela~ sintetizada e de
pois de sintetizada ela é submetida a um pro~so de polimento e quando ter~ 
mina de ser perfeitamente polida é que ela toma esta forma que V. Ex• está 
vendo aqui, esta última aqui. 

O SR. MILTON CABRAL- Há necessidade dela ficar com dimensões 
precisas? 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Há necessida
de dela ficar com dimensão muito precisa, para poder entrar precisamente no 
tubo._Agora, o mais .impo-rtarite é que ela seja desidratada e uma temperatura 
de uns 400, 500 graus e -no Vâcuo, para que, no mãximo, tenha 4 partes por 
milhão de âgua, porque se ficar âgua na parte interna, esse hidrogênio se 
combina com o zircônio e forma hidreto de zircônio que aos poucos, forma 
umas agulhas e essas agulhas produzem perfuramentos na parede. 

A radioativid.ide de um circuito primârio depende muito desta bainha 
aqui. 

Estava. ontem, discutindo, aqui no quadro negro, com o Sr. Senador 
Franco Montoro, mostrando que a primeira barreira, na verdade é a própria 
pastilha, porque a pastilha é urna cerâmica. 

Então, a radioatividade não sai da pastilha, porque a pastilha, sendo 
uma cerâmica, dificilmente a radioatividade escapa dessa cerâmica. Então, 
ela jã é a primeira barreira, é uma espécie de porcelana. 

O SR. DIRCEU CARDOSO~ f: uma cobertura, não é? 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- f: uma porce
lana, é uma cerâmica. 

O SR. MILTON CABRAL - A pastilha não tem radioatividade? 

O SR. HERV ÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO -Não, ela tem, 
aqui é que a radioatividade vai ser concentrada. Quer dizer, essa brutal ra
dioatividade que nós discutimos sempre estâ·concentrada aqui. A radioativi
dade chega a ser maior que a radioatividade do râdio, um grama desse mate
rial é mais radioativo, depois de queimado, é muito mais radioativo do que o 
râdio. 

Então, o que estava chamando a atenção era o seguinte: é que o método 
de defesa é um método de defesa em profundidade, como V. Ex• estã interes
sado, vou ao qua?ro negro, vou mostrar Como é feita a defesa. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Como é que se libera a radioatividade? 
Essa é uma coisa interessante para a gente saber também, não é? 

O SR. HERV ÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- A liberação, 
depois, mais tarde, é feita tomando o elemento combustível inteiro, vem den
tro de uma blindagem resfriada, vai para a fâbrica de reprocessamento e en
tão V. Ex• corta as hastes contendo as pastilhas. Então, o material ê dissolvi
do com âcido nítrico, contendo um pouquinho de ácido fluorídrico e, evidenw 
temente, este material aqui é separado das pastilhas, quer dizer, as hastes são 
separadas das pastilhas, e vão para uma determinada região e as pastilhas é 
que são, depois, reprocessadas, quer dizer, o que V. Ex• vai reprocessar, na 
realidade, são estas pastilhas são milhões de pastilhas, porque cada elemento 
combustível tem milhões de pastilhas, não é? A primeira barreira é a pastilha; 
a segunda, é esta, a bainha da pastilha. Depois V. Ex• tem o vaso de pressão, 
quejã é a terceira barreira; depois tem a blindagem biológica, outra barreira; 
depois V. Ex• tem o vaso de aço de contenção; e, finalmente, V. Ex• tem uma 
barreira que ê aquele vaso de concreto por fora, que ê muito mais uma barrei
ra contra agressão externa do que contra radioatividade. A tal famosa espesw 
sura ... 

O SR. MILTON CABRAL- Superestrutura. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - De 80 cm. 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Pode ser 80 
cm. No caso do reator de 3 milhas, é de um metro a um metro e dez cm. por~ 
que ali tem dois aeroportos. Tem um aeroporto aqui, tem outro aeroporto 
aqui e o reatar estâ no meio. Então, aqui é a cabeceira de dois aeroportos, por 
isso, é um lugar perigoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Os aviões passam por cima. 

O SR. HERV ÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Passam por ci
ma. Por conseguinte, quando V. Ex• estâ preocupado com esse problema de 
avião assim nessa Quantidade, V. Ex• não protege só o reator. É uma tolice 
muito grande pensar que essa pressão deve ser só no prédio do reator. Muito 
mais sério é o prédio de controle porque foi lá que deu todo o barulho. Então, 
o prédio também tem um metro a um metro e dez. Além disso, a espessura 
não tem essa importância toda, tem importância a quantidade de ferro que V. 
Ex• põe ali. Eu não troUxe a gross1.1-ra dos varões de ferro, mas a quS:ntidade 
de ferro, é concreto reforçado. Os franceses cm vez de fazer esse vaso de aço, 
fazem de concreto e esse aqui fazem de concreto reforçado. Então, V. Ex• vê, 
tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis barreiras. Isso chama-se defesa em 
profundidade. V. Ex• viu que nós com toda essa defesa em profundidade an
damos atrapalhados porque agora essa barreira aqui ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO~ O que ê barreira biológica que V. S• fa
lou? 

O SR. HERV ÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- A barreira bio
lógica é a blindagem biológica. V. Ex• ao redor do reator põe paredes de es
pessura de quatro metros, ao redor do vaso de pressão, tem uma boa parcela 
aí, que ela é tão espessa que permite uma pessoa se aproximar daqui dessa re
gião sem ter nehhum problema, porque senão eu não poderia ter acesso a 
uma porção de pontos no reator se não existisse essa barreira biológica, a 
blindagem biológica qUe permite o acesso a uma boa ârea para manutenção 
etc. porque a radioatividade do reatar não_ vai prejudicar o seu trabalho de 
manutenção da usina. 

O SR. MILTON CABRAL - f: concreto armado? 

O SR. HERV ÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- f: concreto ar
mado altamente. É um concreto que tem que ter duas coisas: tem que ter hi
drogênio, muito hidrogênio por causa dos neutrons, ferro por causa dos neu
trons, e uma densidade alta. Quase sempre fazemos o concreto com barita. ~ 
muito comum se usar barita para poder aumentar a densidade do concreto. 

O SR. MILTON CABRAL- A parede tem um revestimento interno? 

O SR. HERV ÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Da blindagem 
biológica não. O que se costuma fazer é dar uma camada muito boa de resina 
diepóx, uma camada espessa e muito bem polida porque se houver, como 
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aconteceu agora o caso de contaminação, para poder se fazer a descontami
nação ê preciso que tenha uma camada de diepóx muito boa para lavar isso 
com facilidade. Então, pQr exemplo, é preciso que nesse período agora de 
acabamento da usina pensemos enormemente nessa parte final de acabamen
to porque esses dois anos e meio que discutimos descontaminação dessa usi
na, se o acabamento foi bem feito vai ser facílimo de se descontaminar, se foi 
mal feito, o que vai acontecer? Vai haver porosidade, haver impregnação e vai 
ser dificílimo de se descontaminar. Então, esse momento em que estamos em 
Angra é crucial para que o acabamento da usina s.eja feito de tal maneira que 
se prepare exatamente para uma situação como essa porque se houver uma 
contaminação, a descontaminação seja feita de uma forma mais elementar 
possível, provavelmente usando um detergente de ãgua e sabão e possa lavar 
de tal maneira que saia tudo. Então, nessa b~in~ager_n ~iol~g~c_a é n.._ecess_ãrio 
que se faça um acabamento excepcional e isso é pred.So que seja averiguado 
cuidadosamente. que a espessura do diep6x seja suficientemente grossa para 
poder permitir esse tipo de trabalho. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Os cuidados com a segurança são ... 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Os cuidados 
com a segurança tem que ser o máximo possível porque nós podemos, como 
disse ontem o Senador Franco Montara, ter certeza de produzir um quilo
watt mais seguro, mais higiênico possível desde que, naturalmente. tudo isso 
aqui venha a ser respeitado a fundo. Que se cump_ra completamente todas es~ 
sas exigências, que se faça a coisa no melhor estágio da arte moderna. Isso 
que é importante. E a outra coisa que se aprendeu muito em Harysburg é que 
nos preocupamos muito com negócio de parte de avião, nos preocupamos 
muito com as sísmica, com tudo isso, e as vezes nos descuramos do cravo da 
ferradura do cavalo e, isso aí as vezes é que estraga, faz com que o sujeito per
ca a batalha. Então1 é nCcessârio -que se dê também uma grande importância 
mesmo também a essas pequenas partes e, tenho a impressão de que a filoso
fia agora vai ser de dedicar tanta atenção aos problemas grandes quanto aos 
pequenos que podem as vezes ser aqueles que levem a alguma conseqUência 
mais séria. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Tem que ver a grandeza das ninharias. 

O SR. HERV ÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO -Isso mesmo, a 
grandeza das ninharias. 

Senador, de maneira que isso aqui é um presente à Comissão e espero 
que V. Ex' use nas suas conferências ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO -É o que vou fazer. 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Eu ainda vou 
fazer o seguinte, Senador, eu não tenho desta haste, mas esta haste não vou 
dar, mas lhe emprestar. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Mas, só posso lhe entregar na outra se· 
mana. 

O SR. HERV ÃSIO GUIMARÃESDE CARV ALHÓ- Mas, não tem 
importância. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - V. S• não vai fazer uma conferência? 

O SR. HERV ÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Não vou fazer, 
eu lhe garanto que não vou fazer conferência tão breve. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Feitas as explicações iniciais de segu
rança e os defeitos assinalados pela CNEN nas barras de Angras vamos en
trar numa parte que vou abordar um assunto que a Comissão ainda não ha
via abordado até esta altura. 

O SR. MILTON CABRAL - Isso é uma boa contribuição. 
O SR. DIRCEU CARDOSO- V. S• foi um dos negociadores do Acor

do Brasil-Alemanha. O Acordo nuclear Brasil-Alemanha foi uma guinada 
que o Brasil deu fugindo a dominância dos Estados Unidos da América em 
matéria nuclear. Mas, V. S' vai me desculpar porque eu tenho três pontos 
aqui assinalados que eu queria que V. S' nos explicasse. Mas, as divergências 
do Brasil com os Estados Unidos da América em matéria nuclear não se cifra
ram, agora, no Acordo Brasil-Alemanha; desde o dia em que o Brasil pensou 
na energia nuclear- ele entrou em divergência com a política americana, isto 
remota à década de 40. 

Quem começou e quem pensou na implantação de usinas nucleares, a era 
nuclear no Brasil, foi o Almirante Âlvaro Alberto e este Almirante esteve em 
cantata com a Comissão de Energia Nucleai-d3 ONU, com os grandes físicos 
nucleares. como Oppenheimer, etc., e teve divergências fundamentais com o 
Departamento de Estado Americano. 

Gostaria que V .S' exjJiicasSe fsso, se eie-a;egOU a ser considerado persona 
nom grata pelos Estados Unidos, porque criava divergências com o primeíro 
acordo que o Brasil fez com os Estados Unidos, por volta da década de 40. 

Ainda mais, se me permite V. S', o Almirante não desejava que o Brasil 
fosse apenas um exportador de areia monazítica, ou matérias raras. Queria 
compensações específicas e estas {:Ompensações específicas era instalada aqui 
a indústria nuclear. Então, foi declarado persona nom grata pelos Estados 
Unidos. Gostaria que V. S' nos informasse, porque dizer que o Acordo foi 
uma guinada que o Brasil deu, isso não! A coisa vem de muitos anos. Eles 
queriam que fôssemos exportador de matéria-prima e queriam ficar com o 
predomínio e explorar a bomba atómica e dominar o mundo e aquilo era se
creto, como o é atê hoje; ou seja, o colonianismo tecnológico. Então, o Almi
rante queria as compensações específicas, para que o Brasil pudesse se insta
lar. Por causa disso, foi considerado persona nom grata. 

Ainda mais; com o fornecimento ~e maté!ia~prima, os países fornecedo
res teriam o direito de instalar, em seu território, reatares nucleares de todos 
os tipos, isso na década de 40. Em maio de 45 um Secretário de Estado dos 
Estados Unidos concluiu que sua pãtria não podia com monopólio da bom
ba, enquanto não pusesse em prática um sistema internacional de controle 
durante o qual os Estados Unidos manteriam segredo sobre tudo o que sere
lacionasse com a energia nuclear. 

O Almirante Álvaro Alberto voltou à ONU a ficar em contato com os 
ffsicos nucleares e reafirma o seu propósito das compensações específicas. En
tão, o primeiro acordo foi esse, feito para durar 30 anos e somente durou 3 
anos. o Brasil ficatia obrigado a exportar para os Estados Unidos 5 mil tone
ladas de arei~ monazítica no prazo de 3 anos, prorrogâveis por 30 anos, a 30 
ou 40 dólares a tonelada. 

Neste período, a Rússia explodiu a primeira bomba atômica, em 1949. 
desequilibrou o sistema, a dominação_americana no mundo e, em 1951, 
criava-se o Conselho Nacional de Pesquisa. 

O Dr. Hervãsio poderia acrescentar mais alguma coisa sobre esse primei~ 
ro acordo? 

O SR. HERV ÁS IO dUIMARÃES DE CARVALHO- Para facilitar, 
gostaria de, mesmo porque o assunto é vastíssimo, terei que fazer um su
mário. Logo após o término da Grande Guerra, houve por parte dos homens 
de ~i~ncia que foram responsáveis pela produção da bomba atômica, uma 
preoCupação muito grande com o fato de, tendo criado essa arma de carâter 
genocida, era necessário que se tomasse certas medidas com a finalidade de 
impedir que um dia nós viéssemos a ter uma conflagração mundial que nos le~ 
vasse a um genocídio maciço. Um grupo de cientistas nos Estados Unidos e 
homens de empresa, inclusive 9 primeiro presidente da Comissão de Energia 
Nuclear, formou com Oppenheimer um grupo que propôs alguma coisa que 
de fato teria sido a solução do problema da não proliferação, que era a pri
meira ab-rogação de armas nucleares pelos Estados Unidos e essa ab-rogação 
seria unilateral, sem outros interesses militares subseqUentes, ele deveria abrir 
mão imediatamente de armas nucleares; deveria ser constituído um organis
mo internacional e, daí por diante, fiscalizar todo o problema nuclear no 
mundo. 

Além disso, muito mais importante, a Rússia e todos os países do mundo 
deveriam tomar conhecimento de tudo o que os Estados Unidos haviam feito: 
em outras palavras, abrir completamente todos os segredos, terminar com o 
segredo, não haveria mais segredo isto é, todos teriam acesso sobre esse segre-
do mas, em compensação, haveria um compromisso universal de não mais 
construir armas nucleares. 

Entretanto, essa iniciatiVa não funcionou; nem teve receptividade inter
nacional; nein teve receptividade dentro dos Estados Unidos. Em contrapar
tida, foi criado um grupo, que foi liderado pelo famoso Barouche com um 
plano tambêm que seria, de grande importância porque talvez viesse a fazer 
com que as nações interessadas no problema da prolireração nuclear entras~ 
sem em entendimento. Foi criado dentro da ONU uma Comissão para tratar 
do assunto. Nesta Comissão, teve papel destacado o Almirante Álvaro Alber .. 
to, que passou de Comandante, não era nem Almirante, ele era Mar-e-guerra 
e professor da Escola Naval, mais membro da Academia de Ciências e ga .. 
nhou projeção nacional que antes não tinha e merecia e que dentro da Mari .. 
nha ele tinha projeção mesmO. 

Mas, durante o período de atuação desta Comissão em que nem russos, 
nem americanos entraram em acordo, eles acabaram entrando num impasse 
porque a Rússia não admitia, de maneira nenhuma, a fiscalização dentro do 
território russo e- os prõbliiíria.S: não puderam ser resolvidos. Nessa situação, 
essa Comissão deixou de ter grande importância e o Al~irante Álvaro Alber
to voltou ao Brasil e nessa ocasião Carneiro Felipe, juntamente com Álvaro 
Alberto e outros estavam tratando da cri.ação do Conselho Nacional de pesw 
quisas, fato esse que tive ocasião de mencionar aqui no meu pronunciamento, 
que só veio ocorrer um pouco mais tarde e a duras penas. O Senador Amaral 
Peixoto ajudou muito ao Álvaro Alberto, e S. Ex• poderia prestar seu teste-
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munho aqui, porque teve uma participação muitO intensa, dado o seu prestí~ 
gio com Getúlio Vargas, Outra e, posteriormente, Juscelino. 

Mas, o fato é que o Conselho Nacional de Pesquisas foi criado. O pri~ 
meiro presidente dele, ao contrário do que se pensa, foi Carneiro Felipe, mas 
estava em seu lc::ito de morte. E o Almirante Álvaro Alberto, num gesto muito 
bonito, muito humano, fez com que o Presidente Outra nomeasse o Carneiro 
Felipe, naquela situação, como Presidente do Conselho de Pesquisa. Depois, 
CarneirO Felipe morreu, e o Conselho de Pesquisa foi instituído, e o inicio da 
Era Nuclear no Brasil começa com o Conselho Nacional de Pesquisas, em 
1951. 

Nessa ocasião, os Estados Unidos estavam muito interessados em im
portar grandes quantidades de urânio, para o seu imenso programa militar. E 
nessa busca de obter recursos minerais para o seu prograna militar, eles se 
aproximaram do Brasil, tentando fazer um acordo, em que eles pudessem dis~ 
por de urânio brasileiro. 

O SR. DIRCEU CARDOSO-~ o segundo acordo, sobre o qual vou 
tratar, agora. 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Então, esse 
acordo fez com que viessem para o Brasil vários geólogos americanos, e eles 
fizeram várias campanhas - e se V. Ex• tiver interesse em detalhes sobre o 
que aconteceu nessa época, nós temos, na Comissão, eX.atamente uni históri
co do que aconteceu nesse período, e terei o maior prazer em lhe mandar esses 
documentos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Tenho muito interesse nisso, assim 
como esta CPI também tem interesse. 

O SR. HERVÁSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- De fato, foi 
muito interessante, porque as zonas, que depois foram bem estudadas, foram 
delíneadas nessa mesma ocasião. Portanto, elas têm um papel muito impor
tante. 

Quanto ao problema do desentendimento enire o Almirante Álvaro Al
berto com os americanos foi em decorrência do fato de que o Almirante co
meçou a se interessar por centrífugas, naquela ocasião, e tinha relacionamen
to com os alemães. E os alemães, neste particular, não procediam lã muito 
bem, porque se de um lado, eles estavam se relacionando com o Almirante 
Álvaro Alberto em termos mais ou menos secretos, eles informavam, meticu
losamente aos americanos sobre os seus contactos com os ... 

Em decorrência disso, nós acabamos, lã na Comissão, tendo de comprar 
a Orquima. E no momento em que não dispúnhamos de dinheiro etc., prati
camente todos os nossos fundos foram destinados à compra da Orquima. 
Hoje é a NUCLEMON, companhia da NUCLEBRÁS, é a herdeira desta his
tória toda. E foi o Almirante Octacílio Cunha que,jâ no Governo de Jusceli
no que acabou tendo de comprar a Orquima, exatamente para atender às exi
gências da Segurança Nacional. 

O SR. PASSOS PORTO (Fora do microfone)- Eu gostaria de aprovei
tar a oportunidade para falar sobre a participação dos estudantes brasileiros, 
com relação à exportação de tório. 

O SR. DfRCEU CARDOSO- Houve um projeto proibindo a expor
tação de tório. 

Mas, hã uma dúvida aqui, e eu gostaria que o Professor Hervãsio escla
recesse, também; tenho notícias de que um grupo de cientistas brasileiros, na
quele tempo, engenheiros, quis fabricar uma bomba. E chegaram à base do 
tório, escolhendo, inclusive, um lugar em Mato Grosso. Acho que isso é es
tória, e gostaria que V. S• falasse sobre isso. E sei até os nomes de alguns de
les: Jurandir Pires Ferreira, Carneiro Felipe e outros, parece-me. 

O SR. HERV ÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Não tenho co
nhecimento disso ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Então, estã certo. Isso me foi narrado 
por um deles. Mas, não tem problema. Estou com V. S• 

O SR. HERVÂSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Em primeiro 
lugar, o Carnei.ro Felipe era urna pessoa muito competente, e ele não sairia 
para fazer qualquer coisa que não pudesse ser realizada. 

O SR. DIRCEU CARDOSO -Acabou o negócio dando mal. ~ isso 
que eu queria saber. Muito obrigado. 

O SR. HERVÁSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- E depois o 
Carneiro morreu no início de 1951. · 

O SR. DIRCEU CARDOSO- O terceiro acordo se faz em 20 de agosto 
de 1954. O Brasil se comprometia a exportar 5 mil toneladas de monazita e 5 
mil toneladas de sulfato de sódio de terras raras em 2 anos. Os Estados Uni
dos se comprometiam a pagar ao BrasillOO mil toneladas de trigo; que esta
vam estocados lã, por essas 5 mil toneladas de monazita. 

Depois houve uma reformulação, os Estados Unidos se comprometiam a 
pagar as 5 mil toneladas de terras raras em cruzeiros, e o Brasil deveria im-

O SR. DIRCEU CARDOSO - Bem, depois V. S• fala sobre isso. portar 500 mil toneladas de trigo estocadas nos Estados Unidos à base de tro~ 
O segundo acordo foi em 15 de março de 1952~ jâ criado o Conselho Na- ca. 

cional de Pesquisas. Assinaram esse acordo, pelo Brasil: João Neves da Fon~ 
toura e o Embaixador Johnson, dos Estados Unidos. Acordo de Assistência 

Em janeiro de 1954, o Almirante Álvaro Alberto contrata a construção 
na Alemanha das ultracentrífugas, pelo preço de 80 mil dólares. 

Militar ao Brasil, pelos Estados Unidos. 
Quanto à exportação: 7 mil e 500 toneladas de areia monazitica, 7 mil e 

· 500 tõtieladas de saibro e terras raras. 
Em 3 de julho, Getúlio Vargas proíbe a exportação de areia monazítica. 
O Acordo foi feito Para durar três anos, mas durou apenas um ano, sem 

prejuízo dos Estados Unidos. 
Assinado o Acordo, ou contrato de exportação de minerais, o Conselho 

de Segurança Nacional somente sete meses depois tomou conhecimento desse 
Acordo de Exportação. Sete meses depois. 

Então, o Almirante Álvaro Alberto, que estava lutando pelos seus ideais 
e pela emancipação do Brasil, em consulta com Oppenheirner, e outros ffsi
cos, optou, naquele tempo, pelo reatar de urânio levemente enriquecido, a á~ 
gua leve como moderador. 

Como muito bem o disse o Professor HefVâsio, adquiriu na Alemanha 
duas ultracentrífugas para enriQUe-chTiento de urânio, segundo processo aper
feiçoado pelo Professor Goss, Bayer e outros. Os Estados Unidos estavam lu
tando pela bomba de hidrogênio. 

Divergências entre Oppenheimer e Teller sobre se convinha ou não fabri
car a bomba, até que um físico matemático~ americano, Ulland criou a teoria 
de um bomba transportável, dispensando o uso do sistema de refrigeração e o 
trídio. Aí, veio a bomba de nêutron. 

Com um ano de assinatura, Sr. Presidente, os Estados Unidos, com esse 
contrato de três anos, depois de receberem as 7 mil e 500 toneladas de areia 
monazítica, deixaram de cumprir o acordo nos dois anos seguintes, 
rompendowo portanto. 

O SR. HERVASIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Durante um 
certo período, os americanos tiveram interesse em tório. Sobre esse interesse, 
eu já tive ocasião, -aq-m; de discutir cOm V. Éx•, ontem; eles deixaram de ter 
esse interesse, porque, num certo momento, averiguaram que o tório não era 
tão importante quanto eles pensavam. 

Mas, agora, vem um quadro doloroso: em novembro de 1954, o General 
Juarez Távora, Chefe da Casa Militar do Presidente Café Filho, recebe qua~ 
tro documentos secretos, que depois ele disse que dois eram pessoais e tal. 
Um deles, o primeiro, de 9 de março, era um tratado de pesquisas minerais de 
validade por 2 anos, que se chocava com os interesses da política nuclear bra
sileira. O Segundo era uma nota explicativa que significava um acordo de 
prospecção de urânio no nosso território, sem qualquer garantia específica. O 
de número três, era uma dispensa diplomática do Almirante Álvaro Alberto, 
que seria dispensado de criar dificuldades aos interesses americanos. É uma 
nota sem assinatura. O quarto, era o protesto americano contra a importação 
da Alemanha das centrífugas adquiridas pelo Almirante Âlvaro Alberto. E o 
representante do Governo alemão na Alemanha ocupada, do qual não me 
lembro o nome, foi um citado na história da Guerra, da ocupação, impediu as 
bombas de vir. 

O SR. HERV ÁSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- As centrífugas 
vieram através da atuação do Almirante Octacflio Cunha. Eram centrífugas 
ainda muito primitivas, mas elas foram instaladas e o Professor Ivo Jordan, 
que hoje é catedrático na Universidade de São Paulo, fez sua tese de catedrá
tico, toda ela, baseada na utilização dessas centrífugas. Porque quando se faz 
urna geração de centrífugas, a primeira geração, ela deve ser explorada para 
se extrair dela parâmetros que devem servir para se projetar as próximas. Es~ 
sas eram centrífugas de muito baixa velocidade, 300 metros por segundo e de 
poder separador muito pequeno. Mas essas centrífugas foram usadas de ma
neira extraordinariamente bem e capaz pelo Professor Ivo Jordan, e elas fo
ram usadas completamente. Até que elas já não tinham mais nada para fazer 
se não virar peça de museu. E elas estão ainda hoje lá em São Paulo no JPT, 
digamos, quase como peça de museu, porque cumpriu toda sua função ini
cial, de lá para câ jã houve umas 10 gerações de centrífugas. Então não teria 
nenhum sentido nós estarmos outra vez a mexermos com essa centrífuga, e o 
equipamento não teve mais nenhuma outra utilidade. 



Outubro de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL !S•çáo III Sâblldo 4 53-U 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Em agosto de 1955, celebra-se o acordo 
de pesquisa e cooperação contra o qual o EMF A se pronuncia em 1956. O Es
tado Maior das Forças Armadas do' Brasil se pronunciou em 1956 contra o 
acordo de pesquisa e cooperação firmado com os Estados Unidos. 

O quarto acordo, referendado pela CACEX, foi vetado pelo Presidente 
Juscelino K ubitschek 4 dias depois. Foi uma luta tremenda. Pouco tempo de
pois o Presidente da República permitia a exportação de 150 toneladas de mi-
nérios fisseis. -

Em 10 de outubro de 1956, cria-se a Comissão da qual o Professor Her
vãsio Guimarães hoje é a figura maior, Comissão Nacional de Energia Nu
clear. 

Foi um histórico que queríamos fazer para que a Comissão tivesse esses 
dados, porque não temos. 

O Relator estã anotando tanto ali, mas tenho isso tudo anotado aqui e 
posso passar depois essas notas. Ele não passa para mim as notas que recebe, 
mas eu passo tudo para ele. (Risos) 

Essa era a parte histórica, agora vamos entrar na outra parte. 
O Sr. Professor Hervãsio, não tem nada a acrescentar? 

O SR. HERVÁSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Apenas diria 
que foi em muito boa hora a criação da Comissão Nacional de Energia Nu
clear, porque jã dentro do próprio seio do Conselho Nacional de Pesquisas 
uma Comissão Nacional de Energia Nuclear, uma espécie ou um embrião da 
Comissão e que teve um desempenho muito bom, do qual foi, por exemplo, 
um dos Presidentes o Professor Costa Ribeiro, homem de muita projeção e, 
evidentemente, tinha chegado o momento em que era necessário separar do 
Conselho Nacional de Pesquisa a Comissão Nacional de Energia Nuclear, 
porque o assunto jã estava começando a se desenvolvere a criar uma certa 
importância. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Professor Hervãsio: ao que temos aqui 
conhecimento, apenas quatro reatares de pesquisa teve o Brasil até agora. V. 
S• tem algum dado mais completo? 

.O SR. HERVÁSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Temos três 
reatores de pesquisas críticos e dois subcríticos. Um subcrítico no ITA e um 
em Pernambuco no Centro de Energia Nuclear. Esse último feito inteiramen
te aqui no Brasil. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - São seis não ê? 

OSR. HERVÁSIO GUIMARÃES DECARVAÜIO- São cinco, dois 
subcríticos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- O primeiro, de 5 megawatts feito pelo 
Instituto de Energia Atômica de São Paulo, parou em 1957. ta notícia que 
temos. 

O SR. HERVÁSIO GUIMARÃES DECARVALHO-Elenão parou. 
Ele começou em 1957. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Mas, está funcionando até hoje? 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Está. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- O Instituto de Energia Atómica de São 
Paulo, tem 5 megawatts. 

O SR. HERV ÁS IO GUIMARÃES DE CARVALHO- Quando ele foi 
construído ele tinha uma potência menor,- dCpois, reCentemente ele sofreu 
uma reforma e sua potência foi aumentada e pode eventualmente atingir até 
I O megawatts. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- O segundo, o Breeders Mark do Institu
to de Pesquisas radioativa~ de Belo Horizonte, com 100 quilowatts. 

O terceiro, o Argonauta, em 1965 do Instituto de Engenharia Nuclear, 
com 10 quilowatts, construído com técnica e material brasileiro. 

O SR. HERVÁSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Esse foi cons
truído por Companhias brasileiras no Rio. O combustível foi feito no Institu
to de Energia Atômica de São Paulo, e a única coisa que tivemos de importar 
evidentemente foi o urânio enriquecido. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Vejam a evolução do Brasil na história. 
O quarto de que temos notícias é o Capitu, instalado no Instituto ... 

O SR. HERV ÁS IO GUIMARÃES DE CA.RVALHO- Bom. Descul-
pe. Nós temos, realmente, seis, porque o Capitu vou tentar explicar ê um dos 
reatares que o grupo do tório ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO- FUncionando até urânio e pedra pesa: 
da. 

O SR. HERVÁSIO GUIMARÃES DE CARVALHO -O grupo Tório 
pretendia realizar e era provavelmente o empreendimento mais importante 

porque jã exigia toda umã imensa gama de trabalhos gerenciais. Isto foi feito 
na minha gestão. O Capitu foi inteiramente construído aqui no brasil em as
sociação com unia Cia. de engenharia chamada Serepe e mais todo o pessoal 
do JPR do Grupo Tório, trabalhou para realizar ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Como se chama? 

O SR. HERV ÁSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Serepe. 10 uma 
Cia. francesa, com filial aqui no Brasil. A Companhia Serepe ganhou a con
corrência. Foi feita a concorrência e ela ganhou entre as diversas companhias 
que estavam interessadas em fazer este reatar. Esse reatar V. Ex• pode visitar 
a qualquer hora em Belo Horizonte, é uma máquina muito delicada, muito 
importante. 

O SR. PASSOS PORTO- Aproveitando essa oportunidade, por volta 
de 1960 eu fui Relator na Câmara dos Deputados de uma CPI que visava ava
liar a devastação dos recursos naturais do Brasil. Naquela oportunidade, eu 
recebi denúncias de que aviões americanos, missões religiosas na Região 
Atilazôníca, estai-iam -leVã.ridO areia monazítica ou recursos de urânio dessa 
Região. Eu perguntaria a V. S•: hã possibilidade de ocorrência desse mine~ 
rais, nessa Região Amazôníca? 

O SR. HERV ÁSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Haver a possi
bilidade de ocorrência, hã; o que não é possível é haver contrabando por 
avião, porque o transporte custaria muitas vezes, mas muitas vezes mais do 
que o valor do próprio material. Eu fui do Conselho de Pesquisa e em várias 
ocasiões eu tive que ir eiiÍ missões na Amazônia exatamente para averiguar se 
havia de fato ou não contrabando deste tipo. Âs vezes autoridades muitos im
portantes faziam essas denúncias, e provindas de autoridades tão importan
tes, gente tão séria, o assunto era lev_ado ... 

O SR. PASSOS PORTO- Eles tinham até campo de pouso. 

O Sr. HERVÁSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- O que se averi
guava é que provavelmente- e isso era até uma forma muito curiosa de ilu
dir contrabando de outras coisas muito mais preciosas, porque se se fizer con
trabando de diamante, ouro, esmeralda etc. e se puser pequenas quantidade~ 
de minerais altamente radiativos de urânio que não existe em abundância em 
parte alguma no mundo, só aparece em pequenas amostras, a pessoa põe no 
avião se V. Ex' chega com o contador ele descobre essas amostras com muita 
facilidade e V. Ex• passa a prestar a atenção a isto, passa a prestar a atenção 
ao material radiativo. E aí se esquece de que provavelmente o que ele estava 
levando é outra coisa, poderia estar levando cocaína, poderia está levando 
maconha, poderia estar levando ouro, diamante. Era uma maneira muito in
teligente até, porque o nosso pessoal ia em cima do urâ~io com o contador, 
depois quando este negócio ia ser exarp.inado, a gente dizia bom, estã ven~.,. 
isto constitui amostras geológicas muito interessantes, mas sem nenhum valor 
comercial, porque isso não aparece em abundância mesmo! Porque o urânio 
quando aparece é sempre com muito baixo teor, que é o caso da nossa mina 
fantãstica; aí tem mil partes por milhão. V. Ex• não pode transportar este mi
nério para longe. V. Ex• não vai querer transportar esse minério para longe, 
no máximo a 20 quilômetros de distância, porque transportar a mais de 20 
quilómetros e de caminhão, ou com mineroduto ou coisa desse tipo. V. Ex• 
não vai tentar fazer isso de outra forma. Nas minas de urânio, em geral, a lo
calização da fábrica não fica mais de 20 qUilómetros de distâcia, porque do 
contrário torna-se antieconômica a exploração. Essa é uma maneira muito in
teressante de camuflar a verba. 

O s·R. DIRCEU CARDOSO -Consta que este primeiro reator está 
ameaçado de parar. porque os Estados Unidos estão se recusando a fornecer 
urânio enriquecido. 

O SR. HERVÁSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Os Estado 
Unidos não estão se recusando a fornecer urânio enriquecido. O nosso 
problema tem sido no momento encontrar uma firma que possa fazer esse 
combustível nas condições que nós desejamos. Houve, de fato, num certo 
período, um "qüiproquo", porque a firma que ia fornecer o combustível fa
liu. Faliu e não pôde entregar. Havíamos pago o combustível e tivemos que 
receber de volta dinheiro. E até receber o dinheiro houve um processo jurídi
co etc., mas, afinal, nós recebemos o dinheiro de volta e agora estamos num 
processo de escolher uma outra firma para nos fornecer combustível. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- O que nós verificamos na política nu
clea_r- desculpe-me a ousadia- é que houve uma divisão, ou melhOr, tiina 
inorganicidade na política nuclear, nesta altura. Porque dizem o seguinte: o 
IEA, de São Paulo, estudava reatares a gãs. O IPR de Belo Horizonte fazia 
pesquisas de reatores a tório, e o Instituto de Energia Nuclear pesquisava rea
tares brider. Têm setores com uma fronte ampla violenta e o Brasil no lugar 
de se concentrar no esforço ... 
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O SR. HERVÁS!O GUIMARÃES DECARVALHO-Eu tenho a im
pressão que não. Ao contrário, como nós temos uma escala de tempo muito 
diferente, por exemplo, V. Ex• viu que nós vamos ter que usar, quer que dese
jemos ou não, no início do século qtie vem, nós devemos ter reatares brider, 
reatares rápidos, isso que V. Ex• está citando. Eu tenho impressão que nós te
mos a obrigação de devotar um instituto totalmente a esse assunto, porque, 
do contrário, quando chegar o momento oportuno de nós instalarmos este 
reatar, nós não temos nem sequer capacidade para licenciá-lo. Imagine se 
para licenciar um reatar como V. Ex' viu, nós precisamos conhecer a fundo 
todos os detalhes, imagine se nós não estudamos com antecedência os reata
res que nós vamos licenciar daqui a dez ou qui_nze anos. N~s não vamos po
der nem sequer licenciá-los. E necessário que se faça um esforço muito grande 
neste sentido. Alêm disso, V. Ex' se recorda que eu disse, nenhuma das linhas 
de reatares elas se conflitam, elas se completam, elas devem ser atê otimiza
das. Então, o estudo de reatares de alta temperatura, que não são usados só 
único e exctUsJVamente para produzir energia elétrica, são utilizados também 
para produção de calor, para outras finalidades. há um número enorme de 
aplicações, atê mesmo para produção de explorar xisto, se pode fazer isso 
através do calor nuclear, produzir gasolina, afinal de contas, a partir do calor 
nuclear. Então, tem importância que se continue estudando, tanto os reatores 
de água leve que são esses que nós estamos usando agora, como reatares de 
alta temperatura, como reatares briders, que podem ser resfriados a líquido, a 
sódio metálico, e que podem ser resfriados a gãs, Então é importante que es
sas pesquisas continuem no Brasil, porque é lamentável que em certo momen
to tenha .. se reduzido a ênfase nesse assunto. Porque nós vamos ter um encon
tro oportuno no próximo e devemos estar preparados para podermos real
mente nos desempenhar em todas essas funções. E nós não temos, ainda, cer
teza, por exemplo, se no fim o reator a gãs não venha a ser a forma mais eco
nómica. Mas o reatar a gás que V. Ex' estava se rçferindo ele queima tório e 
temos tório também em grande abundância. 

É verdade que temos muito urânio, mas o urânio é uma coisa qUe deve 
preceder o uso do tório e as coisas estão se dando na ordem cronológica ideal. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Muito bem, muito obrigado. Tinha 
uma idéia errónea e agora V. S' esclareceu completamente, espancou as mi .. 
nhas dúvidas a respeito. 

OSR. HERVÁSIO GUIMARÃES D_ECARVALHO-Ora, com toda 
a razão, inclusive uma coisa que gostaria era o seguinte que V. Ex• nos desse a 
honra de visitar esses institutos, poderemos lhe mostrar o que fizemos num 
período relativamente curto. E dois desses institutos vão voltar para a nossa 
jurisdição dentro em breve_ o_ Instituto de Rádio-proteção e Dozimetria e o 
Instituto de Engenharía Nuclear e vamos voltar outra vez a estudar esses 
problemas com toda a energia, porque quando chegar a hora de construir o 
breeder vamos precisar de saber qual deles é o melhor, não é? 

O SR. MILTON CABRAL- Professor Hervâsio, compreendemos que 
realmente o programa de reatores de pesquisa eles tenham sido durante al
gum tempo desacelerado, não é isso? Faltaram, me parece, verbas necessárias 
para a aceleração desse programa. O que realmente aconteceu em passado re
cente e como a CNEN pretende dinamizar esses reatares de pesquisa que são 
fundamentais ao desenvolvimento e ao conhec!mento da energia nuclear? 

O SR. HERVÁSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- O que aconte
ceu foi o seguinte: para realmente tocar o programa do Acordo com a Alema
nha é necessário uma mobilização de recursos muito grande. A NU
CLEBRÁS devotou muito mais atenção ao problema de se preparar rapida
mente para atender ao Acordo Nuclear do que realmente para continuar a 
pesquisa básica, enfim, que não é assunto precípuo para a sua atividade. En
quanto que esse ~s~unto é realmente o escopo, o objetivo, é da nossa obri
gação na Comissão e como os Institutos estão fora da Comissão houve um 
certo descompasso ai. Agora, ao voltarem esses Institutos para a Comissão, 
vamos passar de fato a agir de forma diferente. V amos voltar, outra vez, a dar 
um grande ímpeto à pesquisa básica e a pesquisa aplicada numa porção de se
tores, não só relacionado com as futuras linhas de reatores, mas tambêm com 
a questão se segurança. Porque a gente tem que olhar a energia nuclear como 
um todo em todos os seus aspec:tos, essa atividade multidisciplinar. De ma
neira, que a Comissão pretende dar uma atenção muito grande ao trabalho de 
pesquisa, atê porque a maneira de se CJ'iar grandes técnicos, homens de ciên
cia com criatividade ê exatamente fazendo pesquisas, pondo-os para traba
lhar nos laboratórios e dando a ele,s problema muito importante. Vamos_ser 
muito objetivos a esse respeito. Vamos traçar um prOgrama novo e atualizado 
para os Institutos e pôr outra vez para funcionar e termos toda a gama de ati
vidades, desde a pesquisa absolutamente pura até aquelas pesquisas aplicadas 
de energia nuclear. 

O SR. MILTON CABRAL- A NUCLEBRÁS através do Centró de 
Desenvolvimento Tecnológico também vai fazer pes-quisas aplicadas, essas 
pesquisas aplicadas seriam, digamos, produto de uma pesquisa aplicada que a 
CNEN estabeleceria? 

O SR. HER V ÁSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Não, evidente
mente que a CNEN deveria estabelecer um programa geral para todo o pro
grama nuclear brasileiro. Mas o que a NUCLEBRÁS vai fazer lã em Belo 
Horizonte não é conflitante com o que vamos fazer de pesquisa no nosso la
boratório. A NUCLEBRÁS vai implantar instalações piloto muito grandes 
para en~iquecimento de urânio, coisas desse tipo, quer dizer, jã ê uma área de 
tecnologia, uma área francamente tecnológica, já são equipamentos de di
mensão bastante grande, enquanto que nós vamos trabalhar em ãrea ent que 
realmente vamos desenvolver métodos, novos, vamos estudar processos no
vos, enfim, fazer pesquisas que conduzam depois a outras etapas que é a eta
pa semitecnológica pois a ~tapa tecnológica será feita no âmbito da NU
CLEBRÁS. 

O SR. MILTON CABRAL- Muito obrigado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Professor, sem querer abusar, gostaria 
que V. S' nos esclarecesse o que é reator crítico e subcrítico. 

O SR. HERV ÁSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Isso ê urnas
sunto muito simples, explicarei no quadro. 

Se tomasse ãpenas uma parte do reator de Angra dos Reis, só um pedaço 
daquele reatar, uma parcela só, se não enchesse ele com todo o combustível, 
deixasse uma ... V. Ex,. se lembra que são 120 elementos. Vamos supor que pu
sesse somente 80 elementos, os 80 elementos não seriam suficiente para pro
duzir ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Se eu colocar 80 a usina nuclear funcio
na com a capacidade menor ou não funciona? 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Isso que va
mos ver agora. Certamente o poder de multiplicação de nêutrons aqui dentro 
ele não teria uma reatividade suficiente, constante da multiplicação de nêu
trons aqui não seria maior- do que um, mas se introduzisse aqui uma fonte de 
nêutrons, isso aqui agiria cOmo urna espécie de amplificador, então teria aqui 
dentro nêutrons, se a fonte produzisse, digamos, dez nêutrons, o conjunto 
aqui iria prodUZir ctim ou mil, a depender desse poder multiplicador. O reatar 
só é crítico quando o número de nêutrons aqui é mantido constante. Um nêu
tron gera um nêutron ... Então, tenho a seguinte situação: se eu tiver a multi
plicação depende: 1(1-K= 1(1-0,9= 1(0,1=10 Então, quer dizer, este sistema 
se puser uma fonte que produz dez nêutrons ele vai me produzir cem nêutrons 
então o sistema está subcrítico. Isto aí é um reator subcríticot entendeu? 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Tem que haver elementos para reativar 
a reação? 

O SR. HERVÃSIO MAGALHÃEs DE CARVALHO- Mas ponho 
uma fonte de nêutrons Já dentro um reator subcrítico tenho que sempre ter 
uma fonte subcrítiCa: É eVidente que eu p-osso fazer um reator subcrítico as
sim e é uma espécie de amplificador. Então, neste caso, eu teria uma modifi
cação que em vez de ser por um fator 10, seria por um fator 10.000, não é is
so? Quer dizer, seria uma maneira de eu aumentar a quantidade de nêutrons 
da fonte. E tem mais: não é perigoso~ porque na hora em que eu tiro a fonte, 
acaba. Tirando a fonte, cessa completamente a modificação de nêutrons; 
quando eu ponho a fonte, ele volta a funcionar. Quer dizer que se eu preparar 
um reator subcrítico, eu posso utilizar como se ele fosse uma fonte muito in
tensa de nêutrons. Entendeu? Então~ esse é que é o reator subcrítico. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- E o crítico? 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- O crítico gera 
mais nêutrons e pode manter a nível constante e pode fazer crescer a potência. 
Inclusive, é muito comum que para poder começar, na hora em que estiver 
pondo combustível dentro, eu ponho todas as barras de controle e ponho 
uma fonte de nêutrons dentro. Vou pondo combustível e verificando a ampli
ficação do número de nêutrons. Quando chegar ao momento em que esse K 
estiver bem próximo de I - não vou chegM a isso, porque assim eu tenho 
pouca margem de tirar a barra de controle. Então, eu vou, aos poucos, pu
xando as barras de controle e daí a pouco a reação entra em crítica, eu co
meço a gerar os nêutrons mesmo. Aí eu tiro a fonte, porque, se eu chegar a 1, 
o que aconteceria? Vamos ver o raciocínio. Se isso aqui ê I, 1~1=0 l/0 se V, 
Ex• se lembra ê igual a infinito. Então é preciso tirar a fonte fora porque se
não haverá um crescimento. 

Mas ê muito bonito isso. Inclusive, antes de fazer a reaçào em cadeia, ele, 
na Universidade de Colúmbia, montou um pedaço de reator e experimentou 
este pedaço para ver-se ele multiplicava o quanto ele esperava. E enquanto ele 
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saía para fazer o outro na Universidade de Chicago ele tinha a certeza absolu
ta de que ele iria funcionar porque ele tinha experimentado a amplificação do 
subcrítico na Universidade de Colúmbia. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Mas esta foi a experiência que ele fez 
nas arquibancadas de Chicago? 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Sim, ele fez 
essa na arquibancada de Chicago mas antes ele tinha preparado uma pequena 
na Universidade de Colúmbia para ver se amplificava mesmo. Quando ele foi 
terminar a dele em Chicago ele estava absolutamente certo de que iria funcio· 
nar. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Como é que ele fez a experiência, a pi
lha debaixo das arquibancadas? Ele pôs esse material todo contra a irra~ 
diação? 

O SR. HERV ÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Não, porque 
ele ia fazer experiência com potência tão baiXa que não iria trazer problemas 
sérios, embora ele tivesse cuidados. Porque um reatar é uma máquina muito 
curiosa. Ao contrário de todas as outras mãquinas- V. Ex• não consegue fa~ 
zer funcionar um automóvel com uma potência mínima. O mínimo que ele 
funciona é com um cavalo. Se o automóvel tem 100 ou 200 cavalos, o mínimo 
que V. Ex• pode fazer funcionar é com 1 cavalo. Mas com o reatar V. Ex• vai 
de zero até a potência máxima. É uma máquina que podemos multiplicar a 
potência, chegando até ao caso da bomba, não no reatar. 

O SR. DIRCEtJCARDOSO - Um dado final do nosso histórico do 
nosso esforço nuclear. 

"Em 1971 a Comissão de Energia,Atômica dos Estados Unidos 
incluía, dentre os países que tinham enriquecimento de urânio, o 
Brasil, ao lado do Japão, da Austrália, da Âfrica do Sul e alguns 
países europeus." 

seja urna arma desse tipo. Ninguém imagina, é uma coisa pavorosa! De ma~ 
neira que uma guerra nuclear seria o fim mesmo do planeta e é uma coisa ab~ 
surda até. E uma das maiores monstruosidades. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Gostaria de saber sobre uma 
pesquisa também no processo de defesa. Aí já seria uma pergunta fora de sua 
área. 

O SR. HERVASIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Não se pesqui
sa a defesa contra uma guerra !1Uclear. Se há defesa contra a guerra nuclear, 
pelo menos aqui, da nossa parte, estamos muito despreparados. Ainda ontem 
eu estava chamando a atenção para o despreparo dos Estados Unidos para a 
defesa civil militar, que é tão grande, que na ãrea da Pensylvânia, quando se 
quis distribuir iodeto de potássio para a população para um eventual escape 
de iodo, coisa que não aconteceu, em 1831, não havia iodeto de potássio para 
ser distribuído. Foi um-inferno para se conseguir 400 mil ampolas que serviria 
para umas 800 mil pessoas, durante dez dias. O total despreparo dos Estados 
Unidos para uma guerra nuclear, ficou claro no acidente de Herisburg. Não 
hâ um preparo. 

__ __ Agora, em compensação, as informações que temos é que não se sabe se 
para fins psicológicos ou não, roas o fato é que os russos estão produzindo 
abrigos antinucleares. Enfim, estão como se estivessem se preparando para 
uma guerra nuclear. Isso é uma coisa desagradável porque, do lado de cã não 
houve ainda nenhuma providência. Agora, aqui no Brasil, jã temos alguns 
grupos muito preocupados com a defesa civil para o caso de um evento nu~ 
clear dessa proporção. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Professor, nósjã ouvimos bastante téc
nicos aqui e V. S• estã culminando e coroando todos esses depoimentos toma~ 
dos. E do que eu li, do que senti e do que ouvi aqui rias Comissões, chego a se
guinte conclusão: Dentro de trinta anos, o mundo não terá mais jazidas fós
seis. V. S• está de acordo? 

Não é isso? O SR. HE"RVASIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Não, de car
O SR. HERV ASIO GUIMARAES DE CARVALHO- Provavelmen- vão existirão-aindajazidas fósseis. De petróleo é que, provavelmente, vai ba

te, nessa ocasião, os Estados Unidos incluía o Brasil como um País potencial~ ver urna exaustão. Se se tomar providências para racionalizar o uso do pe-
mente capaz... tróleo é possível que isso dure uns 50 ou 60 anos. Também hã uma esperança 

o SR. DIRCEU CARDOSO _ De enriquecer. muito grande que haja um depósito de gâs muito grande. Então é possível que 
o petróleo não desapareça tão depressa, como se costuma dizer. Mas, de 

O SR. HERVASIO GUIMARÁES DE CARVALHO- N~o só de en~ qualquer maneira, o carvão também, pois os Estados Unidos têm carvão para 
riquecer como de se quisesse entrar para um programa militar teria capacida- duzentos anos. Mas a exaustão vai se fazer e não se fará da mesma maneira 
de de fazer isso. em toda parte, porque, quem, como a Rússia, tem carvão em grande quanti~ 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Então é um País capaz de poder enri~ dade, embora- não sei se eu disse isso ontem- a Rússia u~a todo o carvão 
quecer, de ter possibilidades de enriquecer. proveniente da Polônia, porque as jazidas, mesmo sendo maiores do que as 

0 SR. HERVASIO GUIMARÃES DE CARVALHO_ E um país que dos Estados Unidos, estão à distância muito grande e o problema de trans
tinha a capacidade, se assim 0 desejasse, de entrar para 0 programa militar. porte do carvão é que impede os russos de usarem o seu próprio carvão. En~ 
Capaz de realizar um programa militar. tão, o que vai acontecer é que, evidentemente, vai haver ainda combustível 

fóssil por período razoavelmente grande. Mas o que chamo a atenção é que 
O SR. MILTON CABRAL- Senador Dirceu Cardoso eu gostaria de essas coisas todas têm que ser usadas de forma econômica. Inclusive há o 

fazer uma pergunta. problema de que o uso do carvão, ecologicamente, não é uma coisa tão sim-
O SR. DIRCEU CARDOSO - Pois não. pies. Ontem, tive a oportunidade de mostrar aqui que o uso do carvão traz 
o SR. MILTON CABRAL_:: ProfessO-r Hervásio, este assunto sobre a conseqüências sérias e precisa ser feito Cõm cUidado. Sobretudo, hoje, as exi

bomba atômica é vez por outra levantado, não só pela imprensa como tam~ gências da EPA, nos Estados Unidos, essa instituição ligada à ecologia, abri-
' bém em alguns depoimentos aqui nesta Comissão. Evidentemente que nós ga que haja a lavagem dos gases e outras coisas mais, obrigando a que o car~ 

não poderíamos deixar de registrar um item específiCo do nosso relatório vão seja usado de forma muito mais ecológica. Inclusive, hã lugares onde se 
sobre este assunto, mesmo para ficar bastante esclarecido. 0 entendimento pensa em fazer a gaseificação do cil.rvão antes de usã~lo, porque no processo 
que fazemos aqui diante dos depoimentos é 0 de que se 0 Brasil quisesse fazer de gaseificação a gente consegue obter um produto, embora às custas ainda 
um programa com intenções militares os investimentos seriam menores do de urna certa quantidade de energia, um produto muito mais higiênic;:o, o gâs 
que o programa atual. E toda a política nüclear seria completamente diferen~ que se queima n:essas usinas é muito mais limpo. 
te. V. S• poderia nos dar alguns detalhes a fim de que ficasse bastante clara Tive ocasião, a mandàdo do Ministro Shigeaki Ueki, de percorrer algu~ 
esta posição adotada pelo Brasil? mas dessas usinas, onde há a gaseificaÇão de carvão, e estive na Alemanha. 

Sai mais caro, bem mais c·a:ro. E isso é que é o problema. Você tem que pagar 
O SR. HERVASIO GUlMARAES DE CARVALHO- A posição do o preço da higiene, não é? O quilowatt sai mais caro, mas é um quilowatt eco-' 

Brasil tem sido aquela de ser completamente contrário ao uso de armas nu~ logícamente mais limpo. Mas você tem que pagar o preço. Termina Sempre 
cleares. Quer dizer, o Brasil tem, unilateralmente, tomado a posição de ma- que a forma mais limpa de energia, desde que sejam tomados todos os cuida~ 
neira nenhuma perseguir qualquer objetivo militar, isso faz parte intrínseca dos que ternos discutido aqui, ainda é a nuclear. Com exceção do gás, que tive 
da nossa politica, não perseguir nenhum objetivo militar. Todas as atividades a ocasião de mostrar, de é o mais limpo de todos. Nós perdemos para o gâs. 
nucleares brasileiras são voltadas expressamente para fins pacíficos. Tem sido 
essa a nossa política, e nossa posição clara e insuspeita nos dã uma posição O SR. DIRCEU CARDOSO- E, V. S• mostrou isso nos transparentes. 
moral enorme. Conheço. motivos mesmo que temos voz grossa em todos os Então, chego a seguinte conclusão: O aproVeitamento hidrelêtrico do 
foros internacionaíS, onde defendemos a abolição completa de armas nuciea- Brasil também, no início, no primeiro quartel do Século XXI, pelo menos nos 
res, nos opomos terminantemente a todo tipo de proliferação. E por esse mo- . níveis competitivos e normais, estará esgotado. 
tivo é que nós temos essa força moral, essa posição fora do comum. Nós, em O SR. HERV ASIO GUIMARAES DE CARVALHO- Nós não tere
todos osfon.ms fomos contra o uso dessa arma, que ê um absurdo. Ninguém mos mais disponibilidades hidrel(:tricas. vãffios.poder, provavelmente, ainda 
tem idéia, inas não tem a menor idéia mesmo do que o uso de armas nuclea~ aproveitar, porque, veja bem, uma forma de energia não briga com a outra, 
res. Só mesmo quem assiStiu urha explosão nuclear pode ter uma idéia do que não ê ínimiga. Elas se complementam. Nós devemos usar todas as formas de 
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energia que estiverem ao riosso alcance e que pudermos usar. Então vamos 
poder usar também mini-quedas, pequenas hidrelétricas, mas isso é muito pe
queno. Se V. Ex• fizer um estudo aqui no Estado de São Paulo, por exemplo, 
eu esperava que a quantidade de energia proveniente dessas mini-quedas fos
se substancial, mas ela é muito inferior à dessas usinas grandes. Não tem pe
so, Vai.ser usada, mas não vai dar conta do recado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Mas af vai produzir uma eletricidade a 
milhares o quilowatt. E antieconômica, não é? 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO-Não sairá tão 
caro, Senador, se forem feitas usinas padrões, em grande número. Se se fizer 
economia de escala, por exemplo, se se fizer usinas numa determinada dimen
são, fazendo um estudo muito bem feito, para saber quantas turbinas são ne
cessãrias para atendei' -todas as mini-quedas. Aí, numa queda maíor, em vez 
de colocar uma turbina, põe dez, por exemplo. Mas, na outra que é menor de 
todas V. Ex• põe uma só, com todo c:> equipamento padronizado. Então isso 
melhora a situação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Esta foi uma explicação interessante, 
porque eu jã pensava·outra coisa. Agora eu vi corno aproveitar a mini-queda~ 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- V. Ex• não 
pode estar fazendo uma turbina para cada mini-queda. Não pode ser feito, 
como se faz no alfaiate, sobre medida, como diz o inglês: taylor made. V. Ex•
terá que fazer uma padronização. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Então, quando vivermos o nosso último 
ciclo de aproveitamento hidrelêtrico, a energia nuclear estarã no auge do seu 
aproveitamento. 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- Inexoravel
mente, quer a gente queira ou não. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Também sou dessa opinião. 

O SR. HERVASIO GUIMARÁES DE CARVALHO- E por isso que 
eu peço à imprensa que comece, desde logo, a fazer um trabalho preparatório 
para isso, porque isso vai ter qü.e acontecer. Além disso, os que estão falando 
mal agora, isso vai ficar escrito. E no futuro, os nossos filhos e netos irão jul
gar essas pessoas que fizeram ataques gratuitos ou que não tiveram a ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Professor, não tenha preocupação. A 
história só se lem6rãrfâãqueres que lutaram por ela, os que ficarem contra 
não serão lembrados. A história só se lembra de Cristo, mas Judas ficou. 

O SR. HERVASIO GUIMARÁES DE CARVALHO -Mas a mãe de 
Shopenhawer só ficou conhecida porque era contra Shopenhawer. 

O SR. DIRCEU CARDOSO -Não, porque era a mãe de Shopenha-
wer. 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- Não exala
mente isto, mas porque ela era inteiramente contra_Shopenhawer. Muita gen
te vai entrar para a história conlo a mãe de Shopenhawer, não é? 

O SR. MILTON CABRAL- Tanto é verdade o que o professor está di
zendo que V. Ex• estã na história da nossa Comissão. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Sou da Oposição. Não sou para esse 
eleger neste programa ... 

O SR. HERV ASIO GUIMARAES DE CARVALHO- Tenho impres
são que o Senador Dirceu Cardoso é um homem profundamente patriota que 
está trabalhando aqui com o intuito de fazer com que a energia nuclear seja 
usada no Brasil da forma mais racional possível. 

O SR. MILTON CABRAL - São essas as afirmações categóricas. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Estou ouvindo dizer aqui que é inexorá
vel a era da en'ergia nuclear nós não estaríamos vivos. 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO -c Acho que o 
papel da Oposição é esse construtivo, é um papel realmente flScalizador, é um 
papel que ajuda o Governo a diminuir -o-s seus eiros. · · -

O SR. DIRCEU CARDOSO.- Professor, até aqui eu criticava a guina
da do Brasil para a Alemanha abandonan~o a linha americana. Hoje, pela 
primeira vez, faço um histórico rãpido, ligeiro, condenando essa intromissão, 
essa ingerência do americano, aqui, no nosso País. Quer dizer, então, hoje, ele 
coloca até numa posição ... 

OSR. HERVASIOGUIMARAES DE CARVALHO- Posso garantir 
a V. Ex• que nós fizemos tudo para termos oportUnidade de fazermos esse 
acordo com os americanos. Eu que tive o trabalho de lidar com os franceses, 
com os alemães e americanos, procurei obter dos americanos possibilidade de 

,realizar esse acordo com eles. Eles próprios criaram essa situação. Devo dizer 
mesmo que a Doutora Dix Lear Rey, que foi Presidente da Comissão de 
Energia Nuclear dos Estados Unidos e Subsecretária do Departamento de 
Estado, quando nós começamos a negociar com os Estados Unidos e.nilo ti
vemos possibilidade de êxito, ela se aborreceu, hoje, ela e: Governadora do 
Estado de Washington, é uma mulher de muito valor, tanto é que ela~ Go
vernadora do Estado de Washington, a Doutora Dix Lear Rey fez tudo que 
foi possível para que nós realizássemos esse negócio com os Estados Unidos e 
não com outros países. Entretanto, os Estados Unidos criaram condições in
teiramente legais, que tornam impossível um negócio desse tipo, embora, por 
baixo do pano passe negódos com outros países, aqueles mais protegidos, no 
caso o Canadá. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, chegamos a esta altura. 
Nós temos mais perguntas referentes a Angra I e II. São perguntas que tem 
uma certa ~eqüência. 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- Senador Dir
ceu Cardoso, vou dizer uma coisa a V. Ext O nosso relacionamento permite 
isso. Saiba V. Ex• que a figura de retórica que mais funciona melhor mesmo, 
Napoleão dizia: a única que fUnciona é a repetição. 

Se V. Ex' começar a dizer alguma coisa pode ser elogio ou pode ser pejo
rativo a respeito de qualquer assunto e repetir, repetir, repetir, repetir, repetir 
e repetir, V. Ex• termina convencendo não só os outros como a si mesmo. 
Veja bem, já vi V. Ex• falar sobre Angra a mesma coisa para todos os confe
rencistas, aqui. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Vou falar com V. S• a mesma coisa. 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO- Vamos ver se 
V. Ex• não vai tentar fazer alguma coisa parecida com o que ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Não vou repetir sabe por quê? Há uns 
dados que até hoje não tivemos explicação. Então, vamos aproveitar a pre
sença de v. s•· 

O SR. MILTON CABRAL- Com licença. V. Ex• vai falar sobre a lo
calização da usina? V. Ex• me permitiriá uma introdução? 

O SR. DIRCEU CARDOSO - V. Ex• quer abrir a discussão? 

O SR. MILTON CABRAL- Estou perguntando se V. Ex• vai entrar 
na discussão. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Eu não permitiria isso. Não vai entrar 
na segunda parte que é mais objetiva. Então, pediria para fazê-la depois do 
almoço, não haveria mais tumulto na seqUência. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Eu lembraria a V. Ex•, nobre 
Senador Dirceu Cardoso, que teremos, hoje, a visita do Ministro do Planeja
mento. Lembro, ainda, que o Doutor Hervãsio precisa viajar, hoje, à tarde. 

O SR. HERVASIO GUIMARÁES DE CARVALHO- Eu viajo na 
hora que V, Ex• me liberar. Agora, quero dizer uma coisa para V. Ex• Eu pre
tendia viajar o mais cedo possível, mas existe um avião que sai por volta de 19 
horas. Mas, de qualquer maneira eu queria dizer a V. Ex• o seguinte: eu não 
vou me negar a responder nenhuma pergunta formulada por V. Ex• Não hã 
nenhuma pergunta que eu não responda para V; Ex' 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Esse assunto diz respeito exatamente à 
CNEN. Então, precisamos aproveitar a -ocasião para fazermos as perguntas. 
Por isso, sugeriria Que nós almoçássemos rápido. 

O SR. MILTON CABRAL- Eu não queria acumular muito as pergun
tas no final dos debates. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Por favor. Eu quero que não pergunte 
isso ... 

O SR. MILTON CABRAL- Não sei o que V. Ex• vai perguntar. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) -Sobre a construção de 
Angra 11. · 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- Queria fazer uma per
gunta ao Professor, jã que a pretensão de V. Ex• ê de encerrar os nossos deba· 
tes. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Nós faríamos um almoço 
râpido e recomeçaríamos os trabalhos às 15.00 horas. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- As três horas será a posse da Se
nadora. Não teria nenhuma importância Se não- fosse uma Senadora. 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO -Se V. Ex• fiZer 
as perguntas depressa serei capaz de respondê-las depressa agora. 
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O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES) -Não. Não faz. 

O SR. HERVASIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Faço. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Não. Não faz não. Não 
faz porque estão no fundo da mala. 

O SR. HERVASIO GUIMARÃES DE CARVALHO - Senador, 
permita-me dizer uma coisa a V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Eu sei que V. s• sabe tudo 
isso. V. S• tem que dizer essas coisas e ·elas ficarem, aqui, na Comissão. 

O SR. HERVAS!O GUIMARÃES DE CARVALHO -Senador, 
quando a pessoa não sabe o que vai responder leva quatro horas para respon
der. Mas. quendo ela sabe o que vai responder, em geral, ele responde em cin
co minutos. 

Se V. Ex' fizer uma pergunta bem feita, bem específica, bem objetiva. Se 
a pergunta for bem feita e bem objetiva, ele responde de forma objetiva. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Aceito. Vamos tocar atê a 
hora do almoço: depois do intervalo, então, reiniciaremos. 

O SR. HERVASIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Só quero sair 
daqui quando estiver esgotada a curiosidade de V. Ex• 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA -PB)- Nobre Senador, queria, 
como Relator, fazer uma pergunta prelimiri8.-f~-

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Por favor. Não aceito. 
Não aceito. Eu vou encadear minha série ... V. Ex' vai fazer uma das minhas 
perguntas sobre o assunto. Não aceito. Quer dizer, vai abrir o assunto antes 
de eu perguntar. 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- V. Ex• quer impedir que 
o Relator intervenha nos debates. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Isso depois que eu per
guntar, V. Ex• poderá argüir duas ou três horas. A minha, não. O meu tempo 
não tira não. 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- Muito obrigado a V. 
Ex• E uma indelicadeza da parte de V. Ex• em não permitir que o Relator da 
Comissão intervenha nos debates. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES)- Sr. Relator, tem tempo 
para argüir duas ou três horas. V. Ex' quer abrir o meu assunto com a sua 
pergunta? 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB)- Não vou me submeter 
ao seu julgamento. Absolutamente. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Então, vamos concluir em paz 
os nossos trabalhos, porque o Doutor Hervãsio Guimarães de Carvalho estã, 
aqui, desde ontem ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- S. Ex•, o Relator, quer ar
gUir, quer entrar na minha pergunta ... 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Pediria a paciência do Relator 
para, no final, fazer as suas perguntas. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Depois que eu fizer a ar
gUição. 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB)- A Maioria ê sempre a 
ARENA. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Vejo que V. Ex• ê muito 
liberal mesmo. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Com a palavra o nobre Sena
dor Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO-- Professor Hervâsio Guimarães de Car
valho, essa diversão me perturbou um pouco. 

OSR. HERVASIOGUIMARÃESDECARVALHO- V. Ex• é prá
tico nisso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Não. E tática do Relator. E isso mes
mo: quer entrar na minha dúvida, na minha área. Oral 

O SR. HERVASIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Eu quero que 
V. Ex• esteja de bom humor. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- E que eu queria descansar um pouco; 
refrescar. 

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Então, deixe eu fazer a minha per
gunta. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Ah! Então ê outra coisa: quer entrar na 
minha pergunta,não é? 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Eu queria consultar o Senador 
Dirceu Cardoso porque jã vi que não vamos c.oncluir. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Não. Sr. Presidente, Não há dúvida. 

O SR. HERVASIO GUIMARÃES DE CARVALHO- E V. Ex• pode 
fazer uma pergunta só; depois a gente almoça. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Senador Dirceu Cardoso com 
a palavra. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Então, nós vamos entrar numa coisa 
mais objetiva. A ininha pergunta tem duas partes: duas partes objetivas e fi
nais - nós estamos satisfeitíssimos com seu depoimento, colhemos maravi
lhosas informações - magníficas - que não vão servir para mim; vão servir 
exatamente para o Relator. Para ele, tudo é para ele. Estou arrancando de V. 
S•, mas é para ele, para serviço dele. 

Bem. Professor Hervásio, fora d<iqueles seis reatores críticos e subcríti
cos que V. Sf assinalou para a Comissão. Houve algum lugar do Brasil que ti
vesse outro reatar, ou melhor, outra forma de geração de energia elétrica ou 
núcleoelétrica? 

O SR. HERVASIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Que eu saiba 
ou que me recorde, não. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Não? Perfeito. Era só isso que eu queria 
saber. Só isso, porque acho que não corresponde. 

Então, a minha pergunta é a seguinte. 

O SR. HERVASIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Então, Sena
dor, eu poderia fazer uma brincadeira com V. Ex•, porque o sol é um reato r 
nuclear. De maneira que o sol é um reatar ... 

O SR. RELATOR (Milton Cabral) - De hidrogênio, não? 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Professor, fale-nos do reatar nuclear. 
Hã o assinalamento de uma usina com uma geração natural nuclear, na Afri-

O SR. HERVASIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Há. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Hâ? 

O SR. HERVASIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Há em Folcro 
três reatares naturais, numa coisa ordinária que funcionaram há cerca de 1,8 
bilhões de anos atrás e funcionaram por muitos milhões de anos e constituem, 
inclusive, em um dos lugares mais importantes hoje. Fizemos um apelo ao 
Governo do Gabã.o para não destruir esses reatares naturais porque eles mos
tram inclusive que os produtos de fissão em que distância eles se difundem, e, 
por conseguinte, se nós fizermos depósitos geológicos de materiais radioati
vos nós temos uma experiência que não podemos reproduzir aqui na terra, 
quer dizer, num período de tempo de 1,8 bilhões de anos, como é que nós va
mos repetir uma experiência desse tipo? Quando eles não duram no máximo 
uns 80 anos. não é? 

Então, quer dizer, esses reatares naturais são extraordinariamente im
portantes. E isso é fácil de entender porque o urânio 235, foi se desintegrando 
ao longo do tempo. Quando ele se formou - e ê atê uma informação muito 
curiosa - a matêria que constitui aqui o nosso planeta não foi formada na 
mesma ocasião em que se-formou o sistema solar. Mas, sabemos hoje, que o 
material que constitui a terra - o urânio -ele se formou há sete bilhões de 
anos atrás. Entretanto, o sistema solar só se formou a 4,6 bilhões de anos 
atrãs. Então, a matéria andou vagabunda por af, antes de se formar o sistema 
solar, durante um período muito grande. 

Mas, quando o sistema solar se formou,_ o urânio 235 estava na pro
porção de uns vinte e tatltos por cento. E, quando ele, ao se desintegrar pas
sou aí pelos 3%, aconteceu uma coisa acidental: houve a concentração de urâ
nio numa quantidade certa para formar reatares subcríticos ou críticos, não 
é? E ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Naturais. 

O SR. HERVASIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Naturais, por
que eles funcionaram durante milhões de anos. E, durante esses milhões de 
anos, hoje, nós podemos acompanhar tudo o que aconteceu com essas 
reações dentro do ruch, não é? 

O SR. DIRCEU CARDOSO- E, vulgarmente, como é que se escreve 
isso? 

O SR. HERVASIO GUIMARÁES DE CARVALHO -Chama-se 
oklo, com "k": oklo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - E onde mesmo? 
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O SR. HERVASIO GUIMARÁES DE CARVALHO- No Gabão. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - No Gabão. Estã certo. 
Bom. Professor, então, ... 

O SR. HERVASIO GUIMARAES DE CARVALHO - Eu lhe darei 
um livro sobre isso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Estã bem! 

O SR. HERV ASIO GUIMARAES DE CARVALHO- Eu lhe empres· 
to o livro sobre o reator de okto. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Pois não. Muito obrigado. Então, não 
tivemos nenhuma usina nuclear a não ser essas seis desses Institutos de Físi~ 
ca? 

O SR. HERVASIO GUIMARÁES DE CARVALHO- Exato. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - A CNEN localizou a usina nuclear em 
ltaorna, nos arredores de Angra dos Reis: Itaorna. Mas, numa pesquisa que 
fiz, apanhei um documento da CNEN. O Diretor da CNEN esteve aqui, e 
disse que só tem 3 documentos deste: um, com V. S•, outro com a ELE
TROBRAS, e outro com FURNAS - e não sabia como eu tinha este aqui. 
Ah! Mas não foi aqui não; eu vou dizer: eu fiz urna palestra num grupo, na 
Associação Comercial do Rio de Janeiro- foi isso, agora estou me lembran
do não foi aqui não. Ele estava lá -e não foi Diretor - desculpe, deixe-me 
lembrar: Diretor do Planejamento, do Planejamcnto da CNEN. E ele medis
se que só tinha 3 documentos, e não sabia como eu tiilha este documento. 
Mostrei a ele o documento e solicitei uma xerq_x. Muito bem. Mas, diz aqui 
esta xerox, quer dizer, as pesquisas da Nus Corporation -e li todo este mate
rial que está todo aqui encadernado - eu trato assim - este é o material 
meu: tudo encadernado. Tenho em casa, pilhas assim- não trouxe aqui ho
je, mas tenho: Relatório do local, depoimento do Dr. Rex Nazaré, correspon
dência de FURNAS, tudo isso eu tenho, encardenado; certo? Religiosamente 
encardenados. No fim da Camisão, entregarei à ComiSsão Parlamentar de In
quérito. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Ao Relator. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sim, ao Relator. 

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Muito obrigado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- ê. Sempre eu que dou ao Relator. O 
Relator não me dá nem certas deferências, licença para eu perguntar antes de-
~ . 

Bom. E este documento? Este documento traz uma verdade que me arre
piou.~ o Decreto 47.574, de 31 de dezembro de 1959, em que o Senhor Presi
dente da República, Juscelino Kubitschek criava a Superintendência do Pro
jeto Mambucaba. 

Art. 111. Fica criada na Comissão Nacional de Energia Nu
clear a Superintendência do Projeto Mambucaba, a qual caberá 
coordenar e executar todas as medidas, económicas, administrati
vas, legais e financeiras, relativas à instalação de central térmica 
núcleo-elétrica de alta capacidade na bacia do rio Mambucaba, no 
Estado do Rio de Janeiro. 

Então criava na Bacia do Rio Mambucaba a instalação de uma usina tér
mica núclco-elétrica, ainda que se deu lugar na Bacia do RiO Mambucaba. 
Muito bem! 

Diz aqui mais uma coisa: Compet~" à Con:ii.sSão:-

a) realizar os estudos técnicos e econômicos relacionados ao 
projeto de instalação dessa central nuclear, bem assim promover o 
levantamento da participação da indústria, da técnica e das matérias 
primas nacionais na realização desse projeto; 

Diz mais ainda: 

b) elaborar, em tempo hâbil, o edital de concorrência interna
cional, 

- houve concorrência. 

pelo qual sejam identificados os preços efetivos dos equipamentos e 
da construção de vârios tipos de centrais termo-elétricas nucleares, 
de 

Finalmente: 

modo a permitir a escolha do projeto mais conveniente sob todos os 
pontos de vista; 

c) encetar negociações conducentes à obtenção de finaricia-. 
mentes, internos e externos, bem como promover entendimentos 

para a constituição de uma sociedade de ec-onomia mista destinada 
a explorar economicamente a central nuclear projetada. 

Portanto, Professor, an~es da NUS descobrir que ali estava bom para a 
usina, antes da CNEN falar-em hidrelétrica, 20 anos antes, jã havia um decre
to criando o Projeto MaiT!bucaba. 

Portanto, a minha conclusão é esta: -já estava escrito naquele tempo sem 
prospecção alguma ... 

O SR. HERVÁSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Senador ... 

O SR. DIRCEU CAR.D_OSO- Deixe-me concluir o meu pensamento. 
V. S• conhece tudo e eu não conheço. Conheço pela rama e vamos formar 
aqui - como dizem os técnicos- uma ârvore de possibílidades. Vou dizer os 
ramos todos e V. S• vai dizer em qual ramo estou apoiado; se for um ramo 
caio dentro d"água_ p~ não continuar ouvindo. 

Então, se estava escolhido desde 1959, num decreto Presidencial, referen
dado- Armando Falcão, hoje Ministro da Justiça era o Ministro da Justiça 
de Juscelino Kubitschek- e ontem o seu assessor passou-me- a meu pedi
do - todo o decreto. V. S' tem aí, não é? 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Estou com o 
decreto aqui. 

O SR: DIRCEU. CARDOSO~ Q meu, parece-me que o Relator apa
nhou aqui. 

O SR. HERV ÁSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Tenho impres
so o decreto aqui. Então não hâ problema, vamos à pergunta, agora. 

O SR. DIRCEU CARDOSO~ Cria na Comissão Nacional de Energia 
Nuclear ... 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Cria a Supe
rintendência ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO- ... a Superintendência do Projeto Mam
bucaba. É aquele rio ... 

O SR. HERVÃSIOGUIMARÃES DE CARVALHO- Então vamos à 
pergunta agora. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - A nossa discordância é apenas no se
guinte: São pequenas .discordâncias com V. S" Então antes das prospecções 
que foram feitas o Projeto Nus Corporation - desculpe-me a pergunta- eu 
que não sou engenheiro acho o projeto para escolher o lugar um projeto inú
til, que não fala coisa alguma daquilo. Fala que é bom, bonito e se é para isso 
eu também poderia escolher um lugar que serve para uma usina. Mas precisa
va saber ê aquilo que nós estamos dando, aquilo que eu sei. A nossa divergên
cia ê só nisso, Dr., no mais estâ tudo certo com V. S• Então, acho que antes de 
dizer que era ali, num decreto, o Governo jã havia dito tudo ... 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- V. Ex•estã la
borando num erro muito interessante porque, veja bem, antes que se tivesse ... 

Em primeiro lugar, nessa época os reatares não eram da potência que 
nós estamos hoje contemplando; eram reatores incrivelmente menores. Eram 
reatares de 50, 100 megawatts, coisa desse tipo. E nessa ocasião estávamos 
procurando rios, âgua doce, para fazer a refrigeração, porque V. Sf. sabe que 
uma mâquina têrmici tem que ter uma fonte quente e uma fonte fria. A fonte 
fria tem que ser um dispositivo qualquer que refrigera com água. Então está
vamos procurando no litoral brasileiro, nas regiões entre Rio. e São Paulo, 
para ficar próximo de Cachoeira Paulista e o único rio que encontramoS ca
paz de dar 40 metros por segundo, foi o rio Mambucaba. Então vejam V. 
Ex•s o seguinte, que nós não tínhamos achado, ainda, no rio - não era a 
beira-mar- onde iríàmos localizar a usina. Veja só como V. Ex• estâ labo
rando em erro. Nós estávamos procurando era o rio, não era o local da cida
de de Mambucaba, nós estávamos querendo era o rio. E ainda tinha um par
ticular esse rio, tem uma característica extraordinária que ê água dele que tem 
14 graus centígrados. Sabe por que?· 1':. porque ele desce lã das montanhas e 
vem com uma água n:mito fria. Então ele tinha uma qualidade fora do comum 
porque ao invés de resfriar com âgua a 26 graus, nós falnos resfriar com a ·ã~ 
gua a 14 graus. 

Então o rio Mambucaba, _nós iríamos stibir o rio atê encontrar o local 
onde geológicamente fosse o local ideal para colocar a usina, porque ai não ti
nha nenhum problema de Pôr Próximo da praia ou longe da praia. Não havia 
coisa nenhuma desse tipo, quer dizer, nós iríamos era procurar ao longo do 
rio Mambucaba o lugar melhor para instalar a usina. Podia até também ser 
na praia, mas isso não era obrigatório. Obrigatório era o rio de água doce e 
depois ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - A. água tem quantos graus? 
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O SR. HERVÂSIOGUIMARÃES DE CARVALHO- A água tem 14 
graus centígrados. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Está certo. 
O SR. HERVÂSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Então se V. 

Ex' tivesse outr_Q fio alí naquela região que satisfizesse 40 metros cúbicos por 
segundo e etc., teria sido outro rio. Quer dizer não foi a área de Mambucaba, 
foi o rio. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Bom, a resposta de V. S• atê certo pon
to, 80%, aluiu da minha posição. 

A resposta do Diretor foi outra com a qual eu não concordo, por isso é 
que perguntei a V. S• se já tinha havido qualquer usina nuclear por mais inciw 
piente que fosse, na Costa brasileira. 

O SR. HERVÂSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- E, inclusive, 
Senador, a água daquele rio é uma água cristalina. Não sei se V. Ex' reparou 
isto. Tem outros rios lá, tem o Frade, tem outros ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Não reparei, mas satisfez a resposta ... 

O SR. HERVÂSIO GUIMARÃES DE CARVALHO -Depois passa~ 
mos para uma outra coisa que é o resfriatriento com a água do mar e aí nós 
passávamos a precisar de um volume muito maior porque a usina, só a usina 
de Angra I absorve de 30 a 35 metros cúbicos por segundo. E aí, nesse caso, o 
rio Mambucaba já não se prestava rilais de maneira nenhuma, porque a gente 
ia aquecer a água do rio. Ia aumentar lO graus a água do rio e ia passar de 14 
para 24 graus. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Professor, aquela ãgua desmineralizada 
para aquecer é do rio Mambucaba ou é do mar? 

O SR. HERVÂSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Não, a água 
desmineralizada vem de cima, de várias fontes,- várias origens ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Não é do rio Mambucaba? 

O SR. HERVÂSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Também po
deria ser, eu não sei se uma parte dela é apanhada lá em cima no rio Mambu
caba. Mas de qualquer maneira é preciso apanhar muita água de muitos lo
cais. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Quarenta metros cúbicos porsegundo ... 

O SR. HERV ÂSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Por segundo, é 
o rio. E íamos usar praticamente o rio, mas não dava certo isso. Agora, o que 
se pode fazer ali - e V. Ex• repare bem - e exatamente por se tratar desse 
rio, é um pump stõrage. Se se fizer duas represas ali, uma, numa certa altura e 
uma outra mais para cima, ou muitas, podemos pegar as três usinas que vão 
ficar naquela área e utilizar diariamente o seguinte: quando a usina estiver 
numa fase ociosa durante a madrugada e etc., pode se bombear a água do rio 
para cima e depois durante um momento de pico poderemos re-utilizar essa 
água sob forma hidráulica. A melhor maneira de acumular energia é através 
de pump storage, que é o armazenamento de água. Ali se presta maravilhosa
mente a isso, quer dizer, V. Ex• pode ali inclusive aumentar a potência daque
le sítio talveZ até de um milhão de quilowatts através desse sistema de pump 
storage. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Um milhão com energia hidrelétrica? 

O SR. HERVÂSIO GUIMARÃES DÉ CARVALHO- f:, porque se 
eu fizer duas represas grandes, uma em cima e outra embaixo, a de cima e a de 
baixo ficam jogando água de cima para baixo à medida que se precisa, V. Ex• 
pode fazer uma coisa desse tipo. 

Eventualmente, pode o rio Mambucaba constituir um excelente instru
mento de economia de energia. 

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- V. S• não era o Presidente da 
CNEN? 

O SR. HERVÂSIO GUIMARÃESDECARVALHO- Não, não era o 
Presidente da CNEN mas era Assessor do Almirante Otacilio Cunha. 

OSR. RELATOR (Milton Cabral)- Afina], por que foi abandonado o 
Projeto Marnbucaba? Qual a razão determinada? 

O SR. HERVÂSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- O Projeto 
Mambucaba foi abandonado porque o reato r que nós pretendíamos construir 
ali era um reatar a urânio natural e gás grafita:, e houve a mudança de di
reção. O Almirante Octacílio Cunha saiu, o Dias Carileiro, que tinha muito 
interesse no assunto, morreu e acabou, o projeto foi se aperfeiçoando, mas 
quando vieram os novos Presidentes já tiveram orientaÇÕes diferentes, apare~ 
ceram vários outros Presidentes e jã não era mais interessante, de maneira ne
nhuma fazer aquele tipo de reatar naquele local, tudo indicava que não seria 
econômico. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Resposta 80%. Está explicado. A locali
zação em Angra, a primeira Usina, a Westinghouse construiu junto com a 
CN EN, foi ela quem escolheu o local ótimo, não podia dizer nada, mas a se
gunda Usin<;J., a escolha do local, parece que a prospecção não foi bastante, 
não foi capaz, não foi hábil para revelar aquilo que estão encontrando hoje. 
O estaqueamento da Usina II vai ficar por cerca de cinqUenta milhões de 
dólares, só o estaqueamento, porque cada estaca hoje, informação que tive de 
FURNAS, está aquf O telegrama, as primeiras em sessenta mil dólares, até 
agora a Comissão lídoU com esses dados, e cada usina de trinta e cinco mil 
dólares, mas agora chegou um telegrama, a meu pedido, de que as estacas atê 
o último mês, à base de sessenta mil dólares cada estaca. Então, se foram cra
vadas, em números redondos, setecentas estacas e faltam ainda seiscentas, 
isso cada vez mais aumenta o preço das estacas. Como diz FURNAS, como 
diminuiu para cinqü"enta e dois mil dólares no último mês porque mais ligei
ros os processos, os métodos o conhecimento, o know-how está favorecendo 
mais, o certo é que vai flcar em 1.660 milhões de cruzeiros o estaqueamento 
de Angra II. 

O SR. HERV ÂSIO GHIMARÃES DE CARVALHO- Senador Dir
ceu Cardoso, V. Ex• sabe, esse problema de custo não tenho nada a ver com 
ele. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- É com FURNAS. V. S• não acha que 
isso é urna coisa violenta? 

O SR. HERVÂSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Apenas vou
lhe dar uma contribuição pessoal. Nesse caso considere-me seu assessor. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Meu aliado. 

O SR. HERVÂSIO GUIMARÃES-DE CARVALHO- Seu assessor. 
Eu lhe diria o seguinte, numa obra dessas 40% do custo é Engenharia Civil, 
então, se V. Ex• pegar, calcular quanto é que vai custar a estaca, a fundação 
eu fiz urna conta aqui,- vai cUstar 2/5%, por conseguinte, uma fração muito 
pequena das obras civis, muito pequena mesmo, 2j5% sobre 40% é uma 
fração muito pequena. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - 2/5% sobre 40%? 

O SR. HERVÂSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Não, não, a 
usina toda, ela tem, o custo das obras civis de uma usina nuclear, em geral, 
constituem 40% do custo total, agora, pelas contas que V. Ex• me deu, as esta
cas que são a parte mais importante, Pois são as fundações da obra, vão cus
tar 2/5%. Por conseguinte, não é um absurdo não, V. Ex• deveria estar capri
chando nas fundações, aí é que a· gente tem que começar, por conseguinte, o 
preço não é alto. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Veja a minha colocação. Não tem impor
tância iSso, eStou achando uma exorbitância, só_ nas fundações. Escrevi uma 
carta, perguntando a um dos membros da Comissão da Agência Internacio
nal de Energia- Atómica, estamos em Viena, na sede da Comissão e estou sub
metendo uma carta que escrevi, nos seguintes termos, mais ou menos: Srs. 
Membros da Comissão, contrói-se no Brasil a primeira usina de 600 mega
watts, a segunda, sendo construída em cima de estacas de 60, 50, 40, 30 me
tros, no local sujeito a sísmicos no valor 5 da escala de Mercalli, a proximida
de do mar, a batida das ondas, faz uma vibraçãozinha, então, isso que eu 
acho; Deus nos livre a Comissão, ao Sr. e ao Brasil que isso não possa se reali
zar depois, seria um desastre internacional, uma coisa irreparável para o Bra
sil, chegar e dizei, não, não pode mais construir aí, é uma bomba que o mun
do vai rir de nós. Professor, a minha colocação é a seguinte: que se gaste ao 
invés de 1279, quatro mil estacas, mas, que não deixe o Brasil de fazer essa 
usina agora~ Não podemos parar mais. Não quero, se num simpósio interna
cional, porque são a K VU, a CNEN, a D'APPOLONIA, a HOCHTIEF, têm 
Consultores, já sei que tem um Consultor, Pr~fessor americano, um Professor 
japonês, um Professor suíço, estão em estudos para ver o que poderão dar 
uma solução porque o problema foi violento demais naquele estaqueamento 
de reforço, então, o meu desejo é que o Brasil agora não possa deixar de fazer 
aquilo mais, porque se fizer, será um desastre. 

O SR. HERVÂSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- O que queria 
dizer a V. Ex' é o seguinte, eril primeiro lugar, as estacas já foram examína
das, sabemos que do ponto de vista estático elas são absolutamente perfeitas, 
até excedem de muito. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Por que se precisou de reforço? 

O SR. HERVÂSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Ainda não se 
fez reforço nenhum, o nosso problema tem que ver com sísmica. 

O SR. MILTON CABRAL- É problema de dinâmica. 
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O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- 10. problema O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Pode ficar na 
dinâmico. Agora esse problema dinâmico pode levar, às vezes, a situações. ComisSão. Eu lhe dou, porque inclusive isso deve aparecer na Revista Ll.Je, do 
Vou-lhe mostrar, pessoalmente. mês de maio. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Professor, então V. S•, não acha, vamos O SR. DIRCEU CARDOSO- Fico admirado de V. Sa. confessar que 
escolher um lugar dificílimo para acontecer uma desgraça dessa usina. Des- houve um erro. 

culpe. O SR. HERVÃSJO GUIMARÃES DE CARVALHO- Ninguém estâ 
O SR. HERV ÃSIO GUIMARÃES DE CAR.VALHO - Espere um . desmoralizado com isso. Não se desmoraliza a competência de ninguém com 

pouquinho. Isso acontece com as melhores famílias. Vou-lhe mostrar uma isso. Essas coisas ocorrem. É porque não estamos habituados com uma 
coisa aqui. porção de coisas desse tipo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Eu não quero. Como brasíleiro sinto O SR. DIRCEU CARDOSO - Trata-se de pioneirismo. 

tanto quanto V. S• O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- No mundo in-
0 SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Esses dois rea- teiro aconteoe isso, não é só aqui. 

tores aqui, estão prontos hã 6 anos, capazes de abastecer toda a área da cida- o SR. DIRCEU CARDOSO- Desculpe nobre orador. Fincar uma usi
de de São Francisco, chama-se Diable Canyon, entretanto, por questões na nuclear em cima de estacas de 40 metros em média só Angra II, na praia de 
sísmicas, depois de pronto, não é de estacas não, depois de prontinho, com- Itaorna, no Brasil. Pedi a sua Comissão em Viena ... (Inaudível) Estacas de 40 
pletamente pronto, estão parados há 6 anos, esperando que sejam feitas obras metros equivalem a um edifício de 15 andares. 
adicionais que permitam corrigir porqUe a situação sísmica não permite que O SR. HERV ÁS IO GUIMARÃES DE CARVALHO --Nós fincamos 
eles entrem em fundonatn-erttõ. Custaram doiS bilhões e qualquer coisa, hoje, 
custariam 3 bilhões. estacas desse tipo para fazermos a ponte Rio-~iterói. (Inaudível) ... Está pi

chando a ponte Rio-Niterói. 
O SR. DIRCEU CARDOSO- O nosso vai custar inais, a que ponto O SR. DIRCEU CARDOSO - Eu fincaria estaca de mil metros de 

vamos chegar? I bilhão e 600 milhões representa 2% da obra'? comprimento ... (Inaudível.) Na minha residência. 
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Dentro do seu raciocínio está 

certíssimo, quando se estimou no contrato que era de 2 bilhões e pouco, todo. 
Agora, com o estaqueamento atingiu a um nível mais elevado. Creio que nem 
o professor poderia dizer quanto vai custar Angra II, porque só Angra I está 
custando à Nação 17 bilhões de cruzeiros. 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Posso lhe ga
rantir que em comparação com os preços atuais de reatores.em usina, de um 
modo geral, é um preço muito barato. Yaceretá vai custar aos Argentinos 
2,500 dólares por quilowatts instalado e é para produzir fator de carga de 
50%, não para produzir fato r de carga que uma usina nuclear produz. De ma
neira que, temos que levar em conta o mínimo de quilowatt hora que vai ser 
produzido pela mesma usina por ano. E: um fato r importante: saber-se quan
tos quilowatts hora irá ser produzido pela usina. O nobre Senador Dirceu es
tá preocupado com as estacas ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Estou preocupado apenas com a segu
rança. V. Sa. está com carrada de razão. Podem fazer até 23 mil estacas, o que 
não pode é deixar de fazer mais. 

O SR. HERV ÃSJO GUIMARÃES DE CARVALHO- Não é questão 
de quantidade de estacas ali. O problema é dinâmico, não é estático. A parte 
estática estã perfeitamente satisfatória, o que estamos discutindo ali é um 
problema de outro tipo, é saber o que acontece com um terremoto mesmo pe
queno, a propagação dele ao longo do reatar. Isso tem solução. Vamos resol
ver esse problema. Isso não inutiliza de maneira alguma ... (Inaudível.) Para 
outras fundações de usinas. Pelo contrário, de fato temos que confessar que 
houve erro. Mas, esse erro sabemos corrigi-lo, ninguém tem vergonha de er
rar. 

O SR. DIRCEU-CARDOSO- V. Sa. é franco, fala com a alma. 

OSR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO -Tenho a cora
gem de dizê-lo. Houve erro e não foi percebido, porque não é- fácil fazer esses 
cálculos dinâmicos-. Quem p-ensa que é uma coisa símpies está completamente 
equivocado. É um assunto altamente sofisticado, que não é domínio comum e 
que são muitos poucos engenheiros no mundo que são capazes de fazer uma 
coisa desse tipo e adequado. Não se pode por isso pichar ninguém. O fato é 
que por acaso temos dentro da Comissão um coq:Jo de prOTissiollais fora do 
comum e extremamente competentes nesse assunto. Isso nos permitiu detec
tar o erro e, detectando fomos até às últimas conseqUências. 

O SR. MILTON CABRAL- Caberia um detalhe importantíssimo. 
Esse erro se localizou na fase de projeto? 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE cARVALHO- Na fase de 
projeto não foram feitos cálculos tão sofisticados e tão elaborados que pudes
sem na ocasião evidenciar isso. Levei ao conhecimento do nobre Senador 
Dirceu Cardoso a foto das duas usinas. Elas foram construídas com todos os 
requisitos de segurança, entretanto, posteriormente, descobriu-se que muito 
depois, havia uma falha geológica passando paralelamente à região e Que po
deria haver terremotos maiores do que aqueles já previstos. Quando se fez de 
novo a análise dinâmica desses reatares ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Posso ficar com esta revista, com a foto 
dos reatures? 

O SR. HERVÃSJO GUIMARÃES DE CARVALHO- Não hã essa 
sua ojeriza- eu até acho muito engraçado esse negócio do jabuti. Olha, nós 
vamos dizer uma coisa para V. Ex•, o jabuti nós só vamos por em cima, quan
do ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Este não é um ditado meu, que V. Sa. 
está citando aqui, é um ~itado velho. De fato, quando a gente encontra umja
buti em cima de uma estaca, não foi ele que subiu ali, foi alguém que colocou. 
Então, os Srs. estão pondo o jabuti... 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Pois bem, foi 
algué-m que colocou. Nós só poríamos um jabuti em cima da estaca, quando 
nós tivermos certeza de que o jabuti não será, absolutamente, acabrunhado. 
E tem mais uma coisa, que-eU queriã-lhe dizer e isso é muito importante acho 
que-é uma coisa que precisa ser dita Com ti:ldo o patriotismo. Hoje, nós sabe
mos fazer isso com matacões ou sem matacõ:s, de uma forma tal, que a segu
rança será absoluta, porque os erros que nós jâ ·pagamos o preço por ele, nós 
não vamos cometer mais, Senador. Nós podemos construir com estacas em 
qualquer lugar agora, porque nós aprendemos tudo que nós tínhamos que 
aprender. A lição foi dura, mas nós sabemos, nós podemos fazer isso em 
qualquer lugar ali de Itaorna sem susto nenhum, porque nós sabemos, agora, 
como corrigir todos esses defeitos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- De acordo, aí estou de acordo. Mas 
Professor Hervásio, fico satiSfeito corii V. Sa. por ter aberto o coração e eu 
também. 

O SR. HER V ÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO -Agora, eu lhe 
peço uma coisa, não serã agora criar um preconceito contra Itaorna ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO.- Não, não. 

O SR. HERV ÃSJO GUIMARÃES DE CARVALHO- ... e eu precisa
va dizer o seguinte: parece que tinha a sua aldeia ali, por conseguinte aquele 
lugar é um lugar sagrado do território brasileiro, é um santuário. Itaorna pa
rece ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - E. desejo que continue um santuário. 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- É um san
tuário da nacionalidade brasileira. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Está certo. 

·O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- É mais do que 
um lugar nuclear, é um lugar histórico .... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - É um santuârio. 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Um santuârio 
histórico brasileiro. 

O SR. DIRCEU" CARDOSO- Eu fico satisfeito em saber disto e faço 
votos de que continue e seja mesmo de fato. 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Eu não fui ca
paz de estabelecer a verdade histórica sobre Itaorna, mas eu acho que valeria 
a pena ser levantada para saber se de fato lá foi ou não foi o local onde havia 
a famosa aldeia de ... 
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O SR. DIRCEU CARDOSO- Muito bem. Professor, mas a minha dú
vida era apep.as isso: eu não falo como Senador, eu falo como representante 
de um povo que vai consumir, no Espírito Santo, a energia elétrica produzida 
pelas usinàs nucleares de Angra. Então, não quero que consumam agora, um 
preço exorbitante. Lá para 2.000, 2.010, vai ficar um preço acessível, barato e 
tal, porque o petróleo vai esgotar, etc. Vou lhe dizer mais, longe de mim a ide
ia de querer passar na frente de engenheiros que tem essa qualificação no 
mundo, que estão estudando esse assunto. Só vão colocar, porque as estacas 
podem aguentar, senão, não poriam de qualquer maneira. Está certo. 

Segunda pergunta, não há uma comissão formada pela CNEN, pela 
KLWU, pela Hochtief, etc., estudando até julho e até julho tem uma respos
ta, três opções de reforço daquele estaqueamento. Uma, as estacas flutuantes, 
também, dinâmicas, porque encontra acravada, não dá segurança, quer dizer, 
a outra flutuante vai dar segurança, 40 estacas. 

Segundo, uma camada de borracha sintética, como se usa nas pontes. 
Terceiro, nas cabeças das estacas, descer 1 O metros com aquela massa de 

reforço para ficar compacto, mais 10 metros. Então, reduz a extenção das es
tacas de 40 metros para 30, a que tem 50 para 40, a de 60 para 50, a quem tem 
20 para 10, assim por diante, aquele reforço. 

O SR. HERVÁSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Eu queria di
zer para V. Ex" o seguinte: nós, como órgão licenciador não podemos fazer 
parte de comissão deste tipo, porque nós estaríamos nos comprometendo. 
Nós temos que ressalvar essa nossa posição, porque qualquer que seja a so
lução dada, nós vamos estudar a solução para saber se ela é real e satisfatória. 
Nós não vamos poder estar dando ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Muito bem. 

O SR. HERV ÁS IO GUIMARÃES DE CARVALI:fO- Essa é a nossa 
posição, essa é a primeira coisa. 

SegUndo, as soluções que na Comissão, nós, por mero acaso, examina
mos porque certamente para ficar familiarizados com elas, porque quando 
nós tivermos que estudar nóS devemos estar prontos para responder rapida
mente para não atrasar o programa, precisamos estar, por conseguinte, per
feitamente, senhores dessas soluções. Existem soluções ótimas. Essa da (I
naudível), por exemplo, é uma solução, inclusive, ela amortece os efeitos dos 
terremotos. É uma solução, abslutamente, perfeita, nós tivemos a ocasião de 
ter passado filmes sobre essa tecnologia, é uma coisa estupenda, existem duas 
mil pontes e se V. Ex" quiser eu lhe mostro, aqui, um trabalho ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Não, não precisa. Eu tenho notícia de 
duas usinas, na França ... 

O SR. HERVÁSIO GUIMARÃES DE CARVALI:fO- Quatro, hã 
quinze anos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Com essa camada. Agora, não sei se lá 
tem esse negócio de terremoto, como aqui. 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Não, é feito 
para terremotos maiores, atê. O nosso é de 0,1... · 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Eu não sei nada disso, Professor. 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Na França, 
são quatro reatares nessas condições. 

então é uma coisa que a Comissão se preocupa, também. Serâ que a CNEN 
vai fincar Angra III num lugar pior, ainda ... 

O SR. H)ORVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALI:fO- Não. A Co
missão- veja bem, eu não tenho direito de fazer isso, nem é do meu feitio, eu 
poria, sem susto nenhum, agora, angra III no lugar em que estava predeter
minado sem susto, porque agora nós sabemos exatamente como resolver o 
problema. Seria uma obra dos deniônios ter levado esse tempo todo para 
aprender como resolver o problema e depois de aprender, nós sairmos para 
outro lugar, simplesmente porque adquirimos reservas contra aquele lugar, 
imagine. Isso para mim seria o supra sumo do absurdo a não ser que nós ve
nhamos a encontrar outros defeitos que nós não estamos prevendo, pode 
acontecer. E nesse caso nós obrigaremos a tirar a usina do lugar predetermi
nado. Posso lhe garantir o seguinte ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Pode recuar, assim uns dois ou três ... 

O SR. MILTON CABRAL - Esse lugar de Angra II é o mais desfavo
rável. 

OSR. HERV ÁSIO GUIMARÃES DE CARVALI:fO- Se eu lhes con
tar um segredo, a~ui, isso pode ficar off-record, pode? 

O SR. DIRCEU CARDOSO- A mim não, aqui tem jornalistas. Se V. 
g, quiser contar o segredo. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Professor, o seu depoimento 
está sendo gravado, taquigrafado, não há off-record da Comissão, a não ser 
que V. S' queira dar um depoimento de. ordem secreta. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Não. Os jornaÍistas jã se compromete
ram a guardar silêncio. 

O SR. HERVÃSIOGUIMARÃES DECARVALI:fO-Seeu lhes con
tar um segredo, aqui, isso pode ficar off-record, pode? 

O SR. DIRCEU CARDOSO- A mim não, aqui tem jornalistas. Se V. 
8" quiser contar o segredo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Não. Os jornalistas jã se compromete
ram a guardar silêncio. 

O SR. HERV ÁS IO GUIMARÃES DE CARVALHO- É que quando 
se faz a colocação de Angra II, com o perfil que existia pensou~se que se hou
vesse uma deslocação de 20 metros numa certa direção haveria uma enorme 
vantagem porque havia uma indicação de que a rocha era mais rasa naquela 
direção. Entretanto o deslocamento foi feito e esse deslocamento é que deu 
conseqüências desse tipo. Na crença, na mais absoluta crença, de que naquela 
direção a rocha deveria estar, ao invés de descendo, subindo, e isso deu como 
conseqüência esse resultado que V. Ex" está vendo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Quer dizer que isso pode acontecer com 
Angra III, estão pensando que está subindo e está descendo. 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Não senhor! 
Em Angra III não haverá mais isso porque já tomamos na cabeça e isso não 
repetirá. 

o SR. DIRCEU CARDOSO_ v. s•, depois, poderia fornecer 0 nome O SR. DIRCEU CARDOSO- Professor, aqui nos relatórios lemos que 
dessas usinas! o problema de matacões em Angra III é muito pior do que em Angra II. 

O SR. HERV ÃSIO GUIMARÃES DE CARV ALI:fO - Eu posso for
necer agora se V. Ex• quiser. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Professor, eu vou dizer uma coisa a V. 
S', a Comissão é tão ciosa disso. Esta é a solução. quer dizer, esta é a camada 
de (Ilegível), mas e as outras? 

O SR. HERVÁSIO GUIMARÃES DE CARVALHO -As outras 
opções, elas são soluções que visam não reforçar estacas, veja bem. Visa re
solver o problema dinâmico. Porque se eu puser estacas em quantidades lá, 
invés de melhorar o problema dinâmico, eu posso, eventualmente, piorar, 
porque o meu problema estático estâ resolvido. Então, eu tenho que resolver 
o problema dinâmico ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - A sismiCidade do terreno. 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- O problema de 
como reduzir o efeito de impulsos para cima, ou, então, de resistir a esses im
pulsos. Duas coisas, ou, tenho duas soluções: ou amorteço o impulso, ou eu 
sou capaz de resistir a impulso. Uma das duas. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Pro.fessor, agora uma pergunta. Então, 
se em Angra II já se operou essa dificuldade, já se verificou, já se constatou, 

O SR. HERV ÁSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Matacões não 
é mais problema para nós. 

A localização prevista pode acontecer de não ser lá. Pode acontecer por
que estou reservando a minha posição para decidir quando for o momento 
oportuno, e essa decisão- como jã expliquei- não é tomada unilateralmen
te, houve um grande número de peritos inClusive peritos brasileiros, isso nós 
fazemos muito a sério, é uma decisão de Comissão deliberativa e, neste caso, 
a usina, como sabemos, no momento, a localização de Angra III, prevista é 
muito mais favorável do que foi a de Angra II, muito mais favorável. Entre
tanto, só se saberá tudo direito no momento em que se acabar de construir, 
quando serão feitos todos os cálculos, com todos os detalhes. Temos que ver 
o comprimento da estaca etc., tudo tem que ser visto direitinho, porque temos 
que ver a realidade. 

Sobre o uso desses elastões gostaria de dizer o seguinte: many thousands 
of bridges, quer dizer, milhares de tanques são suportados por esses suportes. 
Existem 4 reatores, cada um pesando 70 mil toneladas suportadas por esses ti
pos de suportes anti-sísmicos já há 15 anos e até agora não houve nenhum 
desgaste nenhum efeito contrário. Supostes desse tipo também serão usados 
na construção de 4 reatares chamados cruas. outros 4 de 1300 estarão no está
gio de planejamento. Quer dizer, além dos que já existem vamos ter mais oito. 



5352 Sábado 4 DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sci,;ào II) Outubro de IWfO 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Gostaria que V.~ S• cedesse esse trecho 
para que fosse tirado uma cópia xerox. 

Agora, Professor, as duas últimas ,perguntas ... 

O SR. HERV ÁS!O GUIMARÃES DE~CAR VALHO- Qualquer que 
seja o processo, tanto faz este processo como outro, não vem ao caso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Professor, as últimas perguntas: sobre 
enriquecimento ... 

O SR. HERVAS!O GUIMARÃES DE CARVALHO- Pois não! 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Leio as seguintes notícias sobre enrique-
cimentos: 

~'Há uma fórmula mais antiga já adotada nos Estados Unidos, França e 
Rússia que enriquece o urânio a 90% ... é a difusão gasosa, maS para ser me
nos onerosa deve realizar 8.500 unidades de trabalho comparativo, UTCjpor 
ano, que necessita de urna potência de 80 mil megawatts elétricos. E para se 
obter um quilo de urânio enriquecido a 3% são necessârios 4,7 UTC. Os Esta
dos Unidos mantêm o segredo como também a Rússia. A ultracentrifugação 
para produção de 1 milhão de UTC são necessários para suprir a potência 
instalada de lO mil megawatts, o custo é 2% inferior a de difusão gasosa." 

O jato contínuo nosso faz enriquecimento a 20%. ê verdade isso, ou não? 
Ou faz até mais'? 

O SR. HERVÁS!O GUIMARÃES DE CARVALHO- Poderia fazer 
até mais. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Essa afirmação, portanto, não é válida? 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO - Poderia 
juntar-se o jato centrífugo e fazer O eniiquecimento mais alto ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Fat qualquer enriquecimento? 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Faz qualquer 
enriqueCimento. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Continuando a leitura, temos aqui: "A
cima desta taxa o processo é totalmente antieconômico. 

O SR. HERVÁSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Não é! 

O SR. DIRCEU CARDOSO- ... começou-se a estudar na Inglaterra 
durante a II Grande Guerra ... 

Discute-se a difusão porque admite o emprego de fendas para escoamen
to de gãs comprimido, enquanto a difusão utiliza paredes porosas de delicada 
tecnologia ... 

•• ... Permite o enriquecimento do urânio ... em menor número de estágios, 
586, contra I mil e 200 na difusão gasosa, apresenta um menor custo de ma
nutenção e de pessoal, seu defeito é o grande cOnsumo de energia elétrica: de 
3.300 quilowatts/hora por UTC. 

Quer dizer, é um bárbaro consumo de energia elétrica. ASsim, a usina
piloto resultante do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha vai requerer uma capa
cidade instalada elétrica de 90 mil quilowatts para produzir 200 UTC com fa
tor de carga de 60% ... _ 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Se V. Ex• me 
permite gostaria de expor no-· quadro negro ... 

(Prosseguimento à demonstração no quadro-negro.) 

Os- principais métodos de enriquecimeritO São, como V. Ex• disse, difu
são, centrifugação, nozzle e laser. 

Senador Dirceu Cardoso, de fato, o processo que foi mais usado, e quase 
por uma questão de acidente, porque as centrífugas na ocasião da Guerra ha
via pressa de fazer, e o Professor adoeceu e houve a necessidade de se tocar 
oara diante o orocesso.de difusão;_ e _ficou na-rnão.de-outros.; que er-am mais ri
~os, ~ ~ cl~e ;;a o mais rico, deserivolveu-se com mais facilidade. Existem ou
tros, como o chamado termodifusão ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Ah, existem vários métodos? 

O SR. HERV ÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Existe cerca de 
20 métodos. 

O que acontece é que eSSe itqui (mostra rio quadro) se desenvolveu mais e 
o seu custo dependeu muito da economia de escala. Então, para que uma 
fábrica seja económica, é preciso que eta Tenha ... Quanto niaior a dimensão 
da fábrica mais barata a produção da Unidade de Trabalho Separativo 
(UTS). 

Mas, as fábricas americanas antigas gastam 3:100 kwjh por U'tS- são 
essas fábricas que existem atualmente nos EstadoS Unidos. E, para se conse
guir enriquecer de 0,2% a 3%, é preciso um número -de estágios_ muito g!ande, 
1.400 estágios. Porque o fator de separação é muitO baixo, ele depende da ra
zão entre os pesos moleculares dos dois hexafluoreto de urânio, ou seja, a raiz 
quadrada disso. -

Então, esse valor é da ordem de 1,0043; e esse fato r de separação tem q_ue 
vir muito com o número de estágios~ Se fizéssemos uma figura como essa (faz 
o desenho), número de estágios contra fator de separação. Assim, a centrífu
ga que tem, por exemplo, um fator de separação muito alto. o número de es
tágios é da ordem de 30 a 2. 

Para o caso de fator de separação muito pequeno, de 1.0043, ~rrespon
de a 1.200, se fosse esse valor que dei, mas ele é sempre inferior ou bem infe-
rior a isso. ---

O nozz!e está aqui em 1.015. (Continua a demonstração no quadro
negro.) Para esse valor, há estágios da ordem de 500. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Seria 586 mais ou menos? 

O SR. HERV ÁSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Não, Senador, 
isso está variando. (Demonstração.) Enquanto que esse aqui é coisa extrema
mente importante, esse 1.0043 é fixo. 

O SR- DIRCEU CARDOSO - São 586 estágios. 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO (Continua a de
monstração.)- Poderia ter 600 estágios. Na medida em que ele for melho
rando, ele vai caindo, podendo até a, eventualmente, chegar a número mais 
baixo. Quando isso acontece, também baixa a taxa de energia consumida. 

Sabemos que, para a mefhor situação p6Ssível, na difusão, V. Ex• pode 
chegar a usar valores no limite de 2.400. Mas, ninguém consegue fazer isso. 

Quando Se começou a trabalhar com o nozzle. e note-se bem que este não 
é um sistema único, há não sei quan-tos sisteinas que são chamados sistemas 
aerodinâmicos, em que se utiliza sempre um processo de fazer o gás entrar 
numa superfície especial, sob alta pressão, e ele entra em alta velocidade, e a 
força centrífuga junto com dois ou três outros processos faz a separação. O 
que acontece, então, ria prática, é que temos, boje, o nozzle progredindo, e ele 
já consegue est~rnesSa faixa aqui, de 2.900 kwjh. São essas as últimas infor· 
mações a respeito. 

Quer dizer, isso aqui (demonstra) já é menor do que o das grandes fábri
cas americanas. Então, do ponto de vista de absorção de energia, já é perfeita
mente compatível. 

Como o número de estágios está baiXando, pode eventualmente cheg_flr 
atê 300; o custo do capital vai baixar muito, porque os estágios, que V. Ex• 
tem aí, cada um daqueles compressores que constituem um estágio custa ca
ro. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Professor, o que é o estágio? 

OSR. HERVÁSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Cada vez que 
passa num nozzle- vou fazer uma figurinha aqui- há uma separação. Mas, 
é preciso que haja tantas separações até que aconteça o enriquecimento que se 
deseja. Porque um enriquecimento pobre, de 0,7112%, num primeiro estágio, 
vou dar um exemplo um pouco arbitrário, ele passa de O, 722%, então, houve 
um aumento ... 

Passou para isso. Vamos supor que, no próximo estágio, ele passe para 
0,731%. Então, em cada estágio, ele vai passando por um enriquecimento até 
que chegue, no final, digamos, a 3,3% 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Então, passa por diversos estágios até 
chegar aí. 

O SR. HERVÁSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Mas, a difusão 
gasosa gasta 1.400 estágios. Isso em direção ao enriquecimento. E temos que 
levar em conta, também, os estágios na direção do empobrecimento, porque 
no fim tem que fiCar com 0,2% ... 

Agora, isso _natura!ment~ é extremamente aumentado, como é o nozzle, 
o gás é comprimido em um certo objeto que tem essa forma mas um objeto 
muito pequeno, então o gás ao chegar aqUi é forçado nesta abertura em alta 
velocidade, então çassa por essa superfície curva e a força centríguga faz com 
que a parte mais pesada do gás venha para a pare~e e a pa~te mais leve ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Força centrífuga. 

b SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO - Ê a força 
centrífuga de um automóvel. E aí. então, o gás expande e engraçado que a 
parte pesada continua agarrada aqui com a parede, na sua grande maíoria, e 
uma fração muito pequena, só 1/4 do volume do gás é que vai para esse lado 
aqui, e ao fazer isso, nessa parte aqui vai a parte enriquecida. Então, isso aqui 
constitui um estágio, a outra parte empobrecida vai nessa direçào. 

Agora, para ser repetido em_ um número muito grande de vezes é preciso 
um número muito grande -de noZzle também, porque não se pode fazer isso 
com um único nozzle; esse raio de curvatura aqui, tem uma importância mui
to grande. Antigamente esse raio de curvatura, nos antigos, nesse trecho 
aqui, tinha cem mícrons, quer dizer, cem mícrons ê um décimo de milímetro, 
mas agora resolveram reduzir isso para 50 mícrons e aí melhorou muito, por
que fez baixar o número de estágios. Está aqui o objeto. 
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(Entrega ao Senador Dirceu Cardoso da peça de precisão onde se encontra 
o nozzle) 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Professor, por que o lixo atômico vai 
para o Xerém? 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE 01\RVALHO- Poderíamos 
localizar o lixo atômico, veja bem, precisamos tomar cuidado com a expres
são que estamos usando, em primeiro. lugar isso pode dar motivo a toda essa 
sorte de verdadeiro pânico, a quase que um verdadeiro pânico de origem psi
cológica. Ein primeiro lugar estamos nos referindo ao material que sai das 
usinas mas em muito baixa atividade, porque até aquelas botas que V. Ex• 
usou lá, que não tem radioatividade nenhuma, é só para não sujar, aquilo 
tudo faz parte desse lixo, não tem radioatividade nenhuma mas chamamos de 
rejeito. 

Agora, quando estudamos, ontem, um reator, viu V. Ex• que continua
mente passamos a água desmineralizada, então aquele material todo também 
vai para os tonéis, do mesmo modo que a água que circula dentro do reator 
continuamente se sangra, aquela água de onde é retirada uma pequena quan
tidade de material radiotivo mas que se forma, então, nós tratamos de pôr 
isso dentro de concreto, insolubilizar, colocar dentro de tonéis fechados, 
constitui um material de baixíssima radioatividade, mas produzimos isso 
numa quantidade muito grande porque para cada mw, por ano, são produzi
dos 1m3 daquilo, então, o que acontece, temos que guardar aquilo em algum 
lugar provisoriamente, assim tínhamos pensado em fazer o seguinte: para não 
ficar na usina, porque na maioria delas fica o material dentro da usina, du
rante muito tempo, deixa~se dentro daqueles sacos, até que ele perca a radioa
tividade. O tonel é forrado com concreto, não sei se tive oportunidade de 
mostrar isso ontem; o de Xerém ... 

Na ocasião em que eu conversava com a jornalista que queria que eu dis~ 
sesse onde iríamos localizar, e eu disse: Se eu disser, vai acontecer uma tragé
dia; ela disse qüe não; que eu fazia pouco caso da inteligência brasileira; ela 
apostou comigo que não ia acontecer nada e então eu disse; e agora estamos 
vendo o que está acontecendo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Até discurso na Câmara Federal saiu. 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CÀRVAÍ..HO- Uma ocasião 
eu disse que o urânio provinha da decomposição de granito, etc.; e pergunta
ram: o que é granito? E eu disse: nós temos muito granito, por exemplo: o Pão 
de Açúcar é granito. E perguntaram: tem urânió lá.? Digo: tem. Quanto tem? 
Cerca de 700 toneladas. No dia seguinte, o jornalista publicou direitinho: a 
decomposição do granito que levava à sensibilização muito lenta e que arma
dilhas químicas concentravam urânio em um determinado, em cel:tos lugares 
e, no fim, tínhamos uma jazida. 

No dia segtiiiite, outro disse que o Pão de Açúcar era radioativo, outro, 
disse que a CNEN já quer explorar o Pão de Açúcar e, aí, o Burle Marx pro
testou dizendo que a CNEN queria estragar a cidade do Rio de Janeiro. É um 
desencadear de fatos. 

O problema de Xerém passou, de repente, .. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Vai ser lá? 

O SR. HERVÁSIO GUIMARÃES DE CARVALHO -Não sei se vai 
ser lá. Estamos estudando cuidadosamente e não faremos ... É um depósito 
provisório ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Dez anos? 

O SR. HERVÁSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Quinze anos. 
Ao invés de fazer o que todos fazem com esse tipo de material, porque sim
plesmente cavam uma trincheira de 10 metros de profundidade por 120 me
tros de comprimento e 30 metros de largura e enchem a trincheira com esses 
tonéis, cobrindo-a de terra e não dão mais confiança para o que acontece, nós 
resolvemos fazer uma coisa diferente aqui no Brasil: resolvemos pôr em um 
galpão, em um lugar onde a densidade demográfica fosse baixa, onde não 
houvesse problemas de espécie alguma, mas onde houvesse possibilidade de 
transportar, que não ficasse a distância muito inaior do que 150 kms. E, nesse 
escolher, procurei um lugar que fosse próprio da União, porque a União me 
dando de graça o terreno, eu não teria problema. Antes de receber o próprio 
da União, fomOs verificar se haviam condições mínimas- e havia essas con
dições. Resolvemos, nesse caso, tentar construir lã um galpão muito grande 
para armazenar esse material, porque é um material de tão baixa radioativi
dade que não l:onstituiria nenhum problema. 

Se eu mostrar a V. Ex• como se faz, se deixa ao relento- todo mundo 
faz isso- colocam no pátio, oujngam no mar. Ao ínvés de fazer isso, resol
vi... 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Mas também 
não iria fazer mal algum a ARENA. V. Ex• iria perder seu tempo. Como eu 
estava dizendo hã pouco tempo, baixa radioatividade pode, eventualmente, 
ter efeito até bCnéfico, podia ser até que V. Ex• estivesse fazendo um bem ao 
pessoal da ARENA e não atingiria seu objetivo, 

O SR. DIRCEU CARDOSO -Agora, a última pergunta. Eu, se pudes
se, ficaria aqui toda a tarde, porque estou aprendendo muita coisa que V. s• 
estã dizendo aqui, vou repetir em uma palestra que vou fazer, com a suares
ponsabilidade. 

Uma última pergunta: onde a CNEN tem colocado o lixo atômíco dos 
reatares experimentais de São Paulo, Rio éle Janeiro e Belo Horizonte? 

O SR. HERVÁSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Nos reatores 
de São Paulo, a principal quantidade de material é forrri.ada de resíduos da 
produção de radioisótopos, mas esses radioisótopos têm vida muito curta. 
Então nós fazemos sacos deles e colocamos em um determinado local isolado, 
para a radioatividade desaparecer. Quando a radioatividade desaparecer sufi
cientemente, posso mostrar a V. Ex• como é que isso funciona, se quiser che
gar at~ o quadro negro. 

Se tivesse aqui, por exemplo, 100-núcleos, 100 átomos- vamos supor 
que fosse iodo 131, que decompõe dentro de um certo prazo; chama-se perío
do ou meia-vida- ele se reduz à metade, passaria a ser 50 no fim desse perío
do; no fim de um outro período, ele se reduziria a 25, e assim sucessivamente. 
Se eu calcular lO períodos desses, reduz por um fator de I por minuto; se 
somar-se I 00 períodos, isso se reduziria para um fato r de I para 1 milhão; se 
eu tomar IOO ou 1.000 períodos, vai reduzir para I bilhão. Então, se eu deixo 
aquele saco por 1.000 períodos, ele.não tem praticamente radioatividade ne
nhuma; está com menos radioatividade do que a própria natureza. Aí, esse 
material é lixo mesmo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr. Presidente, agradeço e encerro mi
nhas perguntas. Estou satisfeitíssimo com o depoimento do ilustre Professor; 
todas as minhas dúvidas foram esclarecidas e ele ensinou muito à Comissão. 
S. S• justificou e, no próximo sábado, na palestra que vou fazer em Cachoeiro 
-já fiz uma, mas voU fazer outra - vou dizer que tive a honra de argUir o 
primeiro engenheiro nuclear que obteve, nos Estados Unidos, o PhD em En
genharia Nuclear - esse engenheiro é o Professor Hervãsio Guimarães de 
Carvalho, Diretor da CNEN. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Senador Milton Cabral, V. 
Ex' está com a palavra. 

O SR. MILTON CABRAL- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ilustre de
poente: depois da magnífica exposição com que o Professor ~ervásio de Car
valho nos brindou, em dois dias de trabalho nesta Comissão, relacionei meia 
dúzia de assuntos para argüir o ilustre depoente, mas diante do adiantado da 
hora e dos compromissos que temos em plenário às 14:30, gostaria de fazer 
apenas uma perguilta, que permitirià uma resposta mais rápida. 

Professor Hervâsio, por lei, a CNEN é o órgão de flScalização e controle 
de todas as atividades pertinentes no campo nuclear, não é exato? 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVAI.HO- E. exato. 

O SR. MILTON CABRAL - Por que a CNEN não realizou esses pra
zos na tramitação do Programa Nuclear? 

O SR. HERVÁSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Prazos e cus
tos realmente têm um certo aspecto político. Se estivéssemos olhando a coisa 
somente do ponto de vista de licenciamento, certamente não iríamos nos 
-preocupar com isso, mas como V. Ex• acaba de dizer, nós também temos uma 
certa obrigação política e essa obrigação, evidentemente, nos dá preocu
pações em relação ao desenvolvimento do Programa Nuclear brasileiro como 
um todo. 

Veja bem: o Programa Nuclea:r brasileiro não é o Acordo com a Alema
nha. Muita gente faz confusão sobre isso, mas o Programa Nuclear brasileiro 
é um conjunto muito vasto, muito :rriais· ainplo, do qual é um subconjunto o 
Acordo com a Alemanha. Isso precisa ser entendido plenamente. Hã quei!l 
até tenha o topete de escrever: Programa Nuclear brasileiro - Acordo com a 
Alemanha. Isso, de certa forma, até constitui um desrespeito à lei. ~ preciso 
que se entenda bem isso. A Comissão, como órgão político, órgão assessor do 
Governo Federal, se interessa por prazos sobre esses aspectos. 

O SR. MILTON CABRAL- Um aditamento à minha pergunta, seria: 
E por que também não custos? 

O SR. HERVÃSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- E se interessa 
O SR. DIRCEU CARDOSO -V. S• poderia colocar debaixo da sede também por custos, mas aí, ele deve fazer como uma forma de assessoramen-

da ARENA em Duque de Caxias. Do MDB, não; da ARENA. to ao Ministro e não ingerir diretamente. Porque a nossa função política é 
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uma função de assessor, não é uma posição inclusive mandatãria, neste parti
cular, até a lei não deixa bem claro se a nossa ação deveria ser ou não manda
tãria. 

O Ministro opta se ele deve ou não deve ouvir a CNEN e esse é um as
pecto que poderia ser examinado no futuro para saber qual seria a extensão 
da nossa atuação no plano político, porque o Ministro, se ele assim decidir, 
deixa de _ouvir a Comissão em vãrios aspectos. 

O SR. MILTON CABRAL- Então, neste particular, a Comissão atua 
como órgão de assessoramento ao Ministro em relação a controle de prazos e 
de custos. Muito obrigado, não tenho mais nada a perguntar. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Enriqueceu o trabalho da nossa comis-
são. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Antes de encerrarmos os nos
sos trabalhos queria solicítar, se fosse possível, a CNEN fez os estud.os para a 
usina de reprocessamento, evidentemente não cabe a ela determinar o local, 
mas, eu gostaria, em norpe da Comissão que V~ Ex• enviasse os estudos reali
zados em função da usina de reprocessamento e entregues à NUCLEBRÃS. 

O SR. HERVÁSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- No que diz 
respeito a usina de reprocessamento nós estamos ainda numa fase muito pre
liminar, porque, nós devemos receber da NUCLEBRÃS os primeiros docu
mentos para começar a estudar o licenciamento da usina. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Quer dizer que V. S• ainda 
não fez nenhum estudo prelirnínar? 

O SR. HERV ÁSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Nós não temos 
ainda condições de fazer isso na extensão que V. Ex' gostaria que nós pudes~ 
semos dar um aparte maior. 

Nós estamos, neste momento, estudando o licenciari:J.ento da usina de re~ 
processamento, estamos estudando o problema de licenciamento da mina, es~ 
tamos estudando o licenciamento da fábrica de combustível, da fãbrica de 

conversão, mas, no que diz reSpCito à fábrica de reprocessamento ainda está 
muito longe o momento de começar a agir. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Prof. Hervãsio, V. S• gostaria 
de complementar algo da sua palestra, ou das informações prestadas à Co
missão antes de encerrarmos os nossos trabalhos? 

O SR. HERV ÁSIO GUIMARÃES DE CARVALHO- Eu gostaria de 
dizer simplesmente que, para mim, foi um priVilégio vir a esta Casa; venho 
sempre com a maior satisfação, devo dizer com a alma aberta porque aqui, jã 
disse e repito, eu nunca encontrei quem não fosse altamente patriota e veja 
bem eu distingo entre naCionalista e patriota, porque, acho que patriota- é 
aquele que estã tentando servir o Brasil a longo prazo, é aquele que tem pelo 
País uma responsabilidade muito maior do que aqueles que estão interessa
dos em assuntos pequenos e de curto prazo. 

Aqui nós trabalhamos juntos sempre, e sempre toda a vez que vim para 
cá eu voltei confiante no Congresso e certo de que, aqui de fato, o povo braSI
leiro tem uma possibilidade de exprimir os seus anseios e que é um local onde 
uma parte do Poder estã muito bem localizado, !Tluito bem distribuído e mui
to bem usado. 

De maneira que, para mim é um privilégio vir aqui e agradeço profunda
mente a atenção com que V. Ex•s me ouviram e me atenderam. Muito obriga
do. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Muito obrigado Prof. Hervá
sio, o privilêgio foi noss-o em contar com o seu depoimento, com a sua expe
riência nesse trabalho. Muito obrigado, a V. S• 

Estão encei-rados- os nossos trã.baihos, eti convocaria a Comissão pãrã 
uma reunião de avaliação para determinarmos qual a programação de junho, 
poderíamos fazê-lo hoje à tarde ou amanhã pela manhã, após a palestra do 
Ministro Simonsen. 

Estã encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 13 horas e 45 minutos.) 



Outubro de 1980 

MESA 

Presidente 
lui.z VIana 

1 '-VIce-Presldente 
Nilo Coelho 

2t-VIce-Presldente 
Oinarto Mariz 

1 •-Secretário 
Ahtxandre Co•ta 

2t-Secretárlo 
Gabriel Hermes 

3'-Secretárlo 
Lourival Baptista 

4t-5ecretárlo 
Gastão Müllltr 

Suplentes de Secretários 
Jorge Kalume 

Benedito Canelas 
Passos P&rto 

COMISSOES 

Oiretor: Antônio Carlos de Nogueira 
local: Anexo 11 - T árroo' 
Telefones: 211·3487 

211-3488 
211-3489 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe: Daniel Reis de Souza 
Local: Anexo 11 - Tárroo 
Telefones: 211·3490 

211-3491 

COMISSÃO OE AGRICULTURA - (CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidentlt1 Eveláslo Vieira 
Vice-Presidente: teite Chaves 

Suplentes 

1. Passos Pôrto 1. Jufahy Magalhães 
2. Benedito Canelas 2. Affonso Camarga 
3. Pedro Pedrossian 3. João Calmon 
4. José Uns 

T. Evelásio Vieira 1. Agenor Maria 
2. Leite Chaves 2. Amarai"Peixoto 
3. José Richa 

Assistente: Sárglo da Fonseca Droga - 211·3492 
Reuniões: Quartas·feiràs, às 1 o,oo horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO OE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Mendes Canale 
Vice-Presidente, Agenor Maria 

Titulares Suplentes 
1. Mendes Canale 1. Raimundo Parente 
2. José Uns 2. Alberto Silva 
3. Eunice Michiltts 3. Almir Pinto 
4. Vicente Vuolo 

1. Evandr.o Carreiro 1. Marcos Freire 
2. Agenor Mario 2. Humberto Lucttno 
3-. Mauro Benevides 
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LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

PMOB 

Líder 

P.oulo Brossord 

Vlce-Lideres 

Humberto Lucena 
Josá Richo 

Marcos Freire 
MourO Benevides 
Nelson Carneiro 
Orestes Quórcia 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO POPULAR - PP 

Li der 

Gilvon Rocha 

Vlce-Líderes 

Evolósio Vieira 
Alberto Silvo 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - 2114493 
Reuniões: TerÇas-feiras, às 10:00 horas 
local: Sola "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prl!l!sidente: Henriqul!l! de La Rocque 
l.'~·Vice-Presidenfl!l!: Aloysio Choves 
29·Vice-Presidenttt: Hugo Ramos 

Titulares Suplenl"l!l!s 

1. Bernardino Viana 1. Lenoir Vargas 
2. Helvidio Nunes 2. João Calmon 
3. José Sarney 3. Almir Pinto 
4. Aloysio Choves 4. Milton Cabral 
5. Aderbal Juremo 5. Luiz. Fernando Freire 
6. Murilo Boda ró 6. Arnon de Ml!l!llo 
7. Moac:yr Dalla 
8. Amaral furlan 
9. Raimundo Parente 

1. Hugo Ramos 1. Cunha Uma 
2. Leite Choves 2. Tancredo Neves 
3. Lózaro Barboz.a 3. Dirceu Cardoso 
4. Nelson CorMiro 
5. Paulo Brossard 
6. Franco Montara 

Assistente: Paulo Roberto A. Campos- 2113.494 
Keunroes: Quartas-feiras, às l0100 horas 
tocai: Sala "Clóvis Bevilácquo"- Anexo 11 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Prl!l!sidente: Jessil Freire 
Vica-Presidente• Lázaro Borboza 

Suplentes 

1. Jessé Frl!l!irl!l! 
2. José Sarney 
3. Passos Pôrto 
4. Saldanha Cerzi 
S. Affonso Camargo 
6. Murilo Bodaró 
7. José Caixeta 

1. José Guiomard 
2. Tarso Outra 
3. Benedito Canelas 
4. Moacyr Dalla 
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LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL - PDS 

Líder 

Jarbos Passarinh~.. 

1. Itamar Franco 
2. tci:zaro Barboza 
3. Adalberto Seno 

Vlce-Líderes 

Aderbol Juremo 
Aloysio Chaves 

Bernardino Viana 
Josá Uns 

Lomonto Júnior 
Moocyr Oalla 
Murilo Badaró 
Saldanha Derz:i 

1 . Henrique Santillo 
2. Roberto Saturnino 
3. Gilvan Rocha 

4. Mauro Benevidl!l!s 

Assistente: Ledo Fl!l!rreiro do Rocha - 211-3499 
Reuniõi!I!S: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
( 11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Teotônio Vilela 
Vice-Presidente: Roberto Saturnino 

Titulares Suplttntes 

1. Arnon de Mello 1 . Hl!l!lvidio Nun~ts 
2. Bernardino Viana 2. Alberto Silva 
3. José lins 3. Benedito Fttrreira 
4. Jessé Freirtt 4. Vicente Vuolo 
5. Milton Cobrai 
6. Bl!l!nl!l!dito Canelas 
7. Luiz Cavalcante 

1. Roberto Saturnino 1. José Richo 
2. Teot&nio Vilela 2. Orestes Quércio 
3. Marcos Freire · 3. Toncredo Neves 
4. Pedro Simon 
Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - 21 t-3495 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10!30 horas 
Local: Sala do Anexo "B" 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Joáo Calmon 
Vice-Presidente: Jutahy Magalhàes 

Titulares Suplentes 

L João Calmon 1. José Lins 

2. Torso Outra 2. Arnon de Mello 
3. Jutahy Mogalhãtts 3. Jorgl!l! Kalume 

4. Aloysio Chaves 4. Pedro Pedrossian 

5. Adl!l!rbal Jurema 
6. Eunice Michiles 

1. Adalberto Sena 1. Marcos Freire 
2. Evelásio Vieira 2. Gilvan Rocha 
3. Franco Montare 
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Ãllilftlftt.: SWgio da Fonseca Braga- 211-3492 
Rauniafl1 Quintas-feiras, às 1000 hc.t"Ol 
!Dcol, Sala ''Cicms a..;lócquo'' - tu-.- 11 

COMISSJ.O DE FINANÇAS - (Cf} 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Pr.sidenle! Cunha limo 
Vtee-Prflidenter Toncredo Neves 

Triularos 

1. Raimundo Parente 
2. Joao Lúcio 
3. Lomonto Júnior 
4. Affonso Camorgo 
5. Vicente Vuolo 

6. Alborto Silva 
7. Alberto l.oYinas 
a. Jorge Kolume 

-9. Jutahy Mogalhães. 
1 O. Mendes Canale 

1. Cunho Lima 

2. Tancredo Ne\'M 
3. Roberto Satumino 
4. Amoral Peixoto 
S. Pedro Simon 
6. Mauro Benovides 
7. Teotónio Vilela 

Suplenfel 

1. Saldanha Derxi 
2. Luiz Fernando Freire 
3. Jessó Froire 
A. José Sarnoy 
5. Milton Cabral 
6. José Guiomord 

1. Paulo 8rossord 
2. Marcos Freire 
3. Lázaro 8orboza 
4. José Richa 

Assishmfe: Corl01 Guilherme Fonseca - 211-3493 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sola "dóvis Bovilócqua" - Anoxo 11 

COMISSÃO DE lEGISlAÇÃO SOOAL - (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Pntsiderate: HoMdio Nunes 
Vice-Presidonto: Utnoir Vergas 

Tih.tlant5 

l. Lenoir Vorgas 
2. Helvídio Nunes 
3. Jeué Freire 
4. _Modcyr Dalla 
5. tuiz Fernanda Freire 
6. Aloysio Chcives 

l. Franco Montoro 
"?. Humberto Lucena 
3. Jaison Barreto 

Suplentes 

1. Jutahy Magalhóes 
2. Raimundo Parento 
3. Eunice Michilos 
4. Benedito Canelas 

1. Nelson Carneiro 
2. Marcos Freire 

Assistente: Leito Leivas Ferro Costa - 211·3.497 
Reuniões: Quintos-feiras, às 11:00 horas 
local: Sola "Clóvis Bovilócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(1 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prosidonfo, Arnon do Molfo 
V!CO-Presidente: Alberto Silva 

Titulares Suplentes 

1. Luiz Cavalcante 1. Affonso Camargo 
2. Milton Cabral 2. João Calmon 
3. Alberto Silva 3. Jutohy Magalhãe~ 
4. Arnon do Molfo 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan Radia 
2. Itamar Franco 2. Roberto Saturnino 
3. Henrique Santillo 
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Assistente: Carlos da Fonsoc~ Braga - 211-3496 
Reuniõot: Qvartos-fotras, às 11:00 hor05 
Locaf1 Sola do Ane.lco "8" 

COMISSÃO DOS MUNICIPIOS 

(17 membros) 

COMPOsiÇÃO 

Presidente: Lomanto Júnior 
V"rco-Prosidonte: Ore,-tes Quórcia 

Titulares 

1, Lomanto Júnior 
2. Almir Pinto 
3. Amoral furlan 
A. Amoral Peixoto 
S. Benedito Canelas 
6. Jutahy Magalhães 
7. l.enoir Vorgos 
a. Moacrr "Dalla 
9. Raimundo Parente 

lO. Saldanha Deni 

1. José Richo 
2. Orestes. Qvércia 
3. Itamar Franco 
4. Evandro Carreira 
5. Lózaro Barbozo 

1. Affonso Comargo 
2. Valdon Varjào 

1. Tarso Outra 
2. João LUcio 
3. Aderbal Juremo 
4. José Sorney 
5. Murilo Badaró 

1. Agenor Mario 
2. Jaison Barreto 
3. Humberto Lucena 

1. Evelósio Vieira 

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211·3496 
Reuniões: Quintos-feiras, às 11:00 horas 
Local: Anexo "6" 

COMISSÃO DE REDAÇÀO - (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vice-Presidonte: Adalberto Seno 

Titulares 

1. TarsoDutra 
2. Saldanho Dorzi 
3. Mendes Canale 

I. Dirceu Cardoso 
2. Adalberto Sena 

Suplentes 

1. Joao Calmon 
2. Murilo Badaró 
3. José Sarney 

T. Hugo Ramos 

Assistente: Fcitima Abrohão de AraUjo - 211~3266 

Reuniões: Quintas-feiras, à5 12:00 horas 
LocOI: Sala "Ciôvis Bevilócqua"' - Anexo 11 

COMIS5J.O DE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prosidenfct: Tono Outra 
1'~-Vice-Presidente: Saldanha Derzi 
2"·Vicc-Presidente: Lamento Júnior 

Titulares 

1. Tarso Outro 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Derzi 
.C. tomanto Júnior 
5. Mendes. Canele 
6. Aderbal Juremo 
7. Ah·r;,. Pinto 
a. lenc •.• Vergas 
9. Luiz Fernando Freire 

Suplentes 

1. Atoysio Chaves 
2. Podro Podrouian 
3. Henrique de Lo Rocquo 
A. Jolé- Guiomard 
5. lui:z Cavalcante 
1>. 
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1. Poulo Brossard 1. Marc01 Freire 
2. Nelson Carneiro 2. Mauro 8enevidas 
3. Itamar Franco 3. Leito Chaves 
4. José Richa -
5. Amoral Peixoto 
6. Tcmcredo Novos 

Assistente< teila Leivas Ferro Costa- 211-349/ 
Reuniões, Quartos-feiras, às 11:00 horos. 
Local: Sala "RUy Barbosa" - Anexo 11 

COMissJ.O llE SAODE 
(7 momi>ros) 

COMPOSIÇÃO 

Pr~dent.. G.1't0n Rocha 
Vice-Presidente: Henrique Santillo 

litulores Suplentes 

1. Lomonto Júnior T. Saldanha Derzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kalume 
3. Alberto Silva 3. Benedito Canelas 
4. Jos6 Guiomard 

1. G.1von Rocha 1. José Richa 
2. Henrique Santiflo 2. Adalberto S.na 
3. Jaison Barreto 

Assistente: Lêda Ferreiro da Rocha - 211·3499 
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:30 horas 
local: Sola "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL -'- (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Pre5idente: Jorge Kalume 
Vice-Prosidento: Mauro Benevides 

liMares 

1. Jorge Kolume 
2. tuiz Cavalcante 
3. Murilo Badaró 
4. Benedito Ferroira 

1. Mauro Benevides 
2. Agenor Maria 
3. Orestes Quércio 

Suplentes 

T; Raimundo Paronto 
2~ Amaral Furlan 
3. Jos6 Guiomard 

1. Cunha Uma 
2. Joison Barreto 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello- 211-3499 
Reuniões. Quartas-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sola "Ruy Barbosa" - Anaxo 11 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC) 
(7 membro!-) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evandro Carreira 
Vice--Presidante: Humberto Lucena 

Titulares Suplentes 

1. 'Raimundo Parente 1. Affonso Comorgo 
2. Luiz Fernando Freire 2. Pedro Pedrossion 
3. Bernardino Viana 3. Adorbal Juremo 
4. Alberto Silva 
1. Evandro Carntirci 1. Crestes Quércia 
2. Humberto Lucena 2. Evelásio Vi•ira 
3. Lázaro Barbozo 

Assistente, Lêda Ferreira da Rocha - 211-3499 
Reuniões: QuintaS-fei"ras, àS 9:30 horas. 
Local, Sala "Ruy Borbo~a" - AI'IMO 11 
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇCES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: &medito Ferreira 
Vice-Presidente: VIcente Vuolo 

Suplentes 

1. Benedito Ferreira 1. Passos Parto 
2. Vicente Vuolo 2. Lamento Júnior 
3. Pedro Pedrossian 3. Alberto Silva 
4. Affonso Camargo 
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1. Evandro Carreira 1. Leite Chaves 
2. Lázaro Bo.rboza 2. Agenor Mario 
3. Orestes Quérda 

Assistente: Marcelino dos Santo:> Comello - 211-3.499 

Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 

local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

B) SERVIÇO DE COMISS0ES MISTAS 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
Local: Anexo 11 - Térreo - :n 1-3507 

Assistentes: 
Helena lsnard Accouhy- 211-3510 
Mauro Lopes de Só - 211·3!i0'1 
Clayton Zonlorenci- 211-3508 
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C) SERVIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E DE INQUÉRITO 

Chefe: Cleide Maria B. F. Cruz 
Local: Anexo 11 - Têrreo - 211-3511 
Assistentes: 
Elizabeth Gil B. Vianna - 211-3510 
Nadir do Rocha Gomes- 211-3508 
Haroldo P. Fernandes - 21 1-3512 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORAS 

10,00 

HORAS 

09,30 

10,00 

10,30 

11,00 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1980 

TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

RUY BARBOSA MARCELINO C.F. 
ClóVIS BEVILÁCQUA 

C.T. Ramal-3882 Ramal-3880 GUILHERME 

09,30 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

GUILHERME 
RUY BARBOSA 

C.A.R. 
Ramal-3880 

C.S.P.C. 
Ramal-3882 

LEOA 

QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.C. ANEXO"B" SÉRGIO 

C.S.N. 
RUY BARBOSA CARLOS 10,00 
Ramal-3882 RUY BARBOSA 

C.D.F. 
Ramal-3882 

LEOA 
CLÓVIS BEVILÁCQUA PAULO 

C.C.J. 
Ramal-3880 ROBERTO RUY BARBOSA 

10,30 c.s: 
Ramal-3882 

LEOA 

C.A. ANEXO"B" SÉRGIO 
CLÓVIS 8EVILÁCQUA 

1 J,oo C.l.S. LEI LA 

ANEXO"B" 
Ramal-3880 

C. E. 
Ramal-3888 

FRANCISCO 
ClóVIS BEVILÁCQUA 

12,00 C. R. FÁTIMA 

RUY BARBOSA 
Ramal-3880 

C. R. E. 
Ramal-3882 lEI lA 

I 1,00 C.M. ANEXO "B" FÁTIMA 

C.M.E. ANEXO"B" CARLOS 

-



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXV- N• 119 TERÇA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO DE 1980 BRASíLIA- DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
I -ATA DA ISO• SESSÃO, EM 6 DE OUTUBRO DE I980 

1.1 - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

- Projeto de Lei do Senado n• 337 f18, que modifica a redação do § 
3• do artigo 5• da Lei n• 6.367, de 19.de outUbro de 1976. 

-Projeto de Lei do Senado n• 43/80-Complementar, que dá nova 
redação ao item I, do art. 29, da Lei Complementar nfil 1, de 9 de novembro 
de 1967. 

1.2.2 - Discursos do Expediente 

SENADOR OZIRIS PONTES- Problemática da seca nordestina. 

SENADOR BERNARDINO VIANA·- Decreto baixado pelo Sr. 
Presidente da República, visando a simplificação e agilização dos meca
nismos de transferência aós Estados, ao Distrito Federal, Municípios e 

~ aos Territórios de recursos tributários arrecadados por órgão da Adininis
tração Federal. 

SENADOR ADERBAL JUREMA - Realização das convenções 
municipais do PDS. 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Problema da terra no Esta
do de Goiãs. 

SENADOR EVAN DRO CARREIRA -Preocupação da comunida
de científica a respeito das constantes ameaças ao equilíbrio ecológico do 
planeta. 

1.2.3 - Requerimentos 

- N9 420/80, de autoria do Sr. Senador Jessé Freire, solicitando 
prorrogação de licença para tratamento de saúde, pelo prazo que mencio
na. Aprovado. 

- N9 421/80, de autoria da Sr'" Senadora Eunice Michiles, solicitan
do a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso pronunciado 
pela Srt. Léa Sayão Carvalho Araújo, por ocasião de doação feita pelo IN
CRA à Associação de Pais e Amigos dos Ex-cepcionais da antiga residên
cia do pioneiro e fundador de Ceres-GO, Dr. Bernardo Sayão. 

1.2.4 - Comunicações da Presidência 

-Designação do Sr. Senador M-eiides Canale para comparecer à 
reunião da Comissão Diretora do Parlamento Latino Americano, a 
realizar-se em Bogotâ, Colômbia, no período que menciona. 

-Recebimento da Mensagem n• 229/80 (n' 416/80, na origem), do 
Senhor Presidente da República, solicitando a retificação da Resolução nfil 
32/80, desta Casa, que autorizou a Prefeitura Municipal de Recife, a con
tratar empréstimo junto ao Banco do Estado de Pernambuco, no valor 
que menciona pelos motivos que especifica. 

-Recebimento de ofício dos Presidentes do Soviete da União doSo· 
viete Supremo da União Soviética e do Soviete das Nacionalidades do So
viete Supremo da União Soviética, encaminhando, para conhecimento do 
Senado Federal, o apelo de representantes dos Parlamentos dos países 
membros do Tratado de Varsóvia em favor da paz mundial, dirigido aos 
Parlamentos e Parlamentares dos Estados da Europa e do mundo. 

1.2.5 - Comunicação 

-Do Sr, Senador Mendes Canale, que se ausentará do País. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

-Requerimento n• 410/80, de autoria do Sr. Senador Aloysio Cha
ves, solicitando tenham tramitação em conjunto os Projetas de Lei do Se
nado n• 320/78, do Senador Orestes Quércia, dispondo sobre a remune
ração mínima dos Vigilantes que militam em instituições bancárias e con
gêneres e dã outras providências; e 340/79, do Senador Nelson Carneiro. 
que fixa o salãrio-profissional do vigilante bancário, e o tempo das jorna
das de trabalho, diurna e noturna, e determina outras providências. Rejei
tado. 

-Requerimento n' 412/80, de autoria do Sr. Senador Helv!dio Nu
nes, solicitando tenham tramitação conjunta o Projeto de Lei da Câmara 
n• 15/76 e o Projeto de Lei do Senado n• 350/79, que introduzem alto
rações na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei 
n' 5.452, de I' de maio de 1943. Aprovado. 

-Requerimento n"' 419f80, do Senador Aloysio Chaves, solicitando 
tenham tramitação conjunta os Projetos de Lei do Senado n•s 368, de 1979 
e 155 e 186, de 1980, que alteram a Lei n• 4.266, de 3 de outubro de 1963, 
dispondo sobre o aumento do percentual do salârio-famflia. Aprovado. 

- Redação final do Projeto de Resolução n• 78/80, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Votorantim, Estado de São Paulo, a elevar em 
Cr$ 161.827.772,73 (cento e sessenta e um milhões, oitocentos e vinte e 
sete mil, setecentos e setenta e âois cruzeiros e setenta e três centavos) -o 
montante de sua dívida consolidada. Aprovada. A promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n• 79/80, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Goianêsia, Estado de Goiãs, a elevar em Cr$ 
2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. Aprovada. A promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n' 80/80, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, 
a elevar em Cr$ 107.96_1.977,60 (cento e sete milhões, novecentos e sessen
ta e um mil, novecentos e setenta e sete cruzeiros e sessenta centavos) o 
montante de sua dívida consolidada. Aprovada. A promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n' 82/80, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de N atai, Estado do Rio Grande do No r te, a elevar 
em Cr$ 65.700.000,00 (sessenta e cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada. Aprovada. A promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n'? 83f80, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, a elevar 
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em Cr$ 63.000.000,00 (sessenta e três milhões de cruzeiros) o montante de 
sua dívida co-nsolidada. Aprovada. A promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n• 84/80, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Guarujã, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 
47.600.000,00 (Qua'renta e sete milhões e seiscentos mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada. Aprovada. A promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 96/80, que suspende a 
execução do art. 89, inciso I, da Lei Municipal n9 9.722, de 1967, bem 
como o art. 11 O, inciso I, da Lei n9 I OA66, de 30 de dezembro de 1971, am
bas do Município de Recife, Estado de Pernambuco. Aprovada. A promul
gação. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR EVELÂSIO VIEIRA - O desenvolvimento da agroin
dústria brasileira como fator de geração de empregos. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA - Reflexos que advirão ao 
consumidor nacional com a propalada taxação do Imposto de Circulação 
de Mercadorias sobre os produtos hortifrutigranjeiros. 

SENADOR ALMIR PINTO -Importância do apoio da comunida
de nacional às medidas governamentais que visem combater o processo in
flacionãrio. 

SENADOR GASTÂO MULLER- Nota publicada no jornal O Glo
bo, intitulada "SeqUestro e Morte em Mato Grosso". 

SENADOR CUNHA LIMA -Apelo ao Sr. Ministro da Educação e 
Cultura em favor da encampação da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Guarabira-PB, pela Universidade Federal da Parafba. 

SENADOR FRANCO MONTORO- Reivindicações cm favor de 
servidores públicos federais que· especifica. Transcurso do aniversário de 
emancipação política de Cruzeiro-SP. 

1.5- DESIGNAÇÁO DA ORDEM DO DIA DA PROX!MA SES
SAO. ENCERRAMENTO. 

2 - DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOR 

Do Sr. Jarbas Passarinho, pronunciado na sessão de 3-10~80. 

3- ATAS DE COM!SSOES 

4 - MESA DlRETORA 

5- LIDERES E V!CE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

6 - COMPOSIÇÃO DAS COM!SSOES PERMANENTES 

ATA DA 150~ SESSÃO, EM 6 DE OUTUBRO DE 1980 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, NILO COELHO E GABRIEL HERJ\.1ES 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michiles 
- Evandro Carreira- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre 
Costa- José Sarney- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto 
-José Lins- Oziris Pontes- Agenor Maria- Cunha_Lima- Humberto 
Lucena- Aderbal Jurema- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Gilvan Ro~ 
cha- Passos Pôrto- Luiz Viana- Henrique Santillo- Benedito Canelas 
- Gastão MUller- Leite Chaves---:- Evelãsio Vieira:.._ Paulo Brossard
Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos riossOs trabalhos. 
O Sr. {9-Secretário procederá à leitura do Expediente: 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N' 805, DE 1980 

Da Comissãt> de Constituição e Justiça. Sobre o Pro
jeto de Lei do sena.cro n. o 337' de 1978, que "modifica a re
daçã.o do § 3. 0 oo art. 5. 0 da Lei n.o 6. 367, de 19 de outubro 
de 1976". 

Relato~: Senador Cunha Lima 

O Proj1e<to d<> üel. do Blel!1acto n.0 337, de 19'78, swbmetldo à <Lpre
cla,ção e die!.tb=ção d€sta Cla.sa, Jl'OT in!cia.tiv.a. do d.I>Wtre. Senador 
Ollestes Quéroia, propõe-se a edilta~r DJOnnas mais con.rent&1•eas com 
a re:aMd.ade que v1rvemos e:, !YaJI"ia tanto, dá illiOV.a rtedlaçáo- ao § 3.o do 
art. 5.0 da Lei ·n.0 &.36'1, dJe 1~ de ot>tubro de 1976, po...'lto qwe, na 
exJata oonoe&too.ç:.ão do dignO !Vep·IIesen~te dé São P~ulo, "·~al!P'ro
vldência é a.ltaa:nen'be meritória, .eis qillle dlesi:IIliB.cLa ~ pro·piciar me
lhores coruiLções de ool>revivê.ncla ,para o inválido qu€, só por sd, 
não pod:e lev;a·r a: cabo suas oarrências básicas". 

O problema da invalklez de·correniJe de acidentes do tral>ailho 
é ma,tér~a. que muito 'bem preocupado seguidas gN.,ações de estu
di:oa:s, loeg1s1adores e gJO-vernan'bas, no .sentido de :bu.sc1an:- fóil"Illulas 
e mcel.o.s ca~s eLe, pelo mentOs, min'orar-lhes os efeitoo. econ.ômi
oos e soeia1s que se.m'J)rre o ruoompanham, cO'lllrO seqüel:!a maldita., a 
j)azei" mais deploráv;el um f:a,to, por si mesmo, já dlepr:im1ente. 

A proposi<;ito majora em W% (q;uin~e por rento), el•evando <1~ 
25% (vinte e c:noo- por cento) p<ara 40% (quarenta pD<r oonto.), o 

psroentual a. eer aoreseido ao_yalor··oaap:osenta'Clo)j~ por invalidez 
d-ecorrente de a-cidente do __ , tra;ballio, sempre ·e qua.rido o a.c~e~ta.:
do ·inatim V>enha a dep,"'Ó.de·r da assistência permanente de ~utra 
pell§Oa. ' 

No mérito, não te.riamos qwalqwer dúvi-da quaillto à opor.tun!
cl.ade e conveniên~ia da medida, multo embora, por assentar em 
premissas irreais, o oresul!ta.do eolianado !lão correspan.da., muHas 
das VJeOOs, ao nrec1essárlo pail"la suprlniento dos gastos mínimos . que 
a ·Situaçã·o p:reV'ista .dJatexll1inlalr!a, •e podendo, ·em alguns """"'' não 
muitos, é claro, ser-lh€s mm to ·supe<l"'.or~. Assim é que, qu.ando "" 
ill;atar de .segurado """' ·faixa de 1 (um) .a 3 <·três) salâlrio-<le-be
nefício (dados sugeridos, apenas, para argumentar), mesmo com 
wna. suplementação <la ordlem oo 40% (quwenta por oenw), na 
forma 1propo..~a, bem :mínima :podie!l"'ili sex a. aes:istên.cta custeada 
eom o quantum. resultaxl.te. 

Todavi>a a proposta <lo ilustre Senador Ol'estes Quêrcla, la.moo.
tare1m!ente, ool>arrn., !o·go de Inicio, ·em obstáculo insu]llel'ável, """ 
•tea:mos <la norma <>ontida oo a;rt. 1&5, parágm.fo ún.iro, da C<llrul<ti
tu.içâo, que ve<Ga a eoctensâo ou aumento de bendícJ.o rompreendi
do na previdê..'llcia social, sem a oorr~ond!ente fonte de custeio 
total. A. ~e~1rdç.ão é, evidentemente, 'a'I'bi.trária, mas existe e, en
G tllanto norma lfll.::t7.:.tuída, preci.sa ser aoo.,tadia. 

Assim, somos peLa ,~ejelção do projeto, ,po-r inoonstitucional. 

sala das OO:nti&sões, 1.0 de outUJbro de 19"80. - Aloysio Chaves, 
Presidente, em exercicio - Cunha Lbna, ·Re.J.aJto1r - Raimundo Pa
rente - Helvídik> Nllll.e<S - Láza:l'<> Barbosa - Alm.ir Pinto - ·Nel
SOn Carneiro - AdA!Irbal JUirema, 

PARECERES N•s 806 E 807, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei oo Senado n. 0 43, de 19SO -
Vomplementar~ que "dá. nova redação a.o item I, art. 2.0 , 

da Lei Complementar n. 0 1, de 9 de novembro de 19611J". 

PARECER N.0 806, DE 1980 
Da ()omissão de Constitulçjio e Justiça 

Relator: Senador Almir Pinto 

De autoria do !lustre Senador Helvldio Nunes, o projeto sob 
exame dá nova redação ao item I do art. 2.0 da Lei Complemen
tar n.o 1/67, reduzindo de 10 (dez) para 6.000 (seis mil) habitantes 
ou de não inferior a 5 (cinco) para não inferior a 3 <três) milési
mos· da população do Estado o requiSito de minimo populacional 
para a criaç.ão de novo ~unieipio_. 

2. Na justlficaçã<J, alega o autor: " ... exigir elevado número 
de habitantes, no mlnlmo de dez mil e um, para a criação de 
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muni-cípios. parece-me frustrar os anseios de expressivas comu
nidades dos Estados menos populosos da Federação.,. 

3. A Lei COmplementar n.O 1/67, cujo art. 2.0 se pretende 
alterar no item I, decorre do disposto no art. 14 da Constituição. 

Sob o aspecto jurídico-constitucional, nada há a objetar na 
proposição. 

Quanto à técnica legislativa, convém desdobrar o art. 2.0 

No mérito, releva assinalar que o projeto leva em conta as 
disparidades .estaduais existentes no seio da Federação brasileira. 
Não tem sentido, por exemp~o, exigir o mesmo requisito pop\llacio
nal mln!mo para Estados como São Paulo, Minas e Rio Grande 
do Sul, de um lado, e Rio Grande do Norte, Sergipe e Piauí, de 
outro. H· levar em conta essas assinaladas di!erença.s. A pró-
pria Co aliás, no parágrafo único do art. 14, menciona 
o caráter va el da organização municipal, segundo as peculia-
ridades locais. 

Ademais, os municípios constituem as células do organismo 
nacional. Fortalecê-los, facilitar sua multiplicação, dentro de pa
râmet-ros razoáveis, pode significar a dinamização não só dos Es
tados em que se situam como de todo o Pais. A proposição alte
rando, para menos, o reqtlisito de população mínima para a cria
ção de novos municípios, mantendo, no entanto, intactas as de
mais exigências parece atender a um propósito válido, sem des
caracterizar a norma legal na razão que a inspirou de bloquear 
a criação de comunas inviáveis, apenas para atendimento de in
teresses politico-eleitorais. 

4. Isso posto, opinanios pela aprovação do projetO, por cons
titucional, jurídico, de boa técnica legislativa e no mérito (art. 
100, item I, n.O 6 do Regimento Inteino), oportuno e convenien
te com a seguinte: 

J;;MENDA lf0 1-CC.J 

Desdobre-se o art. 2.0 nos seguintes artigos 2.0 e 3.0: 

"Art. 2.0 Esta Lei entra em -vfgor na data de .sua publi
cação. 
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contráho." 

Sala das comissões, 14 de maio de 1980. - Henrique de La 
Rocque, Presidente - Almir Pinto, Relator - Helvídio Nunes, sem 
voto - A.loysio Chaves -Franco Montoro - Cunha Lima - Tan
credo Neves - MuriJo Badaró - Aderbal Jurema - Raimundo 
Parente - Nelson Carneiro. 

PARECER N.0 807, DE 1980 
Da Comissão dos Municípios 

Relator: Senador Almir Pinto 

o projeto de lei complementar que vem ao estudo desta Co
missão objetiva reduzir a exigência contida no art. 2.0 _ I, da _Lei 
Complementar n.0 1/67, de população superior a dez mil habitan
tes ou não infe.l."ior a cinco milésimos da existente no Estado, para 
a criação de novos municípios. o te to almejado pela propOsição é 
de população superior a seis mil habitantes ou não inferior a três 
milésimos da ex'stent-e no Estado. 

Na justificativa, assinala o autor do projeto, Senador Helvídio 
Nunes, que: 

- o texto legal vigente "está a reclamar melhor adequação à 
realidade nacional" no que se refere à criação de novas 
unidades municipais; 

- a própria Constituição ! art. 14, parágrafo único) estabe
lece que a organização municipal é variável segundo as pe
culiaridades locais; 

- a exigência do minimo atual, de dez mil e um habitantes, 
"parece frustrar os anseios de expressivas comunidades dos 
Estados menos populosos da Federação"; 

- atualmente, os grandes Estados equiparam-se aos peque
nos e vi c e-versa, no que tange à criação de municípios, o 
que representa prejuízo para as pequEmas unidades demo
gráficas; 

- é necessário "que novos, mas promisSores núcleos popula
cionais, também participem dos frutos do progresso". 

A Comissão de Constituição e Justiça considerou- a proposi
ção constitucional e jurídica, opinando apenas para que se desdo
brasse o art. 2.0

, para melhor atendimento da técnica legislativa 
conforme emenda formulada pelo Relator. 

No mérito, o projeto atende à política municipalista, que, na 
realidade, precisa de estímulo no Pais. 

O que a proposição prete:J:de ê o fortalecimento de contin
gentes populacionais capazes de se constituírem em município, 
nesta ou naquela área. Os argumentoS alinhados pelo autor mos
tram que está sendo desatendida a realidade nacional, porquanto 
a exigência que vale para Estados d'emograficamente bem situados, 
é a ·mesma !mposta aos menos populosos. 

Evidentemente, não se tra,ta de atender a clientelas eleito
rais. O que se espera é o e:.stíinulo a núcleos que têm capacidade 
de gerir seus próprios destinos e de fomentar iniciativas de ca
rá ter social e econômico. 

Nunca é demais relembrar que o município é a célula do orga
n:smo estatal. Quanto mais incentivo se der à célula maior bene
fício se produzirá, em tennos orgânicos do Estado. 

Por isso mesmo, consideramos boa a proposição em estudo. 
somos, diante do exposto, pela aprovação do presente projeto de 
lei complementar, com a Emenda n.0 1-CCJ. 

Sala das comissões 2 de outubro d-e 1980. - Lomanto Júnior, 
Presidente - Almir Pinto, Relator - Humberto Luce.na - José 
Richa - Raimundo Parente - Amaral Furlan - Aderbal Jure
ma - João Lúcio - Evandro Caneira - Lázaro Barboza. 

o SR. PRES!Di(NTE (Nilo Coelho)- O Expediente lido vai à publi-
cação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Oziris Pontes. 

O SR. OZJRIS PONTES (PMDB- CE. Lê o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Muito me apraz voltar à convivên_cia congressual, no grave momento ern 
que a maior parte do Nordeste é afligida por terrível seca, deparando-me com 
a dura realidade de uma assistência que o Governo federal vem prestando, 
mas muito aquém do nível das necessidades do povo nordestino, com direito 
a um mais válido tratamento. 

Parece-me chegado o momento de serem conclamadas todas as bancadas 
reisponsáveis peTO destino do Polígono das Secas, pois embora sejam muitas 
as viagens dos Senhores Ministros, e ainda maiores as movimentações dos Se~ 
nhores Governadores, em defesa dos interesses sagrados dos nossos necessita
dos irmãos, os resultados que se apuram ainda estão longe de representar 
uma perspectiva de atendimento eficaz. 

Há mesmo uma constrangedora desproporção entr~ o montante das pos
tulações governamentais, políticas e empresariais, divulgadas pelos meios de 
comunicação social, e os níveis em que se situam as atuações do Governo fe
deral, caracterizadas pela tardança do atendimento, pela escassez dos recur~ 
sos financeiros disponíveis e por- não abranger essa assistência o total das ca
rências- que devem ser supridas. 

Homem de empresa, desde o início de minha vida pública, e sentindo ao 
vivo, como agricultor e pecuarista, toda essa descoordenação que está ocor
rendo na prestação de uma precária assistên-Cia-aos nossos irmãos que mais 
dela necessitam, senti-me no dever de analisar as causas determinantes dessa 
angustiosa situação, pois me impende o dever de insistir no sentido de se con
seguir a arregimentação dos interessados a que jâ me- referi. 

Serei breve no exame dessas causas, uma vez que somente através dessa 
análise, poder-se-â atingir a uma visão global dessa problemática nordestina. 

Dou conta de que foi na 6f Legislatura que as bancadas nordestinas cria
ram uma Comissão Parlamentar de Inquérito para a verificação das falhas e 
distorções existentes, tendo sido aprovado o relatório desse órgão, com suas 
conclusões, pela Resolução n• 177/66, da Câmara dos Deputados. 

Como elas não operassem seus desejados efeitos, logo no início da 7• Le
gislativa foi criada uma COmiSSãO- Mista de Senadores e Deputados -a Co
missão Coordenadora de Estudos do Nordeste- cujos estudos e programas 
ainda hoje são considerados como suscetíveis de execução, tão elevado fói o 
nível dos trabalhos dessa Comissão, conhecida popularmente pela sua sigla 
COCENE. 

Mas, como se o Poder Executivo não soubesse aceitar essa colaboração 
técnica e política, tanto da Comissão Parlamentar de Inquérito, em 1966, 
como da Comissão Coordenadora de Estudos do Nordeste, em 1971, só po
demos lamentar esse desencontro de pontos de vista entre os dois Poderes, 
porque se houvesse o Governo Federal seguido nossas diretrizes, não se teria 
chegado à situação com que, hoje, nos defrontamos. 

Com efeito, foi a partir de 1971 que surgiram e se multiplicaram os pro
gramas de salvação, desde o PROTERRA até o _Projeto Sertanejo, sem que a 
SUDENE os dirigisse e coordenasse, como seria lógico, razoável e justo, pois 
a responsabilidade governamental no Nordeste sempre esteve a cargo da SU
DENE, e somente a ela deve caber. 

Além dessa circunstância agravante, os recursos financeiros para o aten
dimento desses encargos não vêm sendo proporcionados à altura das respon-
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sabilidades a que correspondem, e somente são entregue com atraso e após 
uma seqUência de apelos e solicitações. 

Em boa verdade, entretanto, o Nordeste de hâ muito se ressente de não 
haverem disponibilidades orçamentárias para a ~xe~ução do plano normal de 
recursos hídricos que ao DNOCS cumpre e~e<?~tar. 

Trata-se do primeiro programa de defesa contra os Cfeitos da seca do 
Nordeste, ainda inconcluso, porque as dotações orçamentârias constantes e 
crescentes para sua concretização, Vêm descrescendo, a ponto de não poder o 
DNOCS iniciar as obras de construção do açude '4Serrote", no sistema do rio 
Acaraú, cuja prioridade foi fixada pela NUCLEBRAS, para a garantia de â
gua aos trabalhos que já deveriam ter-se iniciado, para atender às necessida· 
des hídricas da mina de urânio de ltataia, no Município de Santa Quitéria, a 
maior do Brasil. 

Conseqüentemente, se faltam recursos -financeiros para a construção dos 
principais açudes públiCoS, não os hâ, tambêm, para a construção constante e 
crescente de outras obras, como- as- barragens submersas, os barreiras, os 
poços e a açudagem particular de cooperação. 

Eis a verdadeira e real situação em que se encontra a execução do plano 
normal de obras contra os efeitos da seca do Nordeste. 

Se não há mais dúvida quanto à amplitude reduzida da política de irri
gação, como fórmula salvífica, de há muito deveriam ter sido aceleradas to
das as outras obras destinadas ao aumento da capacidade de retenção desses 
recursos hídricos, onde quer que eles pudessem ser ~ncontrados. 

Disse o Sr. Ministro do Interior que ao Governo Federal incumbiria o 
dever permanente de assegurar ao Nordeste os recursos financeiros de que ca
rece, em ritmo constante e crescente, a cada ano, como se a área do Polígono 
das Secas estivesse em permanente regime de seca. 

Mas, se num ano de seca, como ocorreu ano passado e neste ano, os di
nheiros públicos são tardiamente postos ao dispor dos órgãos executivos, e 
nunca ao nível de suas reais necessidades, como se poderá admitir que, em 
anos normais, os recursos do Governo Federal possam ser liberados com 
mais largueza, e postos à disposição da SUDENE, para a realização normal 
dos planos e projetas da programação rotineira dos órgãos executivos, que 
operam na área do Polígono das Secas? 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. OZIRIS PONTES (PMDB - CE) -Pois não. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Meu caro Senador Oziris Pontes, V. Ex• 
levanta, jã no início do seu tempo nesta Casa, um problema que para nós, do 
Nordeste, é fundamental. E o problema do setor primário C das dificuldades 
da região, proveniente do seu clima e das se~. V. Ex• tem razão quando re
clama uma política consistente, com o aproveitamento da sugestão da CO
CENE, um trabalho extraordinário feito pelos parlamentares da Região. 
Acompanhei, naquela época, o desenrolar dos debates sobre os problemas 
nordestinos na COCENE; fui um dos que-depuseram perante a Comissão. 
Alguma coisa das suas sugestões foi aprOVeitada, mas muita coisa ainda não. 
COnCordO que nós nordestinos devamos procurar reestruturar a ação do Go- _ 
verno, tendo em vista a experiência regional. Digo isso, nobre Senador, por
que durante a seca deste ano o esforço do Governo tem sido enorme e, no en
tanto, possivelmente, nunca o Nordeste esteve tão insatisfeito. Com razão'! 
Certamente com alguma razão. O esforço dO Governo tem sidO grande. Nun
ca se gastou tanto com uma seca como se vem gastando neste ano. Enquanto 
em todo o ano passado o Governo aplicou lO bilhões, este ano, somente até 
setembro, -quando a seca anda ao meio do seu trajeto -o Gov~rno jâ libe
rou 17 bilhões de cruzeiros pafa a região. Nunca uma região foi tão assistida 
em termos de município; nunca, -em qualqUer seca, foram assistidos tantos 
municípios como agora, cerca de 100 municípios nunca o Governo alistou 
tanta gente - cerca de 700 mil homens trabalhando, somente pelas apli
cações a fundo perdido. :Mas, eu estou de acordo __ com_ V. Ex•; talvez o desejo 
da região é que Se manifesta de- outra forma. Talvez seja o momento de que 
.esses programas_sejam revistos, e com a exp~riênci~ ~-e parlamentares como 
V. Ex• ajustar a açào do Governo ao desejo da iegito. Eu parabenizo V. Ex• 
pelo seu discurso. 

O SR. OZIRIS PONTES (PMDB- CE)- Eu fico gratificado com o 
aparte do eminente Senador José Lins, que conhece muito bem a problemáti
ca nordestina. Mas, esta afirmação de V. Ex•, de que o Nordeste está·sendo 
assi·stido pelo Governo Federal, se nós fizéssemos a correção monetária, V. 
Ex' verificaria que talvez no tempo dos governos passados a assistência tives
se sido maior, porque a importância, diante da carestia, do encarecimento, da 
desvalorização da moeda, isso não representa nada para atender a crise que 
dificulta e que traz uma desesperança a nossa região. V. Ex•, melhor do que 
eu, conhece muito bem esse problema. E essas andanças de ministros, gover
nadores e que fazem aquelas afirmações bombásticas de que o Nordeste está 

sendo assistido, eu, que estoo vivendo hoje, como sertanejo que sou, como 
criador que sou, a problemática nordestina, permita V. Ex• que lhe dig::i que 
essa assistência que V. Ex• afirma não satisfaz e desencanta por inteiro os 
nossos conterrâneos. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Permite V. Ex' um novo aparte? (Assen~ 
timento do orador.) -Noto exatamente isso. Um desconhecimento quanto 
ao que o Governo estã fazendo na região. No entanto, se V. Ex• fizesse as 
contas a que se refere, veria que o Governo está ajudando muito mais o Nor~ 
deste nesta seca do que ajudou em qualquer outra anterior. Quanto a isso não 
há dúvida. Basta V. Ex• ver quantos homens estão sendo assistidos de vez que 
o salário vem sendo ajustado ao longo do tempo. 

O SR. OZIRIS PONTES (PMDB - CE) - Eminente Senador Josê 
Lins, no Nordeste há uma explosão demográfica. Esse número de 700 mil 
agricultores que estão carentes de serviços não representa nada diante da po
pulação. 

O Sr. José Lins (PDS -CE) -Acho que V. Ex• se engana mais uma 
vez ... 

O SR. OZIRIS PONTES (PMDB- CE)- Eu desejaria de me enganar 
e gostaria que V. Ex•, com o respeito, afeto que tenho e a amizade que delon
ga anos, me constatasse que realmente essas afirmações de V. Ex• fossem a 
realidade. Mas aonde vivo, aonde estou, aonde sinto no norte do Ceará, la
mentavelmente essa assistência é negatiVo. 

O Sr. José- Lins (PDS --CE)- Exatamente isso. Todos sabemos que a 
explosão demográfica ê um fato, ritas não é menOs verdade que a população 
no interior tem crescido em grau bem menor. Por isso 700 mil homens assisti
dos numa seca como esta- que não tem sido tão grande de vez que a safra de 
algodão é razoãvel - representa uma boa ajuda. 

O volume de recursos, que citei para V. Ex•, de dezessete bilhões até seM 
tembro, é incomparavelmente maior do que os dez bilhões até março do ano 
seguinte, como se deu no ano passado. A esses recursos deve V. Ex• juntar 
também aqueloutros relacionados com o Programa de Recursos Hídricos, e 
os do Projeto Sertanejo, aos quais V. Ex• se referiu. Todavia reconheço que 
apesar desse esforço, realmente o Nordeste não estâ satisfeito. No entanto, hã 
boa vontade do Governo. A assistência e a presença efetiva, do Ministro do 
Interior no Nordeste têm sido extraordinárias. Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- V. Ex• permite um aparte? (Com 
assentimento do orador.) Com muito prazer, Senador Oziris Pontes, tomo a 
liberdade de aparteá-lo. Dizendo o Senador José Lins que o Nordeste, com 
uma folha de pagamento de setecentos mil homens, está sendo bem servido, 
acho que S. Ex• talvez não saiba que esse pagamento reflete a folha de mendi
cância maior "do Mundo, Porque o Governo não está fazendo uma folha de 
pagamento no Nordeste. Estã fazendo uma folha. de mendicância, pois a 
diária do trabalhador nordestino é de oitenta e dois cruzeiros por dia. Essa 
diária de 82 cruzeiros começou em maio. Só o açúcar subiu mais 100% de 
maio até agora. O povo dessa folha de pagamento monstruosa, segundo S. 
Ex•, não pode· tomar café e hoje já não pode tomar o açúcar. O que é pior e 
mais grave, é que são dezenas, centenas de milhares de criaturas, verdadeiros 
pãrias, alistados numa folha de trabalho que manda pagar 82 cruzeiros por 
dia, quando um quilo de feijão estã custando I 10 cruzeiros, ou seja, a diãria 
de um homem como este, pai e chefe de família, não dá para comprar um litro 
de feijão. Esta ê a graride realidade do Nordeste de hoje, o Nordeste que sofre 
fome e que ainda tem o desprazer de assistir ao Vice-LídCr do Governo dizer 
que o Governo estã servindo ao NordeSte. O Governo está servindo ao Nor
deste para levar a nossa gente ao descrédito _e ao desrespeito, desfibrando a 
criatura do Nordeste, levando toda uma área a uma crise sem prescedente na 
História deste País. Posso confirmar a V. Ex• que aquilo que o nobre Senador 
Josê Lins acaba de dizer é um ultraje ao nordestino, porque S. Ex• tem que 
compreender que uma diãria de 82 cruzeiros não pode corresponder, nem de 
longe, à necessidade daqueles que, trabalhando precisam, _pelo menos, o direi
to de se alimentar. Senador Oziris Pontes, congratulo-me com V. Ex• pelo seu 
dis-curso._Posso adiantar que V. Ex•, antes de terminar o seu discurso, mais 
uma vez proteStará contra o Senador José Lins, que, numa hora infeliz e ino
portuna, aparteia o nobre colega para dizer que o Governo está servindo ao 
Nordeste. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. OZIRIS PONTES (PMDB- CE)- Com enorme prazer, nobre 
colega. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Nobre Senador Oziris Pontes, auspi
ciosamente, V. Ex• chega ao Senado fazendo parte daquela tradicional ~onfra
ria que sempre existiu nas Casas do Congresso Nacional, a dos representantes 
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da região nordestina, cientes e conscientes cOmo sempre, fomos, de que o 
Nordeste é uma fratura exposta no organismo da Nação. Infelizmente, V. Ex• 
sabe, testemunha de longe e agora, para honra nossa, no meio dos seus com
panheiros do Senado da República, que, malgrado esse esboço patri6Úco. 
existem as exceções de praxe, como agora acabamos de ouvir na voz do V ice
Líder do Governo que, no afã de defender o Governo. exagera a tal ponto, 
considerando-se satisfeito com a situação nordestina, ou, pelo menos, satis
feito com o tipo de assistência que o Governo Federal dã àquela Região, e, 
mais uma vez merece ser dito: é uma região auto-sUficiente, que traz dinheiro 
para o País. A observação do ilustre Vice-Lider de que a seca não é tão gran
de, é uma secazinha, me faz lembrar um professor que havia na Faculdade de 
Medicina na Bahia, que, para agradar ao doente, e era uin humanista nato, 
quando se via impelido a dizer a verdade ao doente, falava: "não se preocupe 
não, filho, que isso é um cancerzinho". Infelizmente é essa visualização que 
temos do Nordeste. E um cancerzinho, segundo o Sr. Vice-Líder, mas é um 
cancerzinho que estã matando o Nordeste e que seguramente matarâ a 
Nação. 

O SR. OZIRIS PONTES (PMDB- CE)- Agradeço a colaboração do 
eminente Senador Gilvan Rocha, a quem já admirava, pela sua inteligência, e 
porque tenho também acompanhado o seu trabalho, altamente elevado, em 
defesa da nossa Região. O aparte de V. Ex• engrandece o modesto discurso 
que estou fazendo nesta hora. Muito agradecido a V. Ex• 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• me permite, nobre Senador? 

O SR. OZIRIS PONTES (PMDB- CE)- Ouço o aparte do nobre Se
nador José Lins. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Quando não se dispõe de um argumento 
firme, o único caminho é descambar para uma comparação que não tem nada 
a ver com o assunto. Quero dizer a V. Ex•- e jã o disse desde o começo
que muitos ilão estão satisfeitos com o que está sendo feito no Nordeste. No 
entanto, nobre Senador, desconhecer o que o Governo vem fazendo, inclusive 
durante esta seca, significa de duas uma: ou não ter conhecimento dos fatos 
ou querer c}istorcê-los por simples vontade de criticar. O próprio Senador 
Agenor Maria outro dia, me observava que o sistema que o Governo está uti
lizando na seca atual não é o ideal? não é bom, porque está beneficiando as fa
zendas, ou melhor, os pequenas proprietários, mas de tal modo que dentro de 
uma mesma propriedade a mesma família tem vãrios empregos. Ora, mesmo 
que a diária paga não seja a diãria completa? o fato é que a assistência à 
família pobre está sendo relativamente grande. E claro que a renda mensal 
decorrente desses empregos do Governo para a família é superior ao salârio 
pago du~rante outras secas. Não acho que o Governo esteja fazenqo tudo pelo 
Nordeste..,..... este não é o meu pensamento, e V. Ex• sabe disto. Por isso penso 
que o Parlamento_poderã, através de homens como V. Ex•? dar sugestões, 
para ritelhorar a sua iÇão. 

O SR. OZIRIS I'QNTES (PMDB- CE)- V.'Ex• melhor do que nin
guém, conhece a. sistemática nordestina e podia apresentar essas sugestões, 
desde que o Governo se interessasse por essas· soluções. V. Ex• dirigiu a SU
DENE. Entristece-nos é que os órgãos que deveriam dinamizar a economia 
nordestina estão falidos, não têm os recursos necessários. O Banco do Nor
deste atravessa dificuldades seriíssimas. A própria SUDENE? que foi criada 
para dinamizar e equacionar os problemas econômicos e sociais da nossa Re
gião, como V. Ex• sabe, não dispõe dos meios. A solução, eminente Senador, 
é que o Governo dê os recursos necessários para atender aos problemas e 
equacioná-los, não esmolando o nordestino. 

O Sr. Aderbal Jurema (PDS - PE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. OZIRIS PONTES (PMDB -CE) -Isto é o que nos entristece, 
isto é que nos desalenta. V. Ex•, homem realmente com as qualidades pes
soais de um cearense ilustre, e que merece o nosso respeito, vamos nos juntar, 
neste pequeno espaço de tempo que passarei aqui, e lutar, ombro a ombro, 
para ver se conseguiremos minorar o sacrifício da gente nordestina. 

O Sr. Aderbal Jurema (PDS - PE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. OZIRIS PONTES (PMDB- CE)- Ouvir V. Ex• é um prazer 
imenso. Ouço o aparte de V. Ex• 

O Sr. Aderbal Jurema (PDS - PE)- Nobre Senador, quero, apenas, 
como seu antigo companheiro na Câmara dos Deputados, congratular-me 
com o Senado pela sua presença, nesta ca-sa~ l--margem. da problemática nor
destina e cearense. Vê V. Ex'-, no seu discurso de estréia, nesta Casa, a partici
pação do Senador José Lins como uma homenagem que esta Casa presta a V. 
Ex•, porque nos habituamos a ouvir o Senador José Lins como um técnico in
teressado e patriota dos assuntos, não apenas do Nordeste, mas dos assuntos 
brasileiros. Por isto é que estava observando o diãlogo entre V. Ex• e o nobre 

Senador José Lins? ambos calçando 40 das areias do Mecejana, ambos daque
la terra que todos nós admiramos. Mas, em verdade, as minhas palavras são 
para saudar o Senador Oziris Pontes como nosso novo companheiro. 

O SR. OZIRIS PONTES (PMDB- CE)- O que esperava de V. Ex•, 
pela amizade fraterna de uma convivência de 1 5 anos na Câmara dos Deputa
dos, era, justamente, essas afirmações carinhosas que me envolvem por intei
ro. Mas, segundo estou sendo informado pelo meu nobre Líder, devo termi
nar o meu discurso, visto que meu tempo estã para se esgotar. Então, 
permita-me - gostaria de conceder os apartes que me fossem solicitados -
concluir. 

E o que dizer de programas novos que deverão ser implantados porque 
também tiveram sua execução garantida pelo Exm9 Sr. Ministro do Interior, 
como o da plantação intensa de xerófilas, de autoria do próprio Ministro 
Mário Andreazza, e os que estão sendo justificados pelo Centro Nacional de 
Pesquisa Agropecuária, sediado em Petrolina. 

Convém ser ressaltado, ainda, que à falta de uma visão global como a fi
xada no Relatório da COCENE, não mais se tem falado e exigida a realização 
do plano a longo prazo, de reformulação e adaptação dos programas do ensi
no de primeiro grau à realidade ecológica do Nordeste, de forma a se ir crian
do uma mentalidade capaz de aprender, aceitar e realizar uma agricultura de 
acordo com a realidade do meio-ambiente. 

Não se cogita mais do apelo a uma conscientização obtida através da uti
lização do sistema de ensino bãsico, quando ninguém mais duvida da possibi
lidade de ser alcançada essa eficiente forma de cooperação. 

Terminado esse repasse crítico, através do exame das causas determinan~ 
tes do descompasso existente, na prestação da assistência do Governo Fede~ 
ral às áreas do Nordeste atingidas pelo flagelo climático, cumpre-me agora 
firmar as conclusões, que servirão de base a uma atuação conjunta das banca
das nordestinas, dos Governadores do Nordeste e de suas lideranças empre~ 
sariais e das entidades comunitárias. 

Hã que se restabelecer o comando da SUDENE, como ela possuiu, de 
executar, coordenar e fiscalizar toda a polítíca de auxilio do Governo Federal 
ao Nordeste, visando o seu desenvolvimento. 

Todos os planos, programas e projetas, cujã execução vise a atenuar as 
causas dos efeitos da seca do_ Nordeste, devem ser centralizados na SUDE
NE, que somente assim poderá restaurar suas forças· e atingir o grau de efi
ciência desejado. 

Como não é mais.põssível o restabelecimento dos 3% (três por cento) da 
renda tributária, como receitã viric'ulada à SUDENE, seus orçamentos deve
rão ser aumentados e fortalecidos, de modo a não ocorrer o que ora se verifi
ca na assistência Prestada ao Nordeste, com sua precariedade justificada pela 
escass{fz e, às vezes, falta dos recursos financeiros espOrados e necessários. 

Com: todas essas falhas, omissões e deficiências, o diligente e operoso Su
perintendente da SUDENE, José Walfrido Salmito, vem desenvolvendo es
forços, os máximos, no sentidO de suprir todo.esse condicionamento de con
tingências várias, que vem enfrentando e procurando, sempre, superã-las. 

Sem esse fortalecimento da SUDENE, não se poderá admitir que as 
obras e serviços a serem realizados tenham garantia de continuidade, já tar
dando a falta de sua fiscalização coordenadora, para assegurar a continuida~ 
de administrativa dos planos, programas e projetas, em favor das necessida .. 
des do Nordeste. 

Ainda recentemente, ao depor na Comissão do Interior, na Câmara dos 
Deputados, o dedicado e competente Diretor-Geral do DNOCS, Dr. José Os
waldo Pontes, sentiu-se na obrigação de esclarecer que seu programa de irri
gação não poderia ser ampliadO e acelerado, à falta de recursos orçamen
tários. citando como exemplo a dívida de 500 milhões de cruzeiros, de desa
propriação de áreas irrig-adas, ainda sem poder saldâ-la, como tanto desejara. 

Insisto, portanto? em que a SUDENE deve ser fortalecida institucional
mente, mas desde que o Governo Federal lhe garanta os recursos financeiros 
de que necessita, para retomar seu antigo ritmo de atuação. 

Devem ser também assegurados esses recursos, tendo em vista o montan
te das necessidades financeiras, para a execução de todos os planos, progra
mas e projetas, abrangendo essa totalidade os antigos planejamentos? ainda 
inconclusos, mas de execução imprescindível, os atuais programas e os novos 
projetas ainda não implantados. 

Sem a garantia plena dessa continuidade administrativa, não terá a SU
DENE condições de recuperar suas antigas forças, e daí a necessidade de se 
criar uma Reserva de Contigência para o Nordeste, lastreada com recursos ao 
nível de todas essas necessidades operacionais de construção. 

Haverá, portanto, a certeza de que, a cada ano? a SUDENE garantirá a 
execução de todas essas obras, ano a ano, quer haja ou não o flagelo climáti
co, que já nos vem castigando por dois anos? e segundo o Instituto Tecnológi-
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co da Aeronáutica, pelo seu Centro Técnico Aero-Espacial, ainda teremos 
pela frente três anos de invernos irregulares e de secas parciais. 

Deve também ser ressarcido o Banco do Nordeste do Brasil S/ A da per~ 
da de recursos que vem sofrendo. de há muito, desde quando cessou o recebi
mento do I% (um por cehto) da renda tributária, pela extinção do regime da 
receita 'vinculada. 

Incumbe a cada Estado nordestino, por outro lado, utilizar seu sistema 
de ensino do primeiro grau como instrumento criador de uma nova mentali
dade, de adaptação ecológica, de modo a ir cessando essa agropecuãria de ris
cos permanentes e imprevisíveis. 

Sem a certeza de que essas providências serão de logo tomadas pelo Go
verno Federal, não se poderã prever o que virã a acontecer ao Nordeste, do 
ponto de vista econõmico~social. 

Lançado fica, pois, e justificadamente, o movimento de arregimentação 
de todas as forças políticas, econôrriicas e sociais do Nordeste, em favor dessa 
campanha a bem dos seus mais sagrados e vitais interesses. 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. OZIRIS PONTES (PMDB- CE)- Com o maior prazer. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O tempo de V. Ex• está extinto 
hã mais de 10 minutos, e há vários oradores inscritos. Peço a V. Ex• que con
clua o seu discurso. 

O SR. OZIRIS PONTES (PMDB- CE)- Eminente Presidente, apelo 
para a liberalidade de V. Ex•; o nobre Senador Almir Pinto é um companhei
ro a quem eu prezo e não poderei deixar de conceder o aparte. 

O Sr. Almir Pinto (PDS -CE) - Estou chegando agora, porque estive 
até às 14 horas e 10 minutos, na Câmara dos Deputados, assistindo a debate 
do Ministro das Minas e Energia, na Comissã.ó de Minas e Energia da Câma
ra. Fui a casa e voltei, não sabia que V. Ex' iria falar, senão teria ficado aqui 
de prontidã.o, porque é uma alegria imensa ver um velho companheiro de 34 
anos, digamos assim, de vida parlamentar, pela primeira vez ocupando a tri
buna do Senado Federal. A liberalidade aqui é coisa costumeira. S. Ex• o 
nobre Senador Nilo Coelho jamais faltaria com a atenção devida a dois nor
destinos que se querem cumprimentar justamente, neste momento, digamos 
solene, quando um está discursando e outro estâ querendo apartear, para 
felicitâ-Io, pela oportunidade do seu discurso. E também dizer que nós do 
Nordeste vivemos todo o tempo empenhados pela sua melhoria ecológica, 
econômica. E pena que a diferenciação permaneça, e não só esta diferen
ciação, do ponto de vista, digamos assim, ecológico, mas sob o ponto de vista 
político. Ainda ontem ou anteontem, eu lia, na imprensa -de Brasília, urna en
trevista do nobre Governador da Bahia, o Sr. Antônio Carlos Magalhães, em 
que ele punha presente, mais uma vez, a questão da diferenciação. E dizia ele: 
Enquanto 97% da distribuição da indústria iam para o Sul, apenas 3% vinham 
para o Nordeste." Então, pela oportunidade do seu discurso, desejei aparteâ
lo para que V. Ex• tivesse certeza de que conta com o velho companheiro, seu 
amigo e quase correligionário!... 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS) - Ainda bem que a sessi!o está 
sendo presidida por um nordestino. 

O SR. OZIRIS PONTES (PMDB - CE)- Se ni!o tivesse a colabo
ração de V. Ex' eu não estaria gratificado em pronunciar este discurso nesta 
hora. 

Vou terminar, Sr. Presidente. 
Espero em Deus que a mensagem do meu apelo seja ouvida por aqueles 

que já conclamei para o exercício dessa ação, junto ao Governo Federal, ur
gente e constante, a fim de que seus agentes falem menos e atuem mais, resta
belecendo o clima de confiança que já houve na capacidade eficiente dos seus 
órgãos criados, pára o ·alcance do desenvolvimento global e integrado do 
Nordeste. 

O momento é único e decisivo para a organização e a deflagração desse 
justo movimento de postulações reivindicatóri~s_._~m prol da salvação recupe
radora e restauradora da sofrida região do Polígono das Secas. 

Estejamos todos, firmemente decididos, a co_l)~eg:uir 9o Governo Federal 
em favor do Nordeste o tratamento especial e contínuo a que ele tem direito 
inequívoCo, a bem--da própria integração nacional. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Bernardino Viana. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - PI. Pronuncia o seguinte dis· 
curso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O assunto que vou abordar hoje jâ foi abordado pelo eminente Senador 
Lomanto Júnior. Mas, como eu achei um assunto palpitante principalmente 
para a Federação e para a autonomia dos municípios resolvi fazer este regis
tro nos Anais do Senado. 

O Senhor Presidente da República, na área do Ministêorio da Desburo
cratização, assinou dia 19 do corrente decreto dispondo sobre a transferência 
de recursos tributários arrecadados pela União pertencentes, por força de dis
positivos constitucionais ou legais, aos Estados, Distrito Federal, Territórios 
e Municípios. 

A situação até então vigente feria a autOnOmia dos municípios e a fede
ração porque retirava aos beneficiários a independência na aplicaçilo desses 
recursos, aplicação essa que estava subordinada a apresentação prévia de 
orçamentos efou planos de aplicação ao Poder Central. 

A fiscalizã.ção da aplicação dos recursos era exercida pelo Tribunal de 
Contas da União e, qualquer falha ou erro na prestação de contas, determina
va a suspensão da liberação de recursos, objeto da prestação de contas, e de 
outros a que o interessado fizesse jus. Como um entendimento entre o órgão 
fiscalizador e a entidade apontada como infratora teria que seguir os trâmites 
burocráticos, meses se desenrolavam para que o acerto fosse feito e pudesse a 
entidade habilitar-se a receber novos recursos. 

Agora, de acordo com o art. 69 do Decreto-lei recentemente assinado, a 
fiscalização passará a ser exercida pelo órgão legislativo competente, nos Es
tados, os Tribunais de Contas dos Estados, do Conselho de Contas dos Mu
nicípios, quando houver ou ainda, dos Tribunais de Contas municipais; no 
Distrito Federal, pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal; e nos terri
tórios, pelo Tribunal de Contas da União. 

O Sr. Aderbal Jurema (PDS- PE)- Permite V. Ex• um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - PI) - Com prazer. 

O Sr. Aderbal Jurema (PDS- PE)- Nobre Senador Bernardino Via
na, é mUito oportuno o pronunciarrientO de V. Ex• salientando a importância 
do decreto assinado recentemente, por proposta do Ministro Hélio Beltrão, 
da desburocratização naciOilal. Em verdade, um País como o Brasil, de di
mensões continentais e que na sua condição se chama de República Federati
va do Brasil, a descentralização é sem dúvida um instrumento válido, neces
sário, para que tudo possã. funcionar, rião em termoS de displicência da fisca
lização dos recursos transferidos da União para os Estados e Municípios, mas 
com uma técnica capaz de fazer com que esses recursos nilo cheguem atrasa
dos. Sabe V. Ex'- que jã fui do Ministério da Agricultura há alguns anos, lá 
pelos idos de 1951, e uma das coisas que me espantavam era o crédito que saía 
para sementes através daquele Departamento de Fomento Agrícola do Mi
nistério da Agricultura, com os seus campos, as suas sementeiras, seus cam
pos experimentais. Acontecia que, quando chegava o dinheiro, jã havia pas~ 
sado a época do plantio e ficava absolutamente inócuo. Ora, o Ministro Bel
trão tem um sentid_o r_eal da Federação e esse sentido real da Federação tem 
sido, sem dúvida, prestigiado pelo Presidente João Figueiredo. Por isso, V. 
Ext faz um discurso muito oportuno e eu queria trazer a minha achega ao seu 
pronunciamento. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - PI) - De fato, o aparte de 
V. Ex", ao meu pronunciamento, é muito oportuno, porque comprova a de
mora que existe, para se solucionar um problema entre as entidades credoras 
e a União, geralmente pela distância. Muito obrigado a V. Ex• 

A fiscalização da entrega, pelo Banco do Brasil, às entidades credoras 
dos recursos a que têm direito será feita pelo Tribunal de Contas da União. 

As medidas adotadas pelo diploma legal, em análise, vêm pôr termo à 
apropriação eventual, e, às vezes, por longo tempo, pelos órgãos federais das 
parcelas ou quotas em favor das entidades credoras. 

No corrente exercício, é bom lembrar o Fundo Rodoviário Nacional e a 
Taxa Rodoviária Única ainda não foram liberados em favor dos benefi
ciários, e nós jã estamos no mês de outubro. 

Sob o império da legislação aprovada não vão acontecer fatos como es
ses porque as liberações serão feitas, automaticamente, pelo Banco do Brasil, 
no início de cada mês, ou do trimestre, conforme a natureza dos recursos. 

A metodologia das transferências obedece a preceito segundo o qual uos 
órgãos federais responsáveis pela fixação das alíquotas ou percentagens dos 
fundos ou transferências comunicarão ao Banco do Brasil, até o último dia ú
til do mês ou do trimestre seguinte ao do recolhimento, conforme o caso, os 
percentuais de distribuição ou índice do rateio atribuídos aos Estados, ao 
Distrito Feder-al, aos Territórios e aos Municípios". 

Para se ter uma idêia da magnitude desses recursos, eles compreendem 
diversos_ fundos, impostos e contribuições, no v~lor aproximado de 300 bi
lhões de cruzeiros por ano. 

Como bem acentua, em 10/80, de 30 de setembro próximo passado, do 
Senhor Ministro Hélio Beltrão ao Senhor Presidente da República, o decreto 
visa "a simplificação e agilização dos mecanismos de transferência aos Esta-
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dos, ao Distrito Federal, aos Municípios e aos Territórios de recursos tribu
tãrios arrecadados por órgão da Administração Federal". 

A medida, não resta dúvida, foi um avanço, um grande avanço, na aber
tura democrãtica, ,com o fortalecimento da autonomia dos municípios e da 
Federação. 

Mas essa política' de fortalecimento continuará nesse Governo, como 
bem acentuou o Senhor Presidente João Figueiredo, quando da assinatura do 
decreto-lei, com a reforma tributãria que ê hoje um anseio nacional, e princi
palmente das municipalidades. E se ainda não se imprimiu maior celeridade à 
reforma, deva-se a situação dificil por que atravessa o País, com males maio
res a combater com a inflação, o problema energêtico e o balanço de paga
mentos. 

Tenhamos fé, porém, que sairã a reforma tributâria, e ainda no atual 
Governo, em atendimento a uma das maiores aspirações da maioria da 
Nação brasileira. Muito obrigado. (Muito bem!} 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho}- Concedo a palavra ao nobre Se-. 
nador Aderbal Jurema. 

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS - PE. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente Srs. Senadores: 

Costumavam os gregos marcar os grandes acontecimentos de sua vida 
nacional com uma pedrinha branca. Ontem, o Partido Democrâtico Social 
pôde tranqUilamente imitar os gregos, porque realizamos convenções munici
pais em 3.044 municípios que representam a estrutura administrativa e políti
ca deste País. 

Vale salientar, Sr. Presidente, que dois milhões e quinhentos mil filiados 
ao Partido Democrãtico Social compareceram às convenções, numa demons~ 
tração pública de que não adianta nenhum pessimismo com relação à consoli
dação da abertura e da democracia no Brasil, tendo à frente o Presidente João 
Baptista F.igueiredo. 

Por isso, desta tribuna, venho, como democrata, como membro do Parti
do Social Democrático, componente do Colêgio de Líderes que obedece ao 
comando esclarecido do Senador Jarbas Passarinho, congratular-me com to
dos os nossos companheiros deste Brasil, pelo grande feito que ontem realiza
ram, através das convenções municipais. 

O Governador de Pernambuco, Marco Maciel, considerou a 
realização das convenções municipais do Estado, ontem, como sen
do o primeiro treino coletivo para 1982, e que, pela ampla moti
vação ocorrida, disse só ter motivos para ficar otimista e acreditar 
que o PDS irâ ganhar o jogo. 

Pois bem, Sr. Presidente, o PDS, com a realização dessas convenções, 
prepara-se para as convenções estaduais e a convenção nacional. No dia 9 de 
novembro, estaremos, nós Parlamentares do PDS, nos nossos Estados, nos 
nossos territórios, cumprindo com o nosso dever cívico, porque só com um 
partido arregimentado, só com um partido que marca convenções e as reali
za, nós poderemos, de fato, responder àqueles que não acreditam no sistema 
democrático que hoje domina este País, malgrado as crises por que tem atra
vessado, malgrado, sobretudo, a conjuntura internacional. 

Sr. Presidente, o PDS, tendo na sua presidência o Senador José Sarney e 
na sua Secretaria-Geral o Deputado Prisco Viana, recebe de todos nós as 
mais calorosas congratulações pelo grande dia de ontem que marca, sem dú
vida, uma etapa na caminhada da abertura política que o Presidente João Fi
gueiredo está fazendo para este País. (Muito beml Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho}- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No Estado de Óoiâs são inúmeras as áreas de conflito pela posse da ter
ra. Várias vezes já ocupei esta -tribuna para alertar as autoridades federais, e 
sobretudo o INCRA, quanto à expulsão de centenas de famílias de posseiros, 
nos mais diversos pontos do Estado. Uma dessa ãreas situa-se no município 
de ltapuranga, onde 34 famílias estavam prestes a ser expulsas, despejadas, 
quando o Governo do Estado de Goiás, atravês do Instituto de Desenvolvi
mento Agrário de Goiãs- IDAGO,- resolveu desapropriar essa área e titular 
seus lotes aos humildes posseiros da região. 

Esta é uma medida que merece o nosso aplauso desta tribuna,- sr. Presi
dente. Porêm, ao mesmo tempo, eu gostaria de, mais uma vez, encarecer ao 
INCRA a necessidade de se fazer o mesmo, utilizando-se da legislação que 
existe há bastante tempo, em várias áreas do extremo-norte do Estado de 
Goiás, em conflito permanente pela posse de terras e das quais estão sendo 
expulsas centenas de famílias de humildes posseiros ali residentes, ali habitan
do há 10, 15, 20, 30 anos, Sr. Presidente, e contribuindo, efetivamente, com a 
produção de gêneros alimentícios para à subsistência dos brasileiros. 

Que fique aqui registrado este aplauso, este reconhecimento de um ho
mem de Oposição a uma atitude correta do Governo do Estado de Goiãs, que 
acabou por impedir, inclusive, a expulsão, no meu modo de ver totalmente in
justa, de 34 famílias que. ali residiam nessa área, hã mais de 20 anos, mas, ao 
mesmo tempo, que ess~, medida do Governo sirva de alerta ao INCRA para 
que tome a mesma atitude com relação a âreas mais conflituosas ainda, onde 
Polícia Militar, delegado de polícia, juízes, comprometidos com a grilagem de 
terras, estão expulsando, efetivamente, centenas de famílias, jogandowas às 
margens da Belém - Brasília, aumentando, por conseguinte, os gravíssimos 
problemas sociais da área. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.} 
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho}- Concedo a palavra ao nobre Se

nador Evandro Carreira. 
O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO 

QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI· 
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho}- Sobre a mesa, requerimento que 
será lido pelo Sr. }9-Secretârio. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 420, DE 1980 

Nos termos do artigo 47, inciso I, do Regimento Interno, requeiro pror
rogação da licença para tratamento de saúde por mais 66 dias, a partir de 19 
de outubro do .corrente ano, conforme atestado médico anexo. 

Sala das Sessões, J9 de outubro de 1980. - Jessé Freire. 
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho}- Aprovado o requerimento, fica 

concedida a prorrogação solicitada. 
Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 421, DE 1980 
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro transcrição nos 

Anais do Senado, dÕ discurso pronunciado pela Sr' Léa Sayão Carvalho 
Araújo, por ocasião de doação feita pelo INCRA à Associação de Pais e 
Amigos de Excepcionais da antiga residência do pioneiro e fundador de 
Céres-GO, Dr. Bernardo Sayão. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 1980. - Eunice Michiles. 
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho}- De acordo com o§ 1•, do artigo 

233, do Regimento Interno, o requerimento será publicado e submetido ao 
exame da Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo. Coelho} -A Presidência designa o nobre 
Senador Mendes Cariale para, representando o Grupo Brasileiro, comparecer 
à reunião da Comissão Diretora do Parlamento Latino-americano, a realizar
se em Bogotã, Colômbia, a partir de 8 do corrente. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência recebeu a Mensa
gem n• 229, de 1980 (n•416/80, na origem}, de 6 do corrente, do Senhor Presi
dente da República, solicitando a retificaçãó da Resolução n9 32, de 1980, do 
Senado Federal, que autorizou a Prefeitura Municipal de Recife, a contratar 
emprêstimo jUnto ao Banco do Estado de Pernambuco S.A., no montante de 
Cr$ 1.237.314.450,12 (um bilhão, duzentos e trinta e sete milhões, trezentos e 
quatorze mil, quatrocentos e cinqUenta cruzeiros e doze centavos), para os 
fins que especifica. 

A matéria será despachada às Comissões de Economia e de Constituição 
e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência recebeu oficio dos 
Presidentes do Soviete da União do Soviete Supremo da União Soviética e do 
Soviete das Nacionalidades do Soviete Supremo da União Soviética, encami
nhando, para conhecimento do Senado Federal, o apelo de representantes 
dos Parlamentos dos Países-membros do Tratado de Varsóvia, em favor da 
paz mundial, dirigido aos Parlamentos e Parlamentares dos Estados da Euro~ 
pa e do Mundo, aprovado durante encontro realizado de 16 a 19 de junho, em 
Minsk, União Soviética. 

.t o seguinte o oficio recebido: 

A Sua Excêlencia 
O Senhor Luiz Viana Filho 
Presidente do Senado Federal 
do Congresso Nacional 
da República Federativa do Brasil 

Prezado Senhor Presidente, 

Tradução não oficial 

De 16 a 19 de junho do ano corrente na cidade de Minsk, capital daRe
pública Socialista Soviética da Belorrússia, foi realizado o Encontro de Re-
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presentantes dos Parlamentos dos Paises-membros do Tratado de Varsóvia, 
no qual participaram as delegações: da Assembléia Popular da República Po
pular da Bulgãria, chefiada por Sr. V. Bonev; da Assembléia do Estado da 
República Popular da Hungria, chefiada por Sr. I. Katona; da Câmara Popu
lar da República Democrãtica Alemã. chefiada por Sr. Ch. Zinderman; do 
Sejm (Parlamento) da República Popular da Polônia, chefiada por Sr. S. 
GuzWa; da Grande Assembléia Nacionãl da Repdblica Socalista da Romê
nia, chefiada por Sr. N. Dhosan; do Soviete Supremo da União das Repúbli: 
cas Socialistas Soviéticãs, chefiada por Sr. A.P. Shftikov; da Assembléia Fe
deral da República Socialista da Checoslovâquía, chefiada por Sr. A. Indra. 

Os participantes deste Encontro durante a troca das opiniões sublinha
ram a importância da mUltiplicação dos esforços por parte dos Parlamentos e 
de todas as forças sociais, conscientes das suas responsabilidades pelos desti
nos da humanidade, encaminhadas ao fortalecimento da paz e segurança e a 
eliminação das possibilidades do surgimento duma nova guerra. 

Como resultado do Encontro foi aprOv3.dÕ o A :Pelo ao's Pãrlamentos e 
Parlamentares dos Estados da Europa e do Mundo. 

Por encargo de todos os participantes do Encontro temos a honra de 
enviar-lhe, Senhor Presidente, o texto do mencionado Apelo e solicitar levã
lo ao conhecimento de todos os membros do Senado Federal. 

Respeitosamente.- A. Shftikov. Presidente do Soviete da União doSo
viete Supremo da URSS- V. Rubene, -Presidente do Soviete das Nacionali~ 
dades do Soviete Supremo da URSS. 

Kremlin, Moscou, 4 de julho de 1980. 

Tradução não oficial 

APELO 

AOS PARLAMENTOS E PARLAMENTARES 
DOS ESTADOS DA EUROf>AEDO MUNDO 

Nós, representant'es dos parlamentos dos Estados signatários do Tratado de 
Varsóvia: deputados da Assembléia Popular da República Popular da Bul~ 
gãria, da Assembléia do Estado da República Popular da Hungria, da Câma
ra Popular da República Democrática Alemã, do Parlamento da República 
Popular da Polônia, da Grande Assembléia Nacional da República Socialista 
da Romênia, do Soviete Supremo da União das Repúblicas Socialistas Sovié
ticas, da Assembléia Federal da República Socialista da Checoslováquia, reu~ 
nidos por motivo do 259 o aniversãrio de assinatura do Tratado de Varsóvia, 
na cidade-heroína de Minsk, capital da República Socialista Soviética da Be
lorrússia, lançamos o presente apelo aos parlamentos e parlamentares dosEs~ 
tados da Europa e do Mundo. 

Constatamos com apreensão que em resultado das ações empreendidas 
pelas forças hostis à paz e ao desanuviamento, agravou-se a situação interna
cional e ficaram ameaçadas as significantes mudanças positivas alcançadas 
nos anos setenta na causa da consolidação da paz e da segurança internacio
nais. Estas forças adotaram a linha de desenfreado incremento da corrida aos 
armamentos e de restrição da cooperação pacífica a nível internacional. Re
presentam um perigo particularmente: grande para a paz européia e universal 
as resoluções sobre o fabrico e a instalação na Europa Ocidental dos novos 
mísseis nucleares americanos. 

Neste contexto, apelamos a todos quantos sentem responsabilidade pe
los destinos da paz. Exortamos todos os parlamentos e todos os parlamenta
res a darem a sua contribuição eficiente para a normalização do ambiente in~ 
ternacional. Ã política de confrontação devemos opor as forças unificadas de 
todos os países c:: povos amantes da paz. E: necessário construir e defender a 
paz em conjunto. 

Esperamos que as iniciativas apresentadas peliri'ecerite sessão do Comitê 
Político Consultivo dos Estados signatários do Tiatado de Varsóvia que tive
ram uma ampla repercussão internacional venham encontrar uma resposta 
construtiva de todos os países europeus e todos os países do mundo. Reveste
se de impoftância particular para a consolidaÇão da segurança européia e in
ternacional a proposta do Comitê Político Consultivo de convocar uma ci
meira dos chefes de Estado de todas as regiões do mundo para estudar os 
problemas-chave da vida internacional, definir as vias de liquidação dos focos 
de tensão internacional e prevenir a deflagração da guerra. 

Pronunciamo-nos pelo respeito rigoroso de todos os princípios e pi'ecei
tos da Ata final da Conferência para a segurança e cooperação na Europa e 
pelo êxito do encontro dos representantes dos Estados participantes desta 
Conferência em Madri, a favor da convÕcação duma conferência para o desa
nuviamento militar e o desarmamento na Europa, para que no continente eu
ropeu não se eleve, mas pelo contrãrio, baixe o nível de confrontação militar. 

Os parlamentos e parlamentares têm vocação de contribuir ativamente 
ao alcance dos acordos sobre todas as questões candentes da cessação da cor
rida aos armamentos, à ratífi,cação em mais curto prazo possível dos acordos 

jâ assinados, inclusive do Acordo sobre a -limitã.ção dos armamentos estraté
gicos (SALT -2) de grande importância internacional; para o reinício das con
versações sobre os assuntos em que elas foram suspensas ou interrompidas. 
Nos anos oitenta, a humanidade pode e deve dar passos decididos para que as 
suas possibilidades construtivas não sejam desperdiçadas com o fabrico das 
armas mortíferas, mas consagradas inteiramente à satisfação das necessida
des prementes das pessoas e à_ garantia dum futuro pacífico dos povos. 

No interesse da estabilizaçãO de situ-ação internacional e o prossegui
mento da política do desanuviamento, é excepcionalmente importante asse
gurar uma regularização pacífica e sólida das situações conflituosas, renun
ciar ao recurso à força ou à ameaça do seu emprego, limitar e fazer baixar o 
nível de presença e atividade militar nas zonas por onde passam as mais im
portantes comunicações marítimas internacionais e dar maior vulto à luta 
pela paz, a liberdade, a independência nacional e o progresso social. 

O processo do desanuviamento internacional deve ser estendido a todas 
as regiões do nosso planeta. Solidarizamo-nos com as just~s exigências dos 
povos da Ásia, África e América Latina em lUta pela paz, pelo desenvolvi
mento independente, pelo seu direito de serem donos inteiros do seu destino e 
de concretizarem livremente a sua aspiração ao progresso político, econômi
co e social. 

Ao lançarmos este apelo, expressamos a prontidão do_s parlamentos dos 
Estados signaiãi-105 do Tratado de Varsóvia de estudar também outras pro
postas visando a consolidação da paz e do desanuviamento, a contenção da 
corrida aos armamentos, o alcance do desarmamento e o desenvolvimento da 
cooperação internacional. É um dever dos parlamentos e parlamentares, 
como representantes plenipotenciârios dos seus povos, fazer todo o possível 
para melhorar o clima político d_o nosso planeta e afirmar uma paz sólida e 
inabalável. 

Minsk. 17 de Junh; de 1980 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, comunicação que 
serã lida pelo Sr. l9~Secretário. 

E lida a seguinte 

Brasília, 2 de outubro de 1980. 

Senhor Presidente: 
Tenho a hollra -de comunic3r-a Vossa Excelência que me ausentarei do 

País a partir de 6 do corrente mês, por um período de 5 dias, para participar 
da Reunião da Comissão Diretiva do Parlamento Latino-americano, a 
realizar-se em Bogotâ. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os meus pro~ 
testas de estima e alta consideração. - Antonio Mendes Canale. 

O SR. PRESIDENTE(Nilo Coelho)- A comunicação lida vai à publi
cação. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Luiz Fernando Freire- Ditceu Cardoso- João Calmon- Hugo Ra

mos - Tancredo Neves - Franco Montoro - Vicente Vuolo - Mendes 
Canale - Pedro Pedrossian - Leite Chaves - Lenoir Vargas. 

te. 
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estã finda a Hora do Expedien-

Passa~se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 410, de 1980, do 
Senador Aloysio Chaves, solicitando tenham tramitação em conjun
to os Projetes de Lei do Senado n•s 320, de 1978, do Senador Ores
tes Quércia, dispondo sobre a remuneração mínima dos vigilantes 
gue militam em instituições bancárias e congéneres, e dâ outras pro
vidências; e 340, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que fixa o 
salário~profissional do vigilante bancário, e o tempo das jornadas de 
trabalho, diurna e noturna, e determina outras providências. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 2: 

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 412, de 1980, do 
Senâdor Helvídio Nunes, sOlicitando tenh3m tramitação conjunta o 
Projeto de Lei da Câmara n'i' 15, de 1976 e o Projeto de Lei do Sena
do n9 350, de 19-79, que introduzem alterações na Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 1 'i' de maio 
de 1943. 
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Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 3: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 419, de 1980, do 
Senador Aloysio Chaves, solicitando tenham tramitação conjunta 
os Projetas de Lei do Senado n•s 368, de 1979 e 155 e 186, de 1980, 
que alteram a Lei n• 4.266, de 3 de outubro de 1963, dispondo sobre 
o aumento do percentual do salário-família. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, as matêrias nele contidas passarão a tramitar 

em conjunto. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 4: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n• 791, de 1980), do Projeto 
de Resolução n• 78, de 1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Votorantim, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 161.827.772,73 
(cento e sessenta e um milhões, oitocentos e vinte e sete mil, setecen
tos e setenta e dois cruzeiros e setenta e três centavos) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, a redação final é dada como definitivamente 

aprovada, nos termos_ do art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à promulgação. 

E a seguinte a redaçào final aprovada 

Redação final do Projeto de Resolução n• 78, de 1980. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Votorantim, Estado de São 
Paulo, a elevar em Cr$ 161.827.772,73 (cento e sessenta e um mi
lhões, oitocentos e vinte e sete mil, setecentos e setenta e dois cruzeiros 
e setenta e três centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Votorantim, Estado de São Paulo, 

nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Sena
do Federal, autorizada a elevar em Cr$ 161.827.772,73 (cento e sessenta e um 
milhões, oitocentos e vinte e sete mil, setecentos e setenta e dois cruzeiros e se
tenta e três centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que pos
sa contratar um emprêstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica doEs
tado de São Paulo S.A, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Na
cional da Habitação- BNH, destinado ao financiamento de lotes urbaniza
dos, Programa Profilurb; urbanização de ConjUntos Habitacionais e finan
ciamento de equipamentos comunitários públicos; e financiamento da cons
trução, conclusão, ampliação ou melhoria de habitação de interesse social, 
daquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nil<> Coelho) - Item 5: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n'? 792, de 1980), do Projeto 
de Resolução n9 79, de 1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Goianésia, Estado de Goiãs, a elevar em Cr$ 2.300.000,00 (dois mi
lhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a 

discussão. 
Encerrada esta, a redação final é dada como aprovada, de acordo com o 

art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à promulgação. 

E a seguinte a redação final aproyada 

Redação final do Projeto de Resolução no 79, de 1980. 

Faço saber que o Sena~o Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da ConstitUição, e eu , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N• , DE 1980 

~Autoriza a -Prefeitura Municipal de Golanésla, Estado de Goiás, 
a elevar em CrS 2.300.000,00 (dois mllhões e trezentos mll cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. J9 E. a Prefeitura Municipal de Goianésia, Estado de Goiás, nos 

termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos 
mil cruzeirOs) O montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa con
tratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, 
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social- F AS, destinado ao financiamento da construção de galerias pluviais 
e meios-fios, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

. O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -- Item 6: 

DiScUsSãO~ em-turno único, da redação final (oferecida pela Co
missão de Redação em seu Parecer n• 793, de 1980), do Projeto de 
Resolução n9 80, de 1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, a elevar em Cr$ 
107.961.977,60 (cento e sete milhões, novecentos e sessenta e um 
mil, novecentos e setenta e sete cruzeiros e sessenta centavos) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a redação final dada 

como aprovada, de conformidade com o art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à promulgação. 

E a seguinte a redaçào final aprovada: 

Redação final do Projeto de Resolução n• 80, de 1980. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N• , DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Currais Novos, Estado do 
Rio Grande do Norte, a elevar em CrS 107.961.977,60 (cento e sete 
milhões, novecentos e sessenta e um mil, novecentos e setenta e sete 
cruzeiros e sessenta centavos) o montante de sua dfvida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. J9 E. a Prefeitura Municipal de Currais Novos, Estado do Rio 

Grande do Norte, nos termOS do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 107.961.977,60 (cen
to e sete nlilhões, novecentos e sessenta e um mil, novecentos e setenta e sete 
cruzeiros e sessenta centavos) o montante de. sua dívida consolidada, a fim de 
que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado 
do Rio Grande do Norte S.A., este na qualidade de agente financeiro do Ban
co Nacional da Habitação - BNH, destinado ao financiamento da elabo
ração de projetas de obras e serviços necessários à implantação do Projeto 
CURA, na sede do Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 7: 

Discussão, em turno úníco, da redação final (oferecida pela Co
missão de Redação em seu Parecer n,., 794, de 1980), do Projeto de 
Resolução n9 82, de 1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Natal, Estado do Rio Grande do Norte, a elevar em Cr$ 
65.700.000,00 (sessenta e cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, a redação final é dada como definitivamente 

aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à promulgação. 
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E a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Resoluçio n• 82, de 1980. 

Faço_ saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, 6 eu, ~ -Pfesidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÁO N• , DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio Grande 
do Norte, a elevar em Cr$ 65.700.000,00 (sessenta e cinco milhões e 
setecentos mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 E a Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio Grande do 

Norte, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do 
Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 65.700.000,00 (sessenta e cinco 
milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a 
fim de que possa contratar um emprêstimo de igual valor, junto ao Banco do 
Estado do Rio Grande do Norte S.A., este na qualidade de agente fmanceiro 
do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado ao financiamento da 
elaboração de projetas e execução de obras de infra-estrutura na ârea metro
politana daquela Capital, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 8: 
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Co~ 

missão de Redação em seu Parecer n• 795, de 1980), do Projeto de 
Resolução nq 83, de 1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
N atai. Estado do Rio Grande do N arte, a elevar em Cr$ 
63.000.000,00 (sessenta e três milhões de cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a 

discussão. 
Encerrada esta, a redação final é dada como aprovada, de acordo com o 

art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à promulgação. 

E a seguinte a redacão final aprovada 

Redação final do Projeto de Resolucão n9 83, de 1980. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÁO N• , DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio Grande 
do Norte, a elevar em CrS 63.000.000,00 (sessenta e três milhões de 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I• E a Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio Grande do 

Norte, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do 
Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 63~000.000,00 (sessenta e três mi
lhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa 
contratar um emprêstimo de igual valor, junto ao Banco do Nordeste S/ A, 
este nas qualidade de administrador do Fundo de Desenvolvimento Urbano 
do Nordeste- FUNDURBANO, com a finalidade de complementar recur
sos destinados à execução de projetas viãrios e urbanos naquela Capital, obe
decidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo 
processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 9: 
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Co

missão de Redação em seu Parecer n9 804, de 1980), do -Projeto de 
Resolução n9 84, de 1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Guarujâ, Estado de São Paulo, a elevar em CrS 47.600.000,00 (qua
renta e sete milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa:) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a redação final dada 

como aprovada, de conformidade com o art. 359 do Regímento Interno. 
A matêria vai à promulgação. 

E a seguinte a redarão final aprovada 

Redação final do Projeto de Resolução n9 84, de 1980. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu, , Presídeilte, promulgo a segUinte 

RESOLUÇÁO N• , DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guaruj,, Estado de Sill> Pau
lo, a elevar em Cr$ 47.600.000,00 (quarenta e sete milhões e seiscen
tos mil cruzeiros) o montante de sua d(vlda consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. l'~ Ê a Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de SAo Paulo, nos 
termos do art. 2• da Resolução n' 93, de I i de outubro de 1976, do Senado 
Federal autorizada a e1evar em Cr$ 47.600.000,00 (quarenta c sete mil~ões c 
seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a run de que 
possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econõmica Fe
deral, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, destinado à implantação de escola de 29 Grau, profis
sionalizante, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor ria data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 10: 

Discussão. em turno único, da redação final (oferecida pela Co
missão de Redação em seu Parecer n • 799, de 1980), do Projeto de 
Resolução n9 96, de 1980, que suspende a execução do art. 89, inciso 
I, da Lei Municipal n9-9.722, de 1967, bem como o art. 110, inciso I, 
da Lei n'~ 10.466, de 30 de dezembro de 1971, ambas do Município 
de Recife, Estado de Pernambuco. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a redação final dada 

corno aprovada, de conformidade com o art. 359 do Regimento Interno 
A matéria vai à promulgação. 

E a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Resoluçio n• 96, de 1980. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VII, da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUAO N• , DE 1980 

Suspende a execucão do art. 89, inciso I, da Lei Municipal n9 
9.722, bem como do art. 110, inciso I, da Lei n• 10.466, de 30 de de
zembro de 1971, ambas do Município de Recife, Estado de Pernambu
co. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. E suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da de
cisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida em 22 de agosto de 
1979, nos autos do Recurso Extraordinãrio n9 90.315-l, a execução do art. 89, 
inciso I, da Lei Municipal n9 9. 722, de 1967, bem como do art. 11 O, inciso I, 
da Lei n• 10.466, de 30 de dezembro de 1971, ambas do Munic!pio de Recife, 
Estado de Pernambuco. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Estâ esgotada a matêria constante 
da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos-. Concedo a palavra ao nobre Senador Evelásio 
Vieira. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Hã poucos dias, o nobre Senador Itamar Franco ocupou-se das dis
torções a que estã sujeita a S:lstemãticá de cobrança do Imposto de Circulação 
de Mercadorias do País, trazendo, inclusive, algumas estatísticas que prova
vam, à saciedade, que muita coisa deveria ser feita para modificá-ta. Na oca
sião, durante os debates, chegou-se à conclusão de que havia, no Ministêrio 
da Fazenda, o CONFAZ, que é constituído de todos os Secretários düs Esta
dos, como órgão de deliberação coletiva que decide sobre a cobrança do 
ICM, no que tange não só à sua incidência, como também às suas isenções. 

Ocorre que tenho recebido do meu Estado, a Paraíba, vários apelos no 
sentido de fazer sentir ao CONFAZ e, por que não dizer, ao próprio Minis
tério da Fazenda que tem certa ingerência naquele órgão, pelo menos a nível 
de assessoria, que não é de bom alvitre a propalada isenção-que se pretende 
dar aos produtos hortigranjeirós, po"is isSo acãrretárla, de imediato, um acen
tuado_aumento do custo de vida nos centros urbanos do País, exatamente na 
hora em que toda a população encontra-se sob o impacto de uma majoração 



Outubro de 1980 DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<ào II) Terça-feira 7 5369 

permanente dos preços, diante da voracidade da inflação que, a esta altura, já 
nos últimos 12 meses, estã acumul.ada em cerca de 110%. 

Sr. Presidente, um dos jornaiS de Brasflia, o Correio Braziliense, sob o 
título "Ameaça às panelas", trata da matéria fartamente, e informa-nos de 
que, realmente, hã no seio de alguns Estados, uma iniciativa nesse sentido, 
através de proposição ao CONFAZ 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - De isenção? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) - De isenção. 
Leio para esta Casa o texto da notícia que traz, inclusive, um posiciona

mento contrãrio do Sr. Secretãrio da Fazenda do Distrito Federal: 

AMEAÇA ÀS PANELAS 

I CM para hortigranjeiros vai afastar mais os 
produtos da panela do pobre 

A penela do povo poderá permanecer vazia ainda por muito 
tempo, ~a'so os secretários da Fazenda dos Estados e do Distrito Fe
deral aProvem, no próximo dia 16, quando se reunirão em Brasflia, 
um· documento de cobrança do !CM (Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias), sobre produtos hortifrutigranjeiros. Pelo menos esta 
é a preocupação dos dirigentes ruruais do Distrito Federal, inanifes
tada através de documento enviado ao Secretário de Agricultura do 
DF, Alceu Sanches, que considera a medida uuma verdadeira 
ameaça ao estômago do consumidor". 

Segundo o Secretãrio de Agricultura, a taxação do ICM pode 
representar a retirada total de alguns produtos que o pobre ainda 
consegue comprar, com seu dinheiro já bastante minguado. Ele se 
mostra plenamente de acordo com as preocupações de pequenos 
produtores rurais e afirma não terem fundamentos as justificativas 
dos Secretários da Fazenda, constantes no documento-convênio, a 
ser apreciado na reunião de secretários, porque, fatalmente, o im· 
posto irâ incidir sobre o produtor ou o consurriidor, jâ que o atra· 
vessador detém maior poder de barganha. 

O documento a ser levado à reunião dos Secretários de Fazen
da, no próximo dia 16, revoga a isenção de que trata o Convênio 
!CM 44/75, com as alterações dos Convênios !CM 35/77, 14/78 e 
07/80, a cláusula sétima do Convênio !CM 35/77 e Convênio !CM 
03/80, no seguinte teor: 

Clãusula primeira- ficam revogadas, a partir de l'? de janeiro 
de 1981, as isenções de que trata o Convênio !CM 44/75, de 10 de 
dezembro de 75, com as alterações introduzidas pelos Convênios 
!CM 35/77, de 7 de dezembro de 1977, 14/78, de 15 de junho de 
1978, e 07 f80, de 13 de junho de 1980, assim como a clâusula sétima 
do Convênio !CM 35f77, de 7 de dezembro de 1977. 

'Cláusula segunda- Nas saídas de hortículas, frutas, ovos, 
aves e coelhos, em estado natural ou congelados, de láparos, pintos 
de uma dia e flores, promovidas pelos respectivos produtores ou por 
cooperativas de que façam parte, é facultado aos signatários conce
derem ao remetente um crédito presumido do Imposto sobre Circu
lação de Mercadorias em importância até o equivalente ao produto 
da aplicação da alí'quota relativa à operação correspondente sobre o 
efetivo valor da mesma operação. 

Parágrafo único- O disposto nesta clãusula poderá aplicar-se, 
inclusive, às saídas promovidas por quaisquer estabelecimentos per
tencentes ao respectivo produtor localizado no próprio Estado. 

Cláusula terceira- Este convênio entrará em vigor na data da 
publicação de sua ratificaCão nacional, produzindo efeitos a partir 
de l'i' de janeiro de 1981, revogadas as disposições em contrário, in
clusive as constantes do Convênio ICM 03/80, de q de junho de 
1980. 

Mina 

Citando uma lista de mais de 200 produtos hortifrutigranjeiros 
que correm o risco de desaparecer da mesa do pobre, caso o convê
nio seja aprovado, o Secretário de Agricultura coloca-se contra as 
justificativas do citado documento, de que uos Estados estão abrin
do mão da arrecadação do ICM sobre os hortifrutigranjeiros em be· 
neficio das camadas populares de maior renda". 

Para Alceu Sanches, não é correta a afirmação de que estes pro
dutos só chegam à mesa dos melhores aquinhoados ... Ora", diz ele, 
''a gente sabe que o pobre come um pedaço de mandioca e uma ba
nana e vai trabalhar, porque muitos só conseguem comprar este tipo 
de alimento. Se for revogada a isenção, os p!eços vão-subir e isto vai 
inibir todos os setores, principalmente o de produção, com reflexos 

para o consumidor. E quem tem acesso aos hortifrutigranjeiros são 
os de menor poder aquisitivo. Esta justificativa dos Secretários é 
uma balela". 

Alceu Sanches observa ainda que somente a CEASA- DF co
mercializa, em média, um bilhão e oitocentos milhões de cruzeiros 
por ano, equivalentes a 180 mil toneladas de produtos hortifruti
granjeiros. -uAgora, imagine em termos de Rio e São Paulo. Natu
ralmente isto representa uma mina em que os Secretários de Fazen
da estão de olho". Além disso, Alceu Sanches garante que toda a 
política de abastecimento estaria ameaçada com o fim da isenção do 
ICM, possivelmente refletindo-se na SAB, na medida em que o ór
gão atua como regulador de preços. 

Para ele, existem muitas razões que justificam seu ponto de vis
ta a favor da preocupação dos dirigentes rurais. Primeiro, a limi
tação territorial do Distrito Federal, que não pode pensar em ter
mos de grandes áreas para produção agropecuária em alta escala. 
Uma segunda razão refere-se à _obediência do plano original de 
Brasnia, que prevê a manutenção do chamado "Cinturão Verde" e a 
conseqiiente retomada do projeto original. Outra razão apontada 
diz respeito às precondições existentes no Distrito Federal, como as 
condições edafo-climáticas, que podem tornar a região uma grande 
produtora, não só para consumo, mas tarnbêm de sementes e mu
das. 

- Mas hã outra razão importante a ser considerada, prossegue 
ele, .. os produtos hortifrutigranjeiros têm experimentado uma pro
gressão de consumo nos últimos 10 anos, de ganho de participação 
relativa na dieta alimentar brasileira". Em outras palavras, vale di
zer que estã havendo uma modificação no consumo de alimentos, e, 
conseqUentemente, melhoria no nível nutricional. 

A medida pretendida pelos Secretários de Fazenda E: bastapte 
inoportuna, especialmente no momento em que o Governo estâ envolvido 
numa escaramuça com a inflação, segundo. observa Alceu Sanches. Para ele a 
medida se torna impraticável, porque se volta para produtos cujo índice de 
perecibilidade é muito alto. 

Sr. Presidente, essas preocupações do Sr. Secretário da Fazenda do Dis
trito Federal são as mesmas que estão levando os representantes dos produto
res rurais dos Estados nordestinos, particularmente o do meu Estado, a Pa
raíba, a apelarem ao Senado Federal, no sentido de que se faça chegar aos Se
cretários de Fazenda dos demais Estados, e bem assim ao Governo Federal, 
que tem voz altiva neste particular, pois essa alteração tributária viria causar 
repercussões negativas na ãrea social, no momento em que o Governo se diz 
preocupado, pela palavra do Sr. Ministro da Fazenda, em encher a panela do 
povo. 

Então, Sr. Presidente, deixo aqui, nestas pala~ras, o meu apelo veemente 
às autoridades competentes dos vãrios Estados e ao Sr. Ministro da Fazenda, 
para que não consintam na aprovação desse convênio, que visa acabar com a 
isenção do ICM dos produtores hortifrutigranjeiros. 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

A imprensa deu notícia, aliâs alvissareira, de que, pelos dados fornecidos 
pela Fundação Getúlio Vargas, a inflação atingiu no mês de setembro- ape
nas - a 5,03% revelando um razoável decréscimo, em relação aos meses de 
agosto e Julho pretéritos. 

Não deixa de ser promissora esta queda inflacionária. Deus permita que 
o esforço do Governo seja compensado, para que todos avaliemos o que po
derã acontecer com os dados futuros, hoje, por paradoxal que pareça, favore~ 
cidos pela Guerra no Oriente, o que obrigou a redução da importação de pe
tróleo. o que levou a Nação a urna maior economia nos seus gastos com com
bustíveis. 

A população passará por maior desconforto por ter de adotar uma nor· 
ma de vida verdadeiramente condizente com a gravidade por que passa o nos
so erário: Por isso, privando~se do supêrfluo e gastando com o absolutamente 
necessãrio, contribuindo, dessa forma, para a redução dos gastos nacionais. 

Devemos - isto_ sim - pensar em termos de produção, procurando su
plantar a safra de 79/80, talvez a que maior tonelagem ofereceu para a comer· 
cialização, carreando um número compensador de divisas para o nosso Te
souro. 

Sinto o meu pensamento respaldado quando leio, na imprensa de 
Brasília, que, por ser curiosa a situação criada com as nossas necessidades in-



5370 Terça-feira 7 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seoão III Outubro de 1980 

ternas de consumo. ,postas diante da maior safra de grãos jâ registrada em 
nossa história, impõe - por certo - uma atitude mais crítica ao sistema pro· 
dutivo nacional, com vistas a dar maior confiabilidade à agricultura brasilei-
ra. 

A inesperada queda da safra do milho e do feijão, que prometia satisfa
zer o consumo interno, levou o Governo a adquirir no comércio externo estes 
cereais, importação esta acrescida da compra de 700 mil toneladas. de arroz 
ao exterior, quando sabemos que Mato Grosso e Goiás produzem o suficien
te para fartar a Nação e até exportar. 

A notícia que se tem é que Mato Grosso tem centenas de milhares de to
neladas de arroz que poderão deixar de ser comercializadas por falta de trans-
pOrte, estragando-sé, então, por falta de silos! · 

E na verdade doloroso ver~se perdida a produção agrícola por falta de 
encilageiD, e ter~se de buscar fora .. do País o_ mesmo produto que deverâ da 
mesma forma faltar o continente, para receber o conteúdo! 

Ah! Quem nos dera um pouco da abundância hídrica dos dois Estados 
do Centro-Oeste, lã para o sofrido Nordeste! Talvez, não faltasse o continen
te para absorver as safras benfazejas, facé-áO pronto consumo e graças a uma 
melhor rede de transporte para o Centro-Sul. 

Os perenes cursos d'âgua que faltam ao Nordeste terão que ser compen
sados com a irrigação dos grandes mananciais CXistentes na região, e não só 
destes grandes mananciais C sim dos pequenos e médios açudes, além das bar
ragens e poços profundos e amazonas que venham a ser construídos na Re-
gião. -... _ 

Indiscutivelmente, a irrigaçãO e o Projeto Sertanejo, partido da sâbia in
teligência do nosso prezado colega Senador José Lins, poderão ser tidos 
como os asseguradores da produção agrícola nordestina. 

O Ministro Mário Andreazza, do Ministério do Interior, está ciente e 
consciente desse fato; tanto é assim que deu um grande passo para melhorar a 
produção agrícola no Cearâ, ina:uguta:ndo, a 19 de julho deste ano, a vâlvula 
despersora do açude Orós, que perenizou o Jaguaribe em220 quilômetros de 
extensão, e onde jâ vicejam as plantações ribeirinhas do feijão, do milho e das 
frutas, o que tornará o médio e- baixo Jaguaribe 'em um pequeno Oásis, no 
quadro ressequido do Nordeste. 

O Sr. Ministro, incansável e obstinado, nestes quatro anos e meses que 
lhe faltam à frente do seu Ministério, comprometeu-se a deixar o médio seten
trião brasileiro inteiramente aparelhado a conviver com a estiagem. 

E sabe S. Ex• que um dos fatores para alcançar o desiderato a que se 
traçou é a irrigaçãO. 

E, para que se tenha a idéia de sua força, basta que se diga que, nos cinco 
continentes do Globo Terrestre, a irrigação jâ ultrapassa a casa de 250 mi
lhões de hectares irrigados, com capacidade produtiva, enquanto o nosso 
Brasil conta apenas com um irrisório milhão de hectare, incluindo-se nesse 
valor todos os tratos de terra, onde a presença da âgua é conseqUência de pro
cesso inteligente de sua distribuição e não de fortuitas contingências do clima. 

Enquanto isto acontece em relação ao nosso Brasil, país continental, a 
China que também o é possui nada menos de oitenta milhões de hectares irri
gados; a ln dia jâ atingiu ãoS 45 milhões de hectares; os Estados Unidos da 
América do Norte tem os seus 25 milhões de hectares; a Rússia diz para o 
mundo que dispõe de 15 milhões; e o Paquistão já- deverâ ter atingido os 15 
milhões, credenciando-se como um dos exportadores de arroz para o Brasil. 

Do milhão aproximado de hectares irrigados do Brasil, 400 hectares es~ 
tão no Rio Grande do Sul, e os demais fracionados pelas diversas Unidades 
da Federação. 

No Nordeste, na atualidade, são plantados, segundo informes obtidos, 
cerca de 12 milhões de hectares a céu aberto, com ~ cobertura da ãgua que 
Deus possa dar, e como bem diz o informante, sujeitos às incertezas que uma 
distribuição irregular das chuvas pode proporcionar, a exemplo do que acon
teceu este ano, em que os veranículos costumeiros _no Nordeste causaram a 
seca com que toda a Região se debate por três anos consecutivos. 

A opinião dominante, e acredito conhecida do ilustre Ministro Andreaz
za, é a de que bastaria ampliar a irrigação do Nordeste numa ârea de 500 mil 
hectares, ou seja I /24 avos da atual superfície prOdutiva, nas formas conven
cionais, e com isto- estariam assegurados resultados permanentes e satisfa
tórios, sem quaisquer variações, sejam quais forem os caprichos da natureza. 

Animei-me, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a mais uma vez ~bordar o 
debatido assunto ligado à nossa produção, que busca minimizar o processo 
inflacionãiio, isto p"ol'que·achei oportuh6traZer para os Anais desta Casa da~ 
dos que a inteligência e a capacidade de muitos nos dão, todos relacionados à~ 
guerra antiinflacionária. -

A boa batalha neste setor só alcan_çarâ ê.xitos s-e diminuirmos os nossos 
gastos e aumentarmos as nossas exportações, produzindo - o que seria ce
diço afirmar - o necessário ao consumo interno do País. 

A luta, não nos iludamos,- será ârdua e teremos que passar por privações 
que mais afetariam aos desavisados da nossa dependência econômica. 

O conforto e o luxo exagerados não condizem com o momento que vive~ 
mos. 

Mesmo os mais ricos sofrerão as restrições quç por força das circunstân
cias, serão ditadas pelos que manipulam a politica de abstenção de gastos, im~ 
posta à Nação como um todo. . 

O iÍnportante é nos conscientizarmos das dificuldades que a todos envolw 
ve e com despreendimento aceitarmos as restrições que nos são ditadas por 
fatores estranhos à nossa vontade. 

Com esta compreensão da fase crucial por que passa o País, nada mais 
nos restarâ senão emprestar o nosso apoio às medidas que visem erradicar a 
herva daninha, alimentadora da terrível inflação. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Com a palavra o nobre Se
nador Gastão MUller. 

O SR. GASTAO MÜLLER (PP- MT. Lê o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

No dia 2 (dois) do corrente assinalei, em rãpido pronunciamento, o fato 
de terem sido seqUestrados e mortos dois cidadãos na cidade de Colíder, em 
Mato Grosso. 

-Naquela oportunidade, destaquei a violência do ato e as implicações da 
Polícia Militar e Civil. O Globo do dia 19 de outubro publica notícia de Cuia
bá, a~rmando que pessoas de alta posição na comunidade de Colíder estão 
irúplicadas naquele brutal acontecimento. 

Transcrevo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a notícia de O Globo, ape· 
lando para o Governo Estadual e à Justiça de Mato Grosso para que usem 
toda energia a fim de evitar violências desse jaez. 

Leio, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a nota intitulada .. SeqUestro e mor
te em Mato Grosso". 

"Seqüestro e Morte em Mato Grosso 
LIDER POLITICO, MEDICO E 
POLICIAIS SAO CULPADOS 

CU I ABA (Q GLOBO)- O delegado de PoHcia Joaquim Flo
rentino Pereira, o médico Heron Corrêa, o líder político do PDS Or
lando Carlos Vieira (todos da região de Colíder) e o investigador 
Permínio Pinto de Magalhães (do distrito de Canaã) foram acarea
dos ontem com os soldados da PM Adalberto Outra Ribeiro e João 
Soares, comprovando-se o envolvimento de todos eles no seqilestro 
e assassinato do fazendeiro Sebastião Louro de_ Lima e um de seus 
empregados, no último dia 7. 

Os envolvidos jâ estão presos em Cuiabá, à dísposição da Jus
tiça, que ontem mesmo decretou a prisão preventiva do dono da Co
lonizadora Colíder, Raimundo Costa Filho, apontado como man
dante do crime, e de seu pistoleiro "Paulo do Zé Belo", que segundo 
um dos PMs presos "deu dois ou três tiros em Louro e seu emprega
do, logo depois que o doutor Heron aplicou neles uma injeção". 

Os corpos das duas vítimas foram localizados nas imediações 
da ltaúba, carbonizados dentro de um carro Fiat. Hoje, serão remo
vidos para Cuiabá, onde serão submetidos à autópsia no Instituto 
Médico Legal. Toda a Polícia de Mato Grosso está mobilizada para 
prender Raimundo Costa Filho, que entretanto teria fugido para 
Terra Roxa, no Paraná, e daí para o Paraguai. A caça é estendida 
também ao pistoleiro .. Paulo do Zé Belo", que estaria escondido em 
casa de parentes na região de Rondonópolis. 

O Crime 

O soldado Dutra _Ribeiro acabou revelando ontem os detalhes 
do seqíiestro e morte do fazendeiro e seu empregado. O PM, por ter 
15 anos de serviços prestados à corporação, foi escolhido para co
mandar o destacamento da Colíder, enquanto o oficial titular fazia 
um curso em Cuiabá. No dia 7 de setembro, foi procurado pelo de
legado Joaquim Florentino Pereira, que lhe solicitou- através de 
uma requisição posteriormente rasgada - a prisão de Sebastião 
Louro. 

Os dois soldados partiram, passando antes por Canaã, onde 
Raimundo da Costa Filho e seu administrador, Orlando Carlos 
Vieira, lhes emprestaram um carro Fiat para buscar o fazendeiro. E 
receberam uma ordem final do delegado: .. Se houver resistência, po~ 
dem matar-, que o Raimundo é homem do Governo e não vai haver 
problema para ninguém". 

Presos o fazendeiro e seu empregado - ainda não identificado 
- na frente de duas crianças, filhos de Louro, os soldados voltaram 
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e, no caminho, se encontraram com o dono da Colíder, seu adminis
trador e o delegado, num Passat. Os presos foram, então, levados 
para a fazenda de Costa Filho; 

Ali, o médico Heron os-aguardava e aplicou uma injeção nos 
seqUestrados. Os dois soldados afirmam que se retiraram da área, 
porque estavam com medo~ E ouviram então .. Paulo do Zé Belo" 
gritar: ~·Esses caras a gente mata ê assim". Em seguida, dois ou três 
estampidos." 

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

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Cunha Lima. 

O SR. CUNHA LIMA (PMDB - PB. Lê o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente e Srs. SCnadores: 

Funciona há alguns anos, em minha terra natal, a progressiva cidade pa
raibana de Guarabira, uma Faculdade de Filosofia Ciências e Letras. 

Aquela Escola superior, mantida pela Prefeitura Municipal atravês de 
uma Fundação, oferece os cursos de Letras e Estudos Sociais, e durante o 
corrente ano quase 500 alunos estão ali matriculados. 

Não obstante o reconhecido dinamismo do jovem e inteligente prefeito 
Roberto Paulino, a Prefeitura de Guarabira vem enfrentando sérios proble
mas para manter os cursos em pleno funcionamento, ao mesmo tempo em 
que edifica, com recursos próprios, uma excelente sede para abrigar a Facul
dade. 

Seria ocioso destacar, aqui, o quanto ê importante para o brejo paraiba~ 
no a existência dessa escola superior, voltada, primordialmente para a prepa~ 
ração de professores. 

Vale ressaltar, inclusive, que os alunos graduados pela Faculdade de Fi~ 
losofia de Guarabira têm encontrado razoável facilidade de absorção nos 
educandãrios da região. 

Acontece, Sr. Presidente, que a ascendente espiral inflacionária e as min· 
guadas receitas do Município, face aos seus crescentes compromissos nos 
mais diversos setores da comunidade, estão obrigando a Prefeitura guarabi~ 
rense a procurar urna alternativa que a livre do pesado ônus em que está se 
constituindo a manutenção de uma entidade de ensino superior. 

Para garantir a sobrevivência da escola e manter o seu nível de ensino em 
posições sempre respeitáveis, a comunidade guarabirense aspira a encam
pação de sua Faculdade de Filosofia pela Universidade Federal da Paraíba, 
como tem ocorrido nos últimos anos, com outras escolas superiores existentes 
em cidades do interior paraibano. 

A Prefeitura está disposta a transferir não só as aluais edificações em 
fase adiantada de construção, os móveis, os utensflios, como se compromete a 
doar à UFPb uma ârea suficiente para a instalação de um amplo e moderno 
Campus. 

O apelo da minha gente, traduzido na vontade indQmável de çrescer e 
manifesto pela palavra e pela ação do Prefeito Roberto Paulino. dos vereado
res, dos jornalistas, dos professores, dos estudantes, dos empresários e dos tra
balhadores de Guarabira, fica registrado no Senado da República ao .tempo 
em que o encaminho ao Exm~t Sr. Ministro da Educação, Dr. Eduardo Por
tella. 

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

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Tenho recebido inúmeros apelos e reclamações de servidores públicos fe
derais e estaduais. 

Os ferroviários aposentados da FEPASA, no Estado de São Paulo, recla
mam aumento de seus proventos, hoje reduzidos à metade dos vencimentos 
percebidos na ativa para a mesma função. E, assim como os ferroviários apo~ 
sentados da FEPASA, inúmeras categorias sofrem o drama da miséria depois 
de uma vida inteira de trabalho, como é o caso dos trabalhadores que agora 
fundaram a União dos Aposentados em Transportes Coletivos e de Cargas 
do Estado de São Paulo, e acabam de enviar dramático apelo ao Presidente 
João Figueiredo. É de rigorosa justiça e imperativo constitucional que os pro
ventos dos aposentados acompanhem a remuneração dos que estão em ativi
dade. Apelamos, por isso, às autoridades federais e estaduais para que aten
dam à justa reivindicação dos trabalhadores aposentados. 

Outro tipo de reclamação que tenho recebido refere-se à aplicação do 
Plano de Classificação de Cargos, na qual são cometidas injustiças inominã
veis com antigos servidores, quase sempre prestes a se aposentarem, e que se 
vêem na contingência de voltarem a disputar novas funções no mercado de 

trabalho para complementação de seu salário, como é o caso dos funcio
nários da Rede Ferroviária Federal. E, já os professores civis do Ministério 
do Exêrcito. lotados na Fãbrica Presidente Vargas, da IMBEL, em Piquete, 
São Paulo, através dos Vereadores Carlos Moreira da Silva e OtacíHo da Sil
va, apelam em favor do seu enquadramento no Plano de Classificação, com 
os mesmos benefícios atribuídos aos seus colegas dos Ministérios da Marinha 
e da AeronáutiCa. 

A União Nacional dos Servidores Públicos e Civis do Brasil promove 
também em todo o país ~mpanha em favor da correção semestral de venci
mentos e salárioS, concessão do 13Q salário ao pessoal estatutârio e reposição 
do valor real dos salários, cuja perda é estimada, de 1964 até hoje, em 162%. 

Cabe a nós dar a conhecer todos estes dramas por que passam os funcio~ 
nârios públicos e lembrar aos órgãos do Governo os direitos sociais e huma
nos dessa claSse trabalhadora. 

Aniversário de Cruzeiro 

Desejo ainda nesta oportunidade, Sr. Presidente, registrar a passagem do 
799 aniversârio de emancipação política do Município de Cruzeiro, no Estado 
de São Paulo, enviando sinceros cumprimentos ao seu Prefeito, Prof. João 
Bastos Soares, e a todos os seus companheiros de administração, bem como 
ao povo de Cruzeiro, que com seu intenso trabalho e efetiva participação tem 
transformado aquele município numa das mais prósperas regiões da terra 
paulista. 

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

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Não há mais oradores inscri
tos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designan~ 
do para a sessão ordinãría de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do projeto. de Lei da Câmara n9 24, de 1980 
(n• 2.591/76, na Casa de origem), que modifica o art. 649 da Lei n• 5.869, de 
11 de janeiro de 1973, acrescent~ndo dispositivo que torna impenhorável o 
imóvel rural até um módulo, tendo 

PARECERES, sob n•s 704 e 705, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favoráVel, com voto vencido, quanto ao mérito, dos Senadores Ber~ 
nardino Viana e Lenoir Vargas; e 

- de Agricultura, favorãvel. 

2 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 85, de 1980 (a~ 
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
727, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cuiabã (MT) a elevar 
em Cr$ 393.926.000,00 (trezentos e noventa e três milhões, novecentos e vinte 
e seis mil cruzeiros) o montante de s·ua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 728, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

3 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 86. de 1980 (a
presentado pela Comissão de Econorilia como conclusão de seu Parecer nQ 
729, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rolândia (PR), a elevar 
em Cr$ 10.088.324,40 (dez milhões, oitenta e oito mil, trezentos e vinte e qua
tro cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua dívida consolidada, ten
do 

PARECER. sob n• 730, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

4 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 87, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
731, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Ale
gria (SP), a elevar em Cr$ 5.513.411,00 (cinco milhões, quinhentos e treze mil, 
quatrocentos e onze cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 732, de 1980, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

5 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 88, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
733, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Três Lagoas (MS), a 
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elevar em Cr$ 17.631.000,00 (dezessete milhões, _s~iscentos e trinta e um mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo: 

PARECER, sob n• 734, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

6 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 90, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
737, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Barra do Garças (MT), 
a elevar em Cr$ 6.417.000,00 (seis milhões, qúã.trocentos e dezessete mil cru
zeiros) o montante de sua d!vida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 738, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

7 

Discussão, em turno único, do ProjetO de Re5olução n9 101, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Finanças como coriclusão de seu Parecer n9 775, 
de I 980), que autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a realizar ope
ração de empréstimo externo no valor deUS$ 15,000,000.00 (quinze milhões 
de dólares norte-americanos) destinado ao programa de ação do Estado, ten
do 

PARECER, sob n• 776, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

8 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 102, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 777, 
de 1980), que autoriZa o Governo do Estado d<i Bahiã a realizar operação de 
empréstimo externo -no valor deUS$ 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de 
dólares), para aplicação nos programas de transporte rodoviário e de energia 
elétrica do Estado, tendo 

PARECER, sob n• 778, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

9 

Discussão, em segUndo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 247, de 
1979, do Senhor Nelson Carneiro, acrescentando alínea ao art. 13 da Lei n9 
2.800, de 18 de junho de 1956, que cria os Conselhos Federal e Regionais de 
Química, dispõe sobre o exercício da profissão de químico, e dâ outras provi
dências, tendo 

PARECER, sob n• 800, de 1980, da Comissão: 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

10 

Discussão, em segundo turno, dO Projetõ de Lei do Senado n9 89, de 
1980, do Senador Aderbal Jurema, que dispõe sobre isenção de multas previs
tas nos arts. 7• e 8• da Lei n•4.737, de 15 de julho de 1965- Código Eleitoral, 
tendo 

PARECER, sob n• 801, de 1980, da Comissão: 
- de ~edação, ·oferecendo a redação clo vencido. 

11 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n'i' 344, de 1979, do Senador Orestes Quêrcia, dispondo sobre o paga
mento em dobro do auxílio-natalidade, no caso q-u-e específica, tendo: 

PARECER, sob n' 762, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessdo às 17 horas e 20 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JARDAS PASSA· 
RINHO NA SESSÃO DE 3-10-80 E QUE, ENTREGUE À REVI
SÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Pronuncia o seguinte dis· 
curso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

É óbvio que numa sessão solene dedicada à comemoração de um evento 
da maior importância, como foi a Revolução de 1930, não cabe ao Líder da 
Maio ria senão centrar~se no tema, ainda que não possa evitar dizer desde 
logo que discorda de algumas colocações feitas pelo _eminente orador do Par
tido do Movimento Democrático BrasileirO, dado que tem sido t~:ma constan
te nas duas Casas do Corigresso Nacional aproveita-r-se qualquer_ oportunida
de, mesmo solene, para a crítica ao Governo. 

E intrínseca esta crítica e ê pertinente ao processo oposicionista; mas, 
amanhã, as notas taquigrãficas e, mais do que elas, os Anais do Senado Fede-

ral poderiam constranger-nos na anâiis~ de q1:1alquer estudante de História 
que soubesse que, sucedendo na tribuna a um orador da Oposição, o Líder da 
Maioria não pedira permissão para fazer um reparo às palavras de S. Ex•, 
quando tenta fazer um paralelo entre o quadro pré-revolucionário de 1930 e o 
quadro atual da vida politica brasileira. 

Se não estou equivocado- e o nobre Senador Pedro Simon me corrigi
ria, pois que é professor de Economia Política- vem de John Adams exata~ 
mente a expressão de que a continuar o capitalismo como estava sendo por 
ele analisado ao escrever o seu notável livro sobre a riqueza das nações, o 
mundo seria dividido em duas partes extremamente desiguais: uma pequena 
ilha de poderosos ricos e um imenso oceano de pobres. Segundo a sua expres
são, os ricos ficariam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, 
frase que, posterionnente, foi absorvida pela tese marxista. 

Dizer como se disse, que trocando a expressão .. mistério'' pela expressão 
.. milagre brasileiro" nós estaríamos hoje cada ve_z mais pobres comparados 
com aquela época, ê agredir o fato histórico e o número real da economia 
brasileira. 

Em 1963, o Produto Nacional Bruto do Brasil não aparecia entre as 45 
primeiras nações do mundo. 

Celso Furtado, ao produzir com sua equipe o primeiro plano central de 
. governo deste País, o Plano Trienal, trabalhou com o Produto Interno Bruto, 
per capita, no valor de 320 dólares, que, corrigidos, deflacionados, hoje, cor· 
responderiam a 700 dólares. E o Brasil de hoje é um país com um PIB real, 
per capila, de 1.700 dólares, sendo a oitava economia do mundo não socialis
ta. 

Basta vermos o ingresso da mão-de-obra na população ativa brasileira 
para verificarmos que, o filme de 1930, comparando-se com o momento 
atual, é, mercê de Deus, uma prova irrefutável da melhoria progressiva das 
condições de vida do brasileiro. 

Na parte final deste desataviado pronunciamento que farei, pretendo 
voltar à tese por S. Ex• o nobre Senador Pedro Simon aqui percutida, espe
cialmente quando ele se serviu de uma interpretação que considero, com a de
vida vénia, não por parte de S. Ex•, mas do autor citado, bastante facciosa. 

Entretanto, Sr. Presidente, em nome da Bancada Majoritária desta Casa, 
cabe uma alegria muito grande nesta cerimônia. t que, homem do Norte. vou 
falar sobre os homens do Norte e são os do Norte que vêm depois daquele 
belo elogio, inteiramente justificado, feito pelo Senador Pedro Simon ao povo 
rio-grandense. 

Seria muita audácia de minha parte tentar acrescentar, especialmente a 
título de errata, alguma coisa ao que Moisês Vellinho, aquele admirável vulto 
da literatura brasileira, escreveu. Mas, eu ousaria dizer que todos os Estados 
que não se contiveram na Linha de Tordesilhas foram também brasileiros por 
determinação, por opção, por luta, e não apenas por conceitos e divisões de 
natureza diplomática ... 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Nobre Líder, antes de V. Ex• en
trar propriamente no seu discurso, eu pediria o imenso favor de me possibili
tar um aparte, que não me foi poSsível dar ao nobre Senador Pedro Simon. 

O Slt JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Com muito prazer. O 
Senador Pedro Simon estava lendo as últimas páginas do discurso e suponho 
que esqueceu que V. Ex• havia pedido o aparte. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL). Muito obrigado. Disse o eminente 
colega do Rio Grande do Sul, a certa altura do seu discurso, que Getúlio Var
gas fora discípulo de Borges de Medeiros- e neste aparte não vai nenhum 
propósito de denegrir a memória de pessoas jâ falecidas. Sou absolutamente 
acorde com o preceito latino: .. Dos mortos não dizer senão o que os favo
reça." 

Então, este é o mote: Getúlio foi discípulo de Borges de Medeiros. 
Lembra Flor.es da Cunha, em seu livro .. A Campanha de 1923", que, quando 
Borges de Medeiros disputou o 5'i' mandato consecutivo ao Governo do Rio 
Grande do Sul, a comissão incumbida de apurar os votos chegou à conclusão 
de que ele não obtivera os 2/3 necessários para empossar-se. E a comissão, da 
qual fazia parte Flores da Cunha, foi a Borges de Medeiros fazer-lhe essa gra
ve comunicação. Mas Borges de Medeiros a recebeu com tal euforia, com 
tanta alegria, que seus membros ficaram inibidos de dizer-lhe a verdade sobre 
o resultado do pleito. E não tiveram outro recurso senão praticar a alquimia 
eleitoral. Com este aparte, de modo algum quero divergir do Senador Pedro 
Simon quando ele diz que Getúlio Vargas fora discípulo de Borges de Medei
ros. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Agradeço a V. Ex• o 
aparte e devo dizer a V. Ex• que mesmo de um grande vulto gaúcho da políti
ca atual eu já ouyira a mesma versão, que vem, no meu entender, em reforço à 
memória de V. Ex•. 
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Mas, eu dizia, Sr. Presidente, que agora são os do Norte e do Nordeste 
que vêm. Tive mesmo o interesse especial de que esta sessão ficasse centrada 
na Oposição, porque iríamos fazer um elogio de 30. E sendo o Senador Pedro 
Simon, esse bravo líder do Rio Grande do Sul; aquele que o seu partido desig~ 
nou para falar na sessão de hoje, e havendo sido o Rio Grande do Sul, indis~ 
cutivelrnente, a grande peça, corno Estado e como povo, geradora da Revo
lução de 30, o meu desejo era apenas acrescentar alguma lembrança em nome 
dos que também se bateram no Nordeste e Norte do Brasil, pela Revolução 
de Outubro de 1930. 

Não poderia iniciar esta lembrança sem pa~sar, obrigatoriamente, nesse 
itinerário, por João Pessoa e pela velha Paraíba, sofrida, talvez ontem como 
hoje, atingida, ontem e não hoje, pelo poder central, sob aquela fonna masca
rada das intervenções brancas que de brancas tinham o nome, porque, na ver
dade, eram rubras de sangue. 

Confesso que entre as minhas insuficiências e são muitas- figura não 
ter lido, até hoje, uma biografia completa de João Pessoa, mas lendo as me
mórias de José Américo, escritas naquele estilo conciso, preciso, agressivo, 
mas extraordinariamente cristalino do autor de Bagaceira, encontrei uma co
locação que me surpreendeu e me surpreendeu, naturalmente, pela minha de
ficiência de conhecimentos de História. Dizia ele, depois de fazer o elogio da 
bravura pessoal de João Pessoa, que era um homem que corria todos os ris
cos, expunha-se a todos os perigos, que ele não fora revolucionário conspira
dor e que só, ao fim e ao cabo, diante da pertinaz atuação de José_Arnérico, 
admitiu ele a participação da Paraíba no movimento revolucionário e muito 
em dificuldade pessoal para concordar, a participação, também, da Paraíba 
na quota de contribuição financeira para a Revolução. Diz José Américo a 
esse respeito, que chegava do Rio de Janeiro e logo, tomando o bonde, foi à 
busca de João Pessoa, o então Presidente, como se chamava, da ProvínCia. 
São. palavras de José Américo: 

••Tendo chegado de surpresa, subi pelo Varadouro, no meu 
bonde, sem ninguém que me esperasse, derrotado e satisfeito." 

Por que derrotado? Exatamente por fato semelhante àquele lembrado, 
agora, pelo nobre Senador Luiz Cavalcante. Assim cOfio; diante de Borges de 
Medeiros, não se ousou dizer que derrotado ele fora, José Américo, vitorioso, 
foi expurgado nas comissões de reconhecimento e procurou o Presidente. Já 
vinha ele, inteiraniente, dedicado à causa revolucionária. Disse que o Presi
dente João Pessoa, ao vê~lo: 

"Sorriu, com o ar mais satisfeito, aceitando uma penosa reali
dade." 

Que era a dos expurgas, e prosseguiu José Américo: 

- Tanto quanto pude observar, creio que a coisa vai. 

Pergunta de João Pessoa: 

- HJá hã data marcada?" 

Prossegue José Américo: 
'"Falei do que tinha ouvido: 

- Marcada não." 

E comenta o autor de Bagaceira: 

uJoão Pessoa era contra a revolução, mas parecia alegrar-se 
com as notíciaS. 

Reanimei-me com esse seu interesse pela marcha da conspi
ração, como quem era arrastado pela torrente, sem procurã-la. 
Preparando-lhe o espírito, ainda taleí "na degola da bancada, que o 
deixara num grande estado de excitação. Desbravado o terreno, des~ 
fechei, com a voz firme: 

- Mas revolução não se faz sem dinheiro. A Paraíba tem que 
entrar com sua cota." 

Descreve o emérito brasileiro que a reação que ele temeu de João Pessoa 
era violenta, mas apenas se deu uma reação fisíonômica de sobrecenho carre~ 
gado, para afinal ceder diante da colocação final de José Américo. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS - RN) - V. Ex.• me perin.ite um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Darei o aparte imedia
tamente a V. Ex•, nobre Senador Dinarte Mariz. 

Mas com essa observação, ainda: 

.. _ Então querem o nosso dinheiro? Não conhecem nossa si~ 
tuação?" 

Prossegue Josê Américo: 

Cuidei que fosse estourar e atalhei: 
- Não se manda o que pedem. Baixa-se para a metade. 

Antes de dar a ordem, indagou: 
- Esteve conÍ Epitãcio? 
Criçi mais confiança: 
-Naturalmente. Procurei~o mais de urna vez e trocamos idéias 

sobre este assunto. E de parecer que se deve mandar a importância, 
como jâ fez ver em carta. · 

Guardou um momento de silêncio. E não foi sem um traço de 
amargura que me autorizou a dar os passos necessârios para a re
messa de numerãrio. Inclinava-se diante da exigência monstruosa, 
justificando-se: 

- Bem entendido. E para a Paraíba defender-se, para a com~ 
pra de armas destinadas às suas forças. 

Ouço, agora, o aparte do nobre Senador Dinarte Mariz. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS- RN)- V. Ex' diz bem, comentando esse 
fato histórico, que o Presidente João Pessoa não foi revolucionãrio. Admitiu 
a Revolução como uma solução para seu Estado quejã estava convulsionado. 
Eu me lembro, conspirador que era naquela época, quanta desolação nós so
fremos quando tivemos a notícia de que, abordado pela primeira vez sobre a 
hipótese de uma Revolução, ele teve a seguinte resposta: hPrefiro vinte Julio 
Prestes a uma revolução'". 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA)- O testemunho de V. 
Ex• é absolutamente acorde com a narrativa de J~sé Américo~ E eu apenas 
concluiria, em relação ao episódio para o qual pedi a atenção do Senado, que, 
infelizmente, esse dinheiro nunca chegou a seu destino. Conta o próprio ~x
Ministro que teria, provavelmente, sido jogado ao mar, o que era um sacrifí~ 
cio imenso para a Paraíba e_ inteiramente inútil. 

Entre as páginas mais vibrantes das memórias de José Américo figura 
aquela em que ele descreve o assassínio de João Pessoa. O homem que ele dis~ 
se que parecia ter o prazer de correr todos os riscos, apesar de aconselhado 
por todas as pessoas para não fazer viagem ao Recife, naquela altura, não deu 
ouvidos a nenhuma palavra sensata. Acabou sendo fulminado pela arma as
sassina de Dantas. 

Do que pude colher de uma leitura nervosa, apressada, nessa avalanche 
de coisas que nos assoberbam a cada dia na vida política brasileira, chego a 
uma conclusão que não me parece ousada em demasia: não houvera o sangue 
de João Pessoa sido derramado e, provavelmente, a Revolução de 30, pelo 
menos em 3 de outubro, não teria sido deflagrada. Vejo, portanto, essa figurB: 
admirável de brasileiro, como primeiro vulto do Norte, e englobo na palavra 
norte toda região geográfica Norte e Nordeste, como sendo aquela que deve 
receber de nós, por uma delegação tâcita que me dão os meus companheiros 
de Bancada para falar mais neste instante como nortista, do que como Líder 
de Bancada, o elogio que deve ser acima de tudo adequado à pessoa, nenhum 
exagero e nenhuma pequenez para diminuir-lhe a estatura. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS - RN) - Permite-me V. Ex• um aparte? 

. _O. SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço V. Ex• 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS-RN)-Já que V. Ex• falou sobre João Pes
soa, eu góstaria de lembrar que, jâ antes, um nordestino, Sousa Filho, tinha 
sido assassinado na Câmara pelo Deputado Simões Lopes, da bancada gaú
cha. Conseqüentemente, nós do N ardeste jâ vínhamos pagando um tributo à 
Revolução e à Aliança Liberal. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. J ARBAS PASSARINHO (PDS- PA) -Ouço o nobre Senador 
Paulo Brossard. 

O Sr. Paulo Brossard (PMDB- RS)- Era minha intenção ouvir os dis
cursos desta tarde sem interromper a nenhum deles. E até este momento eu 
observei essa regra que me havia imposto. Mas, no momento em que é 
lembrado um fato doloroso ocorrido em pleno recinto da Câmara dos Depu
tados, com a morte do então Deputado por Pernambuco, Sousa Filho, creio 
que é de uma evidente impropriedade colocá-lo na análise dos acontecimen~ 
tos de 1930, porque como é sabido os ânimos eram exaltados naquele mo
mento fora e dentro da Câmara. Nas escadarias do Palácio Tiradentes da Câ
mara dos Deputados realizavam~se sucessivas manifestações populares, 
coll!ícios se sucediam e, numa dessas ocasiões, gerou-se um atrito entre o De
putado Sousa Filho, que era um homem bravo, um homem combativo, um 
lutador enérgico, e um jovem río~grandense, filho do então Deputado e anti
go Ministro Idelfonso Simões Lopes. E desse desentendimento se gerou uma 
luta; e o então Deputado Simões Lopes teve a desgraça de ver o seu filho cair 
e o seu contendor, de punhal na mão, jogar-se sobre ele, quer dizer, ele esteve 
por ver o seu filho ser morto, e reagiu fulminando, abatendo, aquele colega 
que, em conseqüência de um desentenc'!mento. de um atrito, se empenhara 
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em luta com o seu filho e estava para matâ-lo. Eu creio que esse é um episódio 
que poderia ser suprimido dos acontecimentos polífiCoS qtie levaram ao 3 de 
Outubro, porque foi um episódio inteiramente marginal, suponho eu, ainda 
que ele pudesse ter contribuído para que os espíritos mais exaltados ainda 
viessem a ficar. Mas, a verdade dos fatos, se não estou equivocado, é esta que 
singelamente narro neste momento. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Eu r~colho ambos os 
apartes e prossigo, Sr. Presidente. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS- RN) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Com prazer. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS - RN) - Apenas duas palavras. O meu 
aparte foi realmente para mostrar a exaltação com que se fez a campanha da 
Aliança Liberal. Naquela época, a minha vida estava comprometida na luta, 
pois que eu estava auxiliando, exatamente, o Deputado Simões Lopes, o ou
tro pertencia à facção do Governo. Dei o aparte apenas para demonstrar o 
quanto foi exagerada a exaltação durante a campanha liberal. Muito obriga
do. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Agradeço a V. Ex• o 
novo aparte e o interpreto exatamente neste sentido em que V. Ex• o deu a 
mim. E que a afirmativa de V. Ex• eu a entendi, e só poderia entendê-la por 
esse aspecto: visava mostrar o clima pré-revolucionário dentro do Legislativo 
brasileiro. Neste sentido os esclarecimentos do nobre Senador Paulo Bros
sard a mim me pareceram também pertinentes, pOrque, se o fato acontece 
marginalmente ao processo político, ele, de qualquer modo, é neste incluído, 
mas não é causa motora, não é, evidentemente, um fato gerador. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. J ARBAS PASSARINHO (PDS - PA)- Ouço o nobre Senador 
Humberto Lucena. 

O Sr, Humberto Lucena (PMDB- PB)- Pedindo desculpas a V. Ex• ... 

O SR. J ARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Nilo há de que descul
par. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- ... porque o nosso dever seria 
ouvi-lo silenciosamente. Mas não pude me conter diante da exaltação repas
sada de tanta sinceridade, que V. Ex• fez a dois eminentes homens públicos da 
minha terra, que foram, ao lado de Juarez Távora, riõ Nordeste brasileiro, os 
grandes artífices da Revolução de 1930: João Pessoa e José Américo de AI· 
meida. E de salientar que V. Ex• tem toda razão quando concluiu pelo espiri~ 
to anti-revolucionãrio de João Pessoa, que era um homem que havia chegado 
ao Governo do Estado sem fazer carreira política, oriundo do Supremo Tri
bunal Militar e; por sUa própria na:turCza, arredio às questões políticas. E foi 
difícil colocá-lo no meio dos acontecimentos, fazê-lo aderir àquela idéia de 
que o País necessitava de uma revolução para se reencontrar com seus pró
prios destinos. Mas realmente, nobre Senador Jarbas Passarinho, o seu sa
crificiO, a tragédia de sua morte que tod"a a Nação conhece e respeita, 
transformou-se no grande estopim da Revolução de 1930. Sem ela, evidente
mente, a História do Brasil, hoje, talvez fosse outra. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Agradeço ao nobre Se
nador Humberto Lucena e apenas é meu intuito, em seguida, desdobrar um 
pouco mais essas observações, que pretento perfuntórias, nada aprofunda
das, a respeito de José Américo. Acho que é uma figura que ainda devemos 
analisar, segundo o seu comportamento pré e pós-revolucionário. Entre esses 
vultos do Norte que gostaria de salientar aqui, aO lado de João Pessoa, de 
Juarez Távora, como V. Ex• jâ lembrou e tantos outros que serão devidamen
te nomeados, um há que me empolga, pela sua extraordinária bravura e, ao 
mesmo tempo, a sua extraordinária generOsidade quando vencedor. Tenho a 
impressão que as lideranças civis de 1930 raramente brilharam tanto e cintila
ram tanto como, no Rio Grande do Sul, com Oswald_o_Aranha e, no Nordeste 
do Brasil, com José Américo de Almeida. E uma tese, talvez, discutível, mas é 
aquela que no momento sinto. 

Ouço o soldado Luiz Cavalcante, de 1930. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS - AL) - Na verdade, o aparte é muito 
mais dirigido ao antigo companheiro das fileiras do Exército do que propria
mente ao meu Líder. 

Em 1930, na Revolução, eu já estava de farda nas costas, como sOldado 
raso, integrando as fileiras do 29 Batalhão de CaçadOres, sob o comando do 
Coronel Daltro Filho. O Batalhão se deslocou para as margens do rio Paraí
ba, defrqnte a Minas Gerais, paÍ"a impedir que revolucionários mineiros atra-

vessassem aquele rio. Neste ponto, com licença de V. Ex•. vou ler tópico da 
minha relação de alterações. Então, lê-se: 

2' BATALHAO DE CAÇADORES 
Periodo de: 9 Out 30 a 4 Abr 32 

Em 1930 • 11 Companhia: 

Outubro: · A 9, foi incluído no estado EFETIVO DO Btl e no 
desta Cia, conforme determinação do llol da Bda I n' 233, de 8, 
TUdo do corrente. A 13, embarcou na Estação do Barreto às 04.00 hs 
em Operações de Guerra, com a Cía com destino à Cidade de N Fri
burgo, onde chegou às 09:30 hs e acantonou no prédio sito à Rua 
Gen Os6do n9 85. A 17, conforme Boi Int n9 5, d<i Cia, embarcou a 
16 de N Friburgo às 15.40 hs com destino à Cidade do Carmo, che
gando à Est de Barceilar às t 9:00 hs, onde desembarcou e foi trans
portado em auto-caminhões para a Cidade do Carmo, às 21:00 hs e 
acantonou. A 18, pelo Bol Int n9 6, foi público ter sido transportado 
a 17, com a Ciá, às 17:00 hs para a Faz Boa Esperança, onde chegou 
às 18:00 hs e acantonou. A 19, pelo Bollnt n9 7, o Sr. }9 'fen Joa
quim Soares de Assunção, ao deixar o Comando da Cia, elogiou~o 
pela coragem demonstrada e, principalmente, pela resignação com 
que suportou todos os sofrímentos da vida nas trincheiras. 

Eminente colega, nos meus 31 anos de atividade no Exército, nenhum 
elogio tive eu mais imerecido, mais exagerado do que o qüe acabo de ler ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Não apoiado. 

O Sf-. Luiz Caválcante (PDS- AL)- ... esse elogio do Tenente Joaquim 
Siqueira. Isto porque, lâ na tríncheira, ondé nos posicionamos, de vez em 
quando recebíamos ordens para revidar a saraivada de balas que vinham da 
outra margem. O soldado 523 Jamais deu um só tiro. Isto porque tendo senta
do praça no dia 9, não teve ensejo de receber nenhuma instrução, nem mesmo 
como carregar o fuzil. E eu tinha verdadeiro pavor àquela arma infernal, que 
era o fuzil modelo 1908. Medo de que o fuzil estourasse na minha cara e me 
cegasse. Então, depois daqueles tiroteiOs, quando o Sargento Furniel vinha 
distribuir nova munição, e estando minhas cartucheiras intactas, eu jogava os 
cartuchos no mato, como se os tivesse esgotado, e recebia nova munição. Fui 
portanto, talvez, o único soldado legalista que não atirou, na l • Companhia 
do 29 Batalhão de Caçadores. E, ao longo de todos os Governos Vargas, fi
quei na mesma postura de soldado 523: jamais deflagrei um tiro, nem jamais 
deixei de ser leal em pensamento ao grande Presidente Washington Luiz Pe
reira de Souza. Muito obrigado. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Agradeço a V. Ex• o 
retrato que acabou de fazer do anti-herói. Já houve ocasiões em que li, quan
do me dedicava a um estudo inacabado sobre Liderança Militar, episódios se~ 
melhantes, mas não com o mesmo fundamento. Episódios semelhantes em 
que um soldado, tomado de grande comoção, não conseguia acionar o gati
lho da sua arma. Não era o caso de V. Ex• porque V. Ex• não tinha receio que 
o fuzil Mauser de 1908 estourasse na sua face. Essa é a caricatura que V. Ex• 
faz do soldado. V. Ex• não acionou esse gatilho, de caso pensando, porque 
não estava contaminado daquele ódio, daquela decisão revolucionária. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS - AL) - Claro! 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA) - E o elogio desse seu 
Comandante é prova ao mesmo tempo de que era, além de um grande Co
mandante, um bom observador de homens. 

Agradeço a V. Ex• este episódio e creio que o nobre Senador por Minas 
Gerais, Senador Itamar Franco, gostarâ de me contestar, quando fiz referên
cia a dois pólos que não excluem Minas. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Não, Ex• 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Não excluem Minas. 
Eu apenas falei talvez naquelas figuras que mais me empolgaram na articu
lação, na pertinácia, na vontade de chegar a revolução a qualquer preço. E 
me louvei, nobre Senador Itamar Franco, me permita que lhe responda o 
aparte sem que V Ex• o tenha dado. Mas V. Ex• fez não com a mão e percebi 
que ~he tinha tocado os_ brios mineiros. Longe de mim, isso. Não é meu dese-
jo. 

Louvei-me em grande parte no testemunho de Juarez Távora, aue foi 
aqui prefaciado por LUiz Víana -Fílho. E peço ein mCu socorro, exatainente, 
essa expressão do nosso Presidente, desta Casa. Díz S. Ex•, no prefácio: uEs
crever memórias nunca foi o forte dos brasileiros". De modo que é passivei, 
entre essas memória$ as quais tive acesso, que nem tudo seja o principal e que 
alguma coisa importante haja escapado das memórías a minha percepção o 
que é um risco duplo, porque a minha percepção também é falha. 

Ouço o nobre SenadOr Bernardino Viana. 
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O Sr. Itamar Franco ·(PMDB- 1vt6)- AÍltes V. Ex• vai me permitir
jâ com a justificativa em relação à Minas Gerais- apenas lembrar três figo· 
ras do meu Estado: Antônio Carlos, Olegãrio Maciel e Virgflio de Melo Fran
co. A grande frase de Antônio Carlos, Senador Jarbas Passarinho, "FaÇamos 
a revolução, antes que o povo a faça''. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Certo. Aliãs essa ex
pressão passou a ser usada em 1964 por outro estadista brasileiro - Humber
to de Alencar Castello Branco: "Antes que ela seja feita sem nós ou contra 
nós". Mas esta colocação de Minas que sei ser extremamente importante, afi
nal mesmo com as minhas insuficiências de·conhecimento histórico, eu seria 
obrigado, pelos cursos que rlZ, a saber que sem Rio Grande, Minas e Paraíba, 
citados como Estados, dificilmente a Revolução de 30 tePta sido feita. Veja 
V._Ex• que a inteligênci~ mineira fez com qu~ Olegârio dissesse que con
cordava com a revolução desde que ela ainda se realizasse nos (lltimos dias de 
mandato de Antônio Carlos. Daí a diferença que eu registro entre esta atitude 
-que é uma atitude não apenas prudente como sâbia- c aquela outra atitu
de de dois espadachins que eram cada um a seu modo, e com divergência físi
ca extraordinária, aquele homem que Djalma Marinho considerou o maior 
causeur deste País, o maior conservador político que ele encontrou q'ue era 
Oswaldo Aranha e aquele outro que escreve, como eu estou lendo aqui ~terei 
oportunidade de ler outras pâginas dele, com extraordinária concisão, mas 
sempre de um modo que ele mesmo reconhece âspero, duro, ainda que belo. 

O Sr. Bernardifto Viana (PDS ---:-r PI)- Permita-me V. Ex• um aparte? 
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço o nobre Senador 

pelo Piauí. 
O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Mas a Bahia, tambêm, quer apa

recer no episódio e por ter que viajar no curso desta sessão sole-ne pediu-me o 
nobre Senador Lomanto Júnior que exaltasse, num aparte, ao seu judicioso e 
brilhante discurso, a heróica atuação do então Tenente Juracy Magalhães, na 
Revolução de 30, principalmente quando ao lado do Tenente Agildo Barata 
Ribeiro conseguiram tomar e submeter as forças legalistas insurretas, no 229 
Batalhão de Caçadores. E, posteriormente, estendendo esta ação na domi
nação das forças legalistas que resistiam aos ataques revolucionãrios na cida-
de do Recife. · 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Agradeço o aparte de 
V. Ex• e o zelo do nobre Senador pela Bahia, Senador Lomanto Jt1nior, mas 
eu chegarei lã. Eu exatamente chegaria atê imperativamente ao levante do 229 
Batalhão de Caçadores que é importantíssimo na vida do próprio Juarez e na 
de Josê Amêrico. 

Mas, como é visto Juarez por Josê Américo de Almeida nessas me
mórias? Nestes nossos memorialistas fracos, no sentido da quantidade, creio 
eu, muito mais do que da qualidade, como salientou o nobre historiador Luiz 
Viana Filho. 

Não deixei de rir-me quando deparei com esta página de Josê Américo. 
Ri-me e meus companheiros de origem militar aqui presentes', o nobre Sena
dor Luiz Cavalcante e o nobre Senador Josê Guiomar logo verãc porque ri 
quando li. Diz José Américo a respeito de Juarez Tãvora: "Logo que chegou 
à Paraíba, o foragido foi morar em Tambaú na casa do Tenente Juracy Ma
galhães". Veja V. Ex•, nobre Senador Bernardino Viana que eujã ia falar em 
Juracy Magalhães inicialmente. Prossigo!...ubateu a febre e ele teve que ir 
para a Capital de esconderijo em esconderijo, agindo sempre como coordena
dor. Chegou a cortar os sertões, de automóvel atê Fortaleza, como seus 
traços marcantes, as maçãs do rosto salientes e aquele tamanhão. Sua figura 
podia ser imponente, mas faltava-lhe vibração. O gesto era mole tendo jã o 
hábito de esmurrar para dar vigor às palavras ou batia com a mão nas pernas 
com a mesma insistência. Possuía, porém, um extraordinário poder de comu
nicação, seria um grande conspirador. Chegava a falar e poucos resistiam à 
sua sedução persuasiva; dava a idéia de ter uma mística, mas era uma obsti
nação." 

Nós depois vimos em nossa vida Juarez Távora dar murros nas mesas, 
nas suas campanhas, nas lutas que fizera daquela vida uma constante pre
sença na história contemporânea brasileira. Eu não sabia que alguém, de re
lance, no primeiro encontro com Juarez Tâvora, repito, não sabia que alguêm 
tinha tido a capacidade tão admirável de sintetizar a análise de uma criatura 
humana. Mais ainda: o penúltimo episódio contado nessas memórias de José 
Américo, que ele intitulou 

"História de um Beijo." Conta que depois da Revolução vitoriosa em 
João Pessoa e no Recife, ele acompanhava Juarez nas suas andanças para o 
Norte. Passavam, desde a Paraíba, aclamados, sendo Juarez, nas palavras de 
José Américo, aclamado como um semideus. Diante dessas aclamações Jua. 
rez retraía-se o que José Américo sempre atribuiu a uma modéstia natureza 
do homem, porque não gostava de ser deificado. 

Aqui dou a palavra, ainda uma vez, ao grande autor de A Bagaceira. 

Então, se eram mulheres, se tratava de uma manifestação femi
nina, dava um não que - aqui para nós não deixou boa. lembrança. 
Mais de uma vez, fechara-se no gabinete, negando-se a fecebêr as 
comissões de senhoras que tanto tinham batalhado. 

Havia nessa atitude - creio eu - um pouco de romantismo do 
namorado errante, embevecido pela visão distante da moça admirá· 
vel com quem associou o seu destino. Qualquer palavra mais amável 
de retribuição às gentilezas, ainda que sem galanteio, poderia pare. 
cer uma pequena traição. 

Possuía o guerreiro ríspido essa ternura lírica que deixava 
transparecer na intimidade. 

O percurso foi feito com ligeiras paradas, sem maiores homena
gens nem perigo de vida. 

Juarez tinha o rosto duro, apesar de tudo ir de vento em popa. 
E aconteceu que, numa localidade entre Pernambuco e Alagoas, 
não sei bem de que lado, estava preparada uma recepção. 

Havia uma surpresa. Avançou uma senhorita vestida de encar
nado com uma disposição incontida: 

- Vou beijã-lo. 
Agora era mais que um preito cerimonioso com rápidos aper

tos de mão e o sorriso protocolar. 
Ele saltou para trãs, transtornado, tendo os longos braços es

tendidos para a frente, em sinal de repulsa. Fez-se sêrio, 
transfigurou-se, empalideceu, atingido pelo choque inesperado. 

Nunca o vi em combate; entretanto, estou seguro de que, se fos
se uma bala na agulha, no minuto do disparo, sua emoção seria ni.e
nor. Contraiu o rosto alongado, deixando as maçãs mais salientes e 
havia tal ou qual sentimento em sua expressão que eu não sabia tra
dúzir. 

A moça não se dava por vencida. O beijo chegara-lhe aos lã
bios, aflorara, criara cor e perfume, só faltando estalar para ser tam
bém uma m(lsica. Não poderia engoli-lo. 

Sorriu sem jeito como se aquele sorriso lhe estivesse queimando 
a boca. Foi ficando corada. 

·Devia estar pensando: E uma oferenda cívica, de sabor espe
cial; boa para o seu idealismo. 

Estendeu-lhe uns olhos suplicantes e deu mais umas passadas, 
com a cara desconsolada, como quem pede a própria salvação. 

Não, senhora. Não permito - foi a reação definitiva. 

Finalmente conta José Américo que diante daquele brutal constrangi
mento em que ele via aquela moça tão patrioticamente querendo beijar o 
vice-rei do Norte, jâ assim cognominado, pensou: só hâ uma solução: 
oferecer-me eu mesmo ao "sacrifício". E então disse: jâ que o beijo ê dado à 
Revolução, que seja dado a mim. Mas para completo desapontamento dele, a 
moça deu uma volta sobre os calcanhares e foi embora com sua decepção. 

Aí estão dois homens traçados à puridade nesse perfil. 
.Jiu gostaria que neste meu discurso, em vez de ter as pretensões de fazê

lo erudito, como fez corretamente o nobre Senador Pedro SimOn, fazê-lo 
mais uma lembrança do que eu chamo. as figuras adicionais da Revolução, 
sem que insulte o No r te e o N ardeste. 

Mas enquanto José Am~rico pinta assim Juarez, Luiz Viana Filho per
gunta: "Que é um grande homem? Jamais alcancei definição que me bastasse 
inteiramente." Estou lendo o prefãcio de Luiz Viana Filho ao 3• tomo das 
memórias de Juarez corno nome de: uuma Vida e Muitas Lutas." "Jamais 
alcancei definição que me bastasse inteiramente. Contudo, a falta não me im
pede que identifique alguns poucos vultos verdadeiramente excepcionais, pela 
estatura moral, a contribuição ou o aprimoramento da humanidade, a genia
lidade no campo das letras ou das artes, situam-se eles acima da craveira co~ 
mum. Nada os faz porém maiores e mais fascinantes do que o caráter, que lhe 
empresta traços de beleza inconfundível. A essa linhagem pertence Juares Tá
vora, que tem, na grandeza do caráter e na pureza de idealismo, a tônica mais 
alta da sua personalidade. Da juventude à idade proveita, sua vida ê um fio de 
aço a atravessar o tempo, reto, inflexível, sem jaça. Espontaneidade de uma 
força da natureza, deu ele à sua existência admirável sentido épico. A bravu
ra, a capacidade de sacrifício, a fenacidade, a invulnerabilidade diante dos 
sentimentos menores, tudo contribuiu para que se tori:J.asse um desses pínca
ros que as nações orgulhosas cultuam como paradigmas da sua própria gran
deza." 

Aqui estão dois homens de letra admiráveis a pintar, cada um no seu es
tilo e segundo o ângulo pelo qual observaram Juarez, o grande guerreiro, que 
talvez tenha tido a alegria maior que, quando iniciamos nossa vida castrense, 
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nos permitimos sonhar com ela: .. nunca desembainhar a espada sem razão c 
nunca embainhá-la com desonra. 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - Permite V. Ex• Ex• um aparte? 

e SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço o nobre Senador 
Almir Pinto. 

O Sr. Almlr Pinto (PDS - CE) - Nobre Senador J arbas passarinho, 
nos pródromos da Revolução de 1930, eu ainda era muito jovem, estudante 
do Liceu do Cearã, c gostava de ler e acompanhar de perto o movimento, jâ 
que a minha família, na minha cidade natal, era toda ela legalista, chegando 
mesmo a organizar batalhões provisórios. Acontece que guardo uma triste 
lembrança, porque quase presenciei aquele derrarrie de SangÜe que' aconteceu 
na Cidade de Souza, na Paraíba, talvez tenha sido exatamente ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Onde se escreve abra
vura de um comandante que sacrificou a própria vida. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- .•. um dos lugares onde correu o san
gue generoso de um grande mineiro, Coronel Pedro Ângelo. Por sinal quase 
que me tornaria genro dele. Por isso guardo muito nitidamente na memória 
esse acontecimento de Sousa, na Paraíba. E Juarez, aquele homem idealiza
dor, coordenador, conspirador, de certa maneira influenciou diretamente à 
oficialidade jovem do Cearã: Juracy Magalhães, Jurandyr Mamede, Ari Cor
rêa, Júlio V eras, Martin de Almeida, Landry SaBes. Quase todos eles tiveram 
uma influência muito grande Do Movimento de 1930, e quase todos foram in
terventores. Juracy, na Bahia, Landry Salles, no Piauf, Ari Corrêa, no Mara
nhão, e assim por diante. Por conseguinte, eu guardo muito nítida na me
mória essa passagem que acabei de citar, pOrCJue foi trágica e triste, e quando 
também caiu inerme naquelC mesmo dia, quando assaltada foi a casa de co
mando, o PC do Coronel Pedro Ângelo, em Souza, na Paraíba, um oficial 
médico, figura simpátiCa, e muito lhana, que foi major do Exército, gaúcho, 
que era exatamente o médico do 239 Batalhão de Caçadores, que havia sido 
destacado em Souza, para impedir a eclosão do movimento naquele Estado. 
Agradeço a V. Ex• esse aparte que me cOncedeu, porque assim fui buscar nas 
minhas reminiscências um passado que guardo nitidamente na minha me-
mória. Muito obrigado. -

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Eu que sou grato a V. 
Ex'", porque, inclusive, isso me enseja a oportunidade de fazer mais uma refe
rência ao carâter de José Américo de Almeida. Ele se refere ao episódio de 
Sousa. 

A Paraíba tinha sido praticamente ocupada, praticamente não, efetiva
mente ocupada. Provavelmente os serviços de informação das forças terres
tes, naquela altura, jã sabiam dessa conspiração, pois ela era quase românti
ca. Supondo talvez que o primeiro movimento partisse do Norte, devido ao 
fato terrivelmente conturbador do assassínio de João Pessoa, foram coloca
das unidades militares, retiradas de outras capitais __ do Nordeste, para todo o 
interior da Paraíba e foi reforçado o 229 Batalhão de Caçadores, com Compa
nhias de Fuzileiros de outros Batalhões de Caçadores de outros Estados. Em 
Souza, o Comandante vai morrer em combate, como diz José Américo, na 
sua descrição admirável: uFoi aquele que não se rendendo, na cidade de Sou
za, foi buscar na rua o teatro maior para o sacrificio de um bravo." 

Morreu de arma na mão ... 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - O nome era Pedro Ângelo. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Pedro Angelo; aqui es
tá a referência feita exatamente por José Américo e depois por Juarez, nas 
suas memórias. Mas, é o mesmo homem que, ao descrever o levante do 229 
Batalhão de Caçadores, mostra toda a indignação que dele se apossou quan
do ele pergunta por que foi morto o General Lavenere Wanderley. 

Descreve as cenas que li, também, no Livro de Memórias de Agildo Ba
rata, e neste último com o cuidado de não dar a autoria do tiro que afinal fc
riu mortalmente o General, o General que, nos entendimentos com João Pes
soa, foi sempre de um cavalheriSmo exemplar e, afinal, retido num dos quar
tos do quartel, com a Revolução, iniciada por Agildo e o grupo civil que José 
Américo havia preparado, foi intimado a render-se. Agildo Barata gritou-lhe: 

uRenda-se General; saia com as mãos para o alto." 

Depois de algum tempo. o General saiu para o corredor, com as mãos 
para o alto e desarmado. Atribui José Américo que talvez isso tenha sido um 
gesto fatal. Em determinado momento, ele baixou a mão, e, ao fazê-lo, foi 
alvo de um tiro, que não se disse de fuzil ou de parabellum, da época. Prosse
guiu marchando na direção dos seus aprisionadores, apenas com as mãos 
sobre o ventre. Não se queixou, não deu um ai; e jâ foi, lâ adiante, socorrido e 
mandado paia um hospital, onde faleceu. 

O Sr. Lulz Cavalcante (PDS - AL) - Era meu conterrâneo. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- &.e Jos6 Amtrico que 
admirei cada vez mais, na medida em que teve aquela bravura extraordinêria 
no episódio de Princesa. Chefe de Polícia, na ocasião, com esse encargo dado 
por João Pessoa, que não admitia segurança, que viajava para a Arca do ser~ 
tão, inclusive em plena guerrilha, porque, na verdade, aquilo era uma gucrri· 
lha, com áreas _liberadas. Só, às vezes, João Pessoa, Joé' Am6rico e mais o 
Coronel Chefe da Casa Militar de João Pessoa. As andanças que o próprio 
José Amêrico fez, só ele, passando pelo território conflagrado, arriScando-se 
a ser preso, movimentando, dando ordem,jugulando rebeliões nascentes, em· 
prestando moral a uma tropa inteiramente desmoralizada diante de uma 
Princesa armada com dois mil homens e armamento e munição que lhe eram 
oferecidos clandestinamente pelo Governo Central, tudo isso provou para 
mim que esse homem, mesmo quando se esforça, nas suas memórias, por não 
exagerar o papel que desempenhou, teve urn papel absolutamente admirável. 

O Sr. Dlnarte Mariz (PDS - RN) - Permite um aparte, nobre Sena
dor? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço V. Ex• nobre Se
nador Dinarte Mariz. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS - RN)- Eu gostaria de dar um aparte rãpi
do a V. Ex•, dando aqui o testemunho de que fui encontrar Jos~Am~co, co
mandando caminhões de polícia no interior da Paraíba, ele, Chefe de Polfcia 
de João Pessoa, perseguindo ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Cujas relações nilo 
eram muito boas com o Governo do Rio Grande do Norte, não-~? 

O Sr. Oinarte Mariz (PDS - RN)- E. exato. J'er~eguindo os rebeldes 
de Princesa, ele só, comandando Policiais, ele Chefe de Polícia, atravessando 
lugares onde outros foram emboscados e perseguidos at~ chegar em JJ:rejo do 
Cruz, onde tinha sido cercado, pelos rebeldes de João Pessoa, o Dr. João 
Agripino- pai do nosso ex-colega João Agripino Filho; pois bem, encontrei· 
me com ele em Pombal. Falei com ele pelo telefone e ele nos aconselhou a vol· 
tar de Patos, eu e Plínio Saldanha, que era tamb~m paraibano e estava envol
vido na luta cc:mtra o pessoal de Princesa; era correligionário. Ele nos aconsc· 
lhou: "Não venham agora à noite, porque a estrada está totalmente tomada 
pelos cangaceiros de Zé Pereira". Esse era o homem que V. Ex• estA, tão bri .. 
lhantemente, interpretando em seu discurso. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Se V. Ex• me permite, 
ele diz que chamava de cangaceiros os adeptos de José Pereira, porque era a 
única forma de os soldados terem ódio desses adversários. 

Os nobres membros da Oposição, nesta Casa, podem imaginar o meu 
constrangimento. Eu, como Líder desta Bancada e auto-indicado para falar 
~obre a Revolução ~e 1930, demonstro uma ous:adia imensurável, porque falo 
sobre História na presença daqueles que a fizeram. Peço desculpas e agradeço 
os testemunhos que são tão valiosos para a minha tentativa de interpretação. 

José Américo tinha expressões muito interessantes a respeito de homens 
que ele comandou no sertão da Paraíba. Ele ~e referiu, com cuidado e com 
elegância, para não ferir melindres, a uma ugeografia da coragem", dizendo: 
.. Há lugares valentes e hã lugares fracos". Ele queria dizer, provavelmente: há 
cidades valentes e hã cidades fracas; hã populações valentes e hã populações 
fracas, frouxas, como mais tarde ele vai dizer. Mas, apenas disse "hã muito 
santo com cara de monstro e vice-versa". 

Ele conta alguns episódios interessantíssimoS:· Dou-lhe a palavra: 
"Um civil, com fama de valentão, pediu-me a arma para defender seu 

distrito. Eu ou viril falar dele como bicho-homem, cabra-macho, etc. Forneci
lhe alguns rifles e prometeu que garantiria a zona sem necessidade de auxílio. No 
primeiro encontro, deu meia - volta, largando as annas no mato. Apare
ceu, depois, desculpando-se. Eu estava indignado.- Não me venha com bis· 
tóriãs: Ele explicou a razão: - Eu até brigava, mas depois de casado fiquei 
frouxo". Sufoquei o riso. Ele era um fracalhão." 

Mas, logo adiante, ele cita um outro episódio interessante, em que um 
chefe local forneceu-lhe determinado número de pessoas. Ele também silencia 
sobre a cidade. Diz que aquela cidade era muito atacada, àquela altura, por 
tuberculose pulmonar. Era conhecida. Então, trouxeram-lhe um contingente 
e ele perguntou ao Comandante do contingente: 

"Que tal, essa gente briga? Respondeu afirmativamente: Bri
gar, briga. Depois, observou: -Só não serve para emboscada. -
Ora essa, e por quê? --:- Por causa da tosse". 

Era esta a geografia humana da coragem, com a qual se relacionava esse 
homem que se não digo singular; para não exagerar; digo pelo menos, esse 
homem incomum. 

Dramática, por exemplo, foi a sua atuação, quando o cadáver de João 
Pessoa voltava para a Capital da-Paraíba, ele teve agora de manter a ordem, e. 
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qualquer preço, diante da explosão de indignação e de ódio, o que ele mais 
tarde faz, também, após a vitória da Revolução na Paraíba, com o levante 
bem sucedido do 22• Batalhão de Caçadores. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, falar sobre esses homens do N arte, 
seria também falar sobre aqueles outros a que o Senador Almir ~nto acaba 
de se referir. E eu não poderia deixar de situar, nesse itinerârio, algumas mar
cas revolucionárias que levam tambêm ao meu Estado, ao meu Estado de 
adoção, o Estado do Parâ. 

A primeira vez que vi Juarez e José Américo, em minha vida, menino 
muito menino, foi auando José Américo, -como disse ainda há pouco e to
dos-sabemos-, cognominado o Vice-Rei do Norte, levava os interventores 
pela mão e dava-lhes posse no Governo dos Estados. 

Então, eu o vi no Largo da Trindade. Era tão pequeno o Largo, que estava 
completamente tomado pelo povo. Eu, levado pela mão de minha mãe, assisti 
àquela cerimônia de Juarez, José Américo e o então Capitão Magalhães Ba
rata, que, mais tarde, seria o fazedor da história do Parâ e que viria morrer 
como Governador, pela primeira vez eleito diretamente por seu povo, que era 
seu grande sonho, assaltado por uma doença pertinaz. Menino ouvi estoura
rem alguns tiros no grupo escolar Barão do Rio Branco, depois que as tropas 
do Nordeste tinham chegado a Belém, pois as tropas revOlucionárias de Be· 
lérn foram derrotadas pela Polícia Militar. Recuaram sobre o Gurupi e preso 
o seu chefe mais querido, que era o Tenente Ismaelino de Castro, uma es
traordinária figura humana, só quando chegaram os reforços do Nordeste a 
cidade caiu. Então, falava-se em jagunços, então se falava.- nobre Senador 
Pedro Simon, talvez neste caso sim, como- uma prevenção em relação aos ho· 
mens do Nordeste, como se eles fossem a barbárie voltandO ou chegando. O 
fato é que, inevitável, como em qualquer processo revolucionário, houve abu
sos e conta-se - isso é apenas tradição oral que transmito à Casa, não li em 
nenhum historiãdor, não tenho a certeza- conta·se que, revoltado com um 
determinado contingente nordestino que tinha vindo com Landry Sallcs, do 
Piauí e com tropas do Ceará, começou uma tentativa de sublevação, a partir 
do Quartel, para tentar o saque da cidade. Landry comandante, jovem Te
nente, enfrenta sozinho o Quartel amotinado, acantonado nesse grupo esco
lar. Abate a sentinela, que tentou barra-lhe a passagem, domina instantanea
mente a revolta e pune exemplarmente os seus cabeças. 

Castilho França, Comandante de Marinha, Capitão dos Portos, a ele 
coube, por um incidente da preparação da Revolução, o comando das tropas 
de terra. E é ele que vai morrer, atingido por uma bala legalista, na avenida 
que, hoje, na cidade de Belém, tem o seu nome. 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - V. Ex• me permite? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Peço permissão a V. 
Ex• para dar o aparte, antes ao nobre Senador Passos Pôrto. que me havia pe
dido antecipadamente. 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - Pois não. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE)- Nobre Senador Jarbas Passarinho, 
dentro de mais alguns minutos, a Nação marcarã 50 anos que se deflagrou a 
Revolução de 30. E, sem dúvida alguma, o fato político e histórico mais im
portante do nosso País. Hã quem diga até que este século começou em 1930, 
no Brasil. Eu perguntaria a todos os pensadores políticos de hoje, se, na Re
volução de 30, teriam os seus arautos cumprido os propósitos a que ela foram 
levados. Há quem diga que a Revolução de 30 apenâs acomodou oligarquias 
que protestavam contra a escolha de Júlio Prestes, de Borges de Medeiros, 
Antônio Carlos de Andrade e João Pessoa, remanescentes da República Ve
lha, que não teriam se conformado com a decisão de Júlio Prestes e de Vital 
Soares da Bahia, para Presidência e Vice-Presidência da República. Há quem 
diga que a Revolução de 30 não cumpriu seus altos designios que seria o da 
transformação social do Brasil, que seria o de uma nova estrutura política, 
econômica e social capaz, talvez, se tivesse sido feita, de ter evitado o Movi
mento Revolucionário de 31 de março de 1964. São interpretações como es
sas, nobre Líder, que me fizeram, riesta tarde, pensar em sugerir à Casa, a 
exemplo da Câmara, que nós criássemos uma comissão especial, não de histo
riadores, mas de intérpretes da realidade Política brasileira, a fim de que pu
déssemos, examinando todas as insurreiçõeS brasileiras, desde 1922 até 1964, 
pudéssemos, querrrsabe, traçar doravante para o nosso País as novas diretri
zes políticas, sociais e econômicas da nOssa Pãtria. Ao me congratular com o 
discurso de V. Ex* e com a Casa por esta homenágem que faz hoje à Revo
lução de 30, eu gostaria também de incluir, no discurso de V. Ex*, o nome do 
·eminente Tenente Augusto Maynard Gomes, do meu Estado. Assisti, tam
bém garoto, quando ele, de lenço vermelho ao pescoço, com a pre~ença de 
juarez Távora, tomava posse também na interventOria federal do meu Esta~ 
do, e ali se iniCiava também um novo processo político e administrativo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- E seria, ainda, um dos 
grandes nomes entre os tenentes na vida pública brasileira, Maynard Gomes. 

Agradeço a V. Ex•. porque V. Ex• antecipou o fecho do meu discurso. 
Não com a propositura que faz; não tinha ocorrido fazê-la; mas, porque cu 
gostaria exatamente de não ter feito o que ftz. Eu acabei me desviando, em 
parte, do meu objetivo final que seria tentar aflorar apenas urna discussão en
tre se tiveram ou não os tenentes daquela época uma doutrina, além daquilo 
que pregava a Aliança Liberal. E me propus a trazer a esta Casa, hoje, apenas 
um aspecto deste problema, que é a polêmica entre Luiz Carlos Prestes,e Jua
rez Távora, precisamente gerada na ocasião em que Prestes, com decência 
pessoal, recusava a participar da Revolução, na qual, não acreditava mais, 
pois jâ agora era um marxista-Ieninista. e é a resposta que ele dâ a Juarez Tã~ 
vara. De modo que fica a sugestão de V. Ex• íntegra dentro deste quadro, 
como uma moldura daquilo que eu apenas pretendia, como disse levantar 
como ponta de véu se levanta. Eu estava centrado nas figuras humanas, tal
vez, seja um dos meus fracos, talvez eu tenha lido Carlyle muito jovem_ e te
nha·-com ele admitido que a-História se faz através dos heróis. Hoje, eu não 
seria tão simplista, mas não abandonaria totalmente a tese. Não houvesse de~ 
terminadas circunstâncias e Napoleão não teria sido o que foi. A presença 
das circunstâncias na história é absolutamente inevitâvel para o estudo corre
to e sério de qualquer analista político. Mas, atraem-me os homens pelas suas 
grandezas como, às vezes, pelos seus defeitos. 

Vimos ainda há pouco, um Juarez apavorado diante da possibilidade de 
um beijo de wnajovem camponesa talvez. Mas, é o mesmo Juarez, que perto 
do desalento, anterior à Revolução de 30, quando pensou que- essas são pa
lavras dele- diante de certas flutuações do Dr. Getúlio Vargas, apesar das 
pressões contínuas de Osvaldo Aranha - a revolução não sairia, ele decidiu 
entregar-se para ter, como disse, um acerto de contas com a legalidade. Que 
fez ele? Escreveu à sua prima, Dona Nair, pela qual sempre foi apaixonado, e 
propôs-lhe o noivado. Um noivado que tinha, como perspectiva imediata, UIIJ. 
noivo na cadeia. Por quanto tempo não se sabe. Conta que recebeu um 
"Sim", num simples cabograma, apenas com esse vocábulo, o que lhe inun
dou a alma de alegria. Foi um homem fiel. Foi exatamente isso que José 
Américo conseguiu ver. Ele levou essa fidelidade ao extremo de admitir que 
não tinha o direito, mesmo inocentemente, de receber um beijo, sem que esse 
beijo afetasse o reSpeito que ele tinha pela noiva, que sacrificou, ao longo da 
sua juventude, a expectativa de casar-se com seu primo. 

Olho um Osvaldo Aranha e admiro profundamente que aquele zigueza· 
gue que ele fazia pelo Estado do Rio Grande do Sul, a figura civil incontesta
velmente insuperãveJ na estruturação daquela Revolução. E não posso dei
xar, evidentemente, de comparar esses homens que são, em uns casos, telúri
cos, em outros, inteiramente mais emoção do que músculos, mais emoção do 
que razão, quando comparo o que o General Góes Monteiro disse, entre Os
waldo Aranha e Getúlio Vargas, ao depor, jâ perto da morte. para Lourival 
Coutinho, num livro que tem o nome uGeneral Góes Depõe". Oswaldo Ara
nha, depois das sucessivas frustrações causadas pela perda de Prestes, teria 
engajado na Revolução o Tenente-Coronel Pedi:o Aurélío de Góes Monteiro. 
Começa a Revolução na cidade de Porto Alegre- nesta hora em que V. Ex' 
se refere, que está a fazer, no momento, 50 anos- Getúlio despachava com 
seu Secretãrio da Fazenda, ou de Finanças- não sei que nome se dava -
que era infenso à revolução, segundo este depoimento. Quando começou o ti~ 
rateio, o Secretãrio alarmou-se, era um fato anormal, c Getúlio lhe disse, 
tranqUilamente, enquanto examinava a matéri3. sOb exame: "não se preocupe. 
:E: a revolução que começou". 

O Sr. Almlr Pinto (PDS- CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço o eminente Sena
dor Almir Pinto. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Nobre Senador Jarbas Passarinho, em 
torno desse repositório que assistimoS nesta tarde, aqui no Senado, em torno 
da Revolução de 1930, em qile, na verda~e. se realça O trabalho, o espírito 
idealizador de Jos_é Américo e de Juarez Távora, não sei V. Ex• tem na me
mór.ia um episódio que ocorreu em torno de Juarez, pessoa para mim quase 
que mitológica, porque quando criança ouvia contar as histórias as mais -inte· 
cessantes de Juarez Távora. Era um homem que tinha, pelo que se ouvia, o dom 
da ubiqüidade, por se achar quase ao mesmo tempo em Lavras da Man
gabeira, minha terra natal, VC§tído de mescla, e surgia quase ao mesmo tempo 
em Cajazeiras e assim por diante. Era um homem que, como dizia V. Ex• 
muito se parecia com Osvaldo Aranha, no Rio Grandde do Sul. Era um ho
mem que mexia todo esse Nordeste. Mas, eu não era muito ligado a Juarez, 
dada a minha idade, jovem, e a última vez que estive com Juarez, se não me 
falha a memória, era ele Ministro do Presidente Castello Branco e cu Secre
tário de Saúde do Governo de seu tio, Virgílio Távora, quando nos encontra-
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mos c pernoitamos na cidade de Orós. Ele, muito cauteloso, portador de uma 
61cera gástrica, com uma alimentação toda especial. Mas, nilo sei se V. Ex• se 
recor~, acredi~ .qu~ õ Senador Dinarte Mariz deve ter presente à sua me~ 
m6riá o episódio que ocorreu em relação à pessoa dele, Juarez, ·pelo trabalho, 
pela. sua Ji~?,~Cnvoltura. Estabeleceu-se no Pafs um movimento, quando todas 
as cidades e municípios brasileiros teriam no mesmo dia c hora marcados que 
sagrar Juarez General do Exército brasileiro. E ele, com aquela dignidade que 
sempre o caracterizou, com muita sobranceria, declinou, por inteiro, .da ho
menagem que o povo brasileiro lhe prestara naquele momento. Este foi um 
fato, também, que guardo cm minha memória, porque assisti, no grupo esco
.lar da minha terra, um seu filho que foi Senador, de passagem embora efêm.,_ 
ra, Dr. João Bezerra, fazer um discurso, justamente, sagrando, cm nome do 
povo de Lavras da Mangabeira, sua terra natal, JuaZ.ez Távora, General do 
Exército brasileiro. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- O episódio é recor
dado por nós, não, evidentemente, com as minúcias a que V. Ex• se referiu, 
mas que serve muito para mostrar a conduta do Exercito brasileiro. Juarez 
.foi, pela cópula revolucionãria, no caso por ele prOprio, no Norte, no Nor• 
deste, autocomissionado como General de Brigada. Usava um símbolo oval 
no braço direito, com duas estrelas. Nunca se permitiu, ele, terminado o pro· 
cesso revolucionário, que aquelas estrelas viessem dos seus braços para os 
seus ombros. Voltou, posteriormente, da fase de Ministro da Agricultura, de 
Getúlio, para a sua'carrc:ira militar, no posto que lhe cabia. Foi cursar a Esco· 
la de Aperfeiçoamento de Oficiais, como qualquer outro oficial de carréira. 
Tirou excelentes notas no curso, c pela legislação, então vigente, ele seria 8.u· 
tomaticamente dispensado de fazer o concurso para Escola de Comando do 
Estado-Maior do Exército. Pois a Revolução que ele ftzera, com o Dr. Ge
túlio como Presidente, revogou essa lei e ele foi apanhado na reVogação da lei 
entre o fim do curso e o concurso para a Escola do Estado·Maior que fez, e 
entrou para a Escola do Estado-Maior por concurso. Muito diferente de ou
tras plagas em que um jovem bem sucedido tenente ou capitão imediatamente 
se deixa promover, gostosamente constrangido, a general e a marechal de 
Cljlllpo. Este é um dos característicos mais belos para mim da conduta dos ofi
ciais braSileiros, neste Exê:rcito, q'ue, por vezes, é tão pouco compreendido e, 
a~é mesi;Jlo, insultado e atingido pelos que não sabem o que esta Nação deve 
às Forças Armadas brasileiras. 

Este episódio é marcante na vida de Juarcz, mas nij.o tinha, aqui, me pre· 
parado para fazer centrar sobre ele, apenas,_ os _elogios do Movimento de 
1930, ao contrârio, queria dar pinceladas rápidas sobre esses homens, mos
trar aquilo que ele chamou de "geografia da coragem", eu chamaria aqui da 
geografia humana dos valores da Revolução de 1930. 

O Sr. Dlnarte Mariz (PDS - RN) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS - i>A)- Ouço o nobre Senador 
Dinarte Mariz. 

O Sr. Dlnarte Mariz (PDS- RN)- Gostària de dar o meu testemunho 
ao aparte do nobre Senador Almir Pinto. Para efeito d3 Revolução tive opot"" 
tunidade de presidir uma reunião na minha cidade, cm Caic6, para coJher as~ 
sinaturas, naturalmente o número foi elevadíssimo, para transmitir, realmen .. 
te. o apoi~ ao que a Nação inteira estava desejando: fazer de Juarez, General 
do Exército brasileiro. Eu, como prefeito, presidi essa reuni-ão cívica. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- O que comprova, exa
tamente, o testemunho dado pelo Senador Almir Pinto. 

Sr. Presidente, concluirei, embora antes toque, airida que Jevemente, no 
que me parece o tema antecipado pelo nobre Senador Passos Pôrto. Ainda 
hoje, tive oportunidade de ler na revista Manchete, declarações desse admirá
vel brasileiro que é Gilberto Freyre e desse não menos admirável brasileiro 
que é Affonso Arinos. 

Gilberto Freyre declara: 

"Os tenentes eram uns meninões, sem qualquer ideal renovador 
e construtivo. Todos árdegos, mas igualmente confusos- são ainda 
suas palavras - não creio que o movimento de 30 mereça sequer o 
nome de Revolução, o que se deu foi uma mudança de ocupantes 
dos grandes cargos nacionais e estaduais." 

Ora, ainda hã pouco, quando o nobre Senador Pedro Simon definia o 
conceito de revolução, S. Ex• fixou-me em estruturas e na modificação basilar 
das estruturas. Eu diria, no sentido sociológico do tema, que revolução é todo 
ato transformador que atinge as raízes em curto prazo. Se não for em curto 
prazo, é evolução; se não atingir as raízes pivotantcs do status quo, não é re
volução. E eu contestaria audaciosamente essa colocação que me parece um 
pouco pessimista, senão ressentida, do grande Mestre de Apipucos atingido 
pela própria Revolução de 30, ao ler, se me fosse possível- e agorajâ não é, 

pelo tempç_ que ocupo esta tribuna-, cartas de Juarez que, aliás, foi proJífico 
na sua correspondência, para os -Tenentes com os quais ele se correspondia na 
permanente estruturação do movimento revolucionário. Um deles exatamen
te era o Tenente. Monteiro que. maiS tardft, seria um dos organizadores da 
Revolução na Bahia e que está reproduzida neste livro a que me referi, ainda 
hã pouco, das memórias de Juarez. Em apêndice, hã a resposta dele a Luiz 
Carlos Prestes. Prestes, inclusive, ·num bilhete, foi profundamente injusto 
com Juarcz, chamou .. o de hipócrita e deu-lhe outro adjetivo de que não me 
recordo agora. Juarez, numa longa carta a Prestes- que aqui se contém c 
que peço que faça parte do meu discurso, por transcrição -, explica por que 
dissentia do seu antigo companheiro e chefe: porque o manifesto que Prestes 
lançou à Nação e que Juarez atribuía a esse gesto, um esvaziamento da revo
lução, era um manifesto marxista-lcninista, era um manifesto comunista, que 
pregava a existên~~ de comitês, de soviets, de marinheiros, de soldados e 
Camponeses para, no entendimento, -e nisto Prestes era sincero- marxista 
da História, não fazer apenas mais uma revolução burguesa. 

ele: 
Aqui está, Sr. Presidente, parte do manifesto de Luiz Carlos Prestes. Diz 

Apesar de toda essa demagogia revolucionâria e de dizerem os 
liberais propugnarem pela revogação das últimas leis de opressão, 
não houve, dentro da Aliança Liberal, quem protestasse contra a 
brutal perseguição poJíticá de qúêibram vítimas as associações pro
letárias de todo o País, durante a última campanha eleitoral; e, no 
próprio Rio Grande do Sul, em plena fase eleitoral, foi iniciada a 
ma~s violenta perseguição aos trabalhadores em luta por suas pró
prias reivindicações. São idênticos os propósitos rea.cionários das 
oligarquias em luta. 

Adiante~ djz ele: 

A revolução brasileira não pode ser feita com o programa anó
dino da Aliança Liberal. Uma simples mudança de homens, o voto 
secreto, promessas de liberdade eleitoral, de honestidade adminís· 
trativa, de _respeit~ à Constitl!_ição, de moeda estável e outras pana· 
cêias naaa res_olvem, n~m podem de maneira alguma interessar à 
grande maioria da nossa população, sem o apoio da qual qualquer 
revolução que se faça terá o caráter de uma simples luta entre as oli
garquias dominantes. 

Não nos enganemos. Somos governados por uma minoria que, 
proprietária das fazendas e latifúndios e senhora dos meios de pro
dução e apoiada nos imperialismos estrangeiros que nos exploram e 
nos dividem, só será dominada pela verdadeira insurreição generali· 
zada, pelo levantamento consciente das mais vastas massas das nos
sas populações dos sertões e das cidades. 

Contra as duas vigas mestras que sustentam economicamente 
os atuais oligarcas, precisam, pois, ser dirigidos os nossos golpes -
a grande propriedade territorial e o imperialismo anglo-americano. 

Os próprios latifúndios vão passando, aos poucos, para as 
mãos do capitalismo estrangeiro. A elejâ pertencem as nossas gran
des reservas de minêrio de ferro do Estado de Minas Gerais, exten
sas porções territoriais do Amazonas c do Pará, onde talvez estejam 
os nossos depósitos petrolífeios. 

Para sustentar as reivindicações da revolução que propomos -
única que julgamos útil aos interesses nacionais - o governo a sur
gir precisará ser realizado pelas verdadeiras massas trabalhadoras 
das cidades e dos sertões. V m governo capaz de garantir todas as 
mais necessárias e indispensáveis reivindicações sociais: limitação 
das horas de trabalho; proteção ao trabalho das mulheres e 
crianças; seguros contra acidentes, o desemprego, a velhice, a invali
dez e a doença; direito de greve, de reunião e de organização. 

Só um governo de todos os trabalhadores, baseado nos conse
lhos de trabalhadores da cidade e do campo, soldados e marinhei· 
ros, poderá cumprir tal programa. 

Recusando-se a chefiar militarmente a Revolução, Prestes entrou em 
conflito com Juarez. Esta carta que Juarez envia ao seu antigo companheiro 
de Arma, inclusive, de Engenharia, ê no meu entender, a plataforma dos Te~ 
nentes, superior à plataforma da Aliança Liberal. 

E num determinado ponto da carta de Juarez, ele diz: 

~'Ficamos aquém das suas reivindicações comunistas e além do 
que você chama o Programa Anódino da Aliança Liberal." 

b. interessantíssimo para mim e extremamente rico para qualquer apren
diz de História, inclusive, anapsar este documento, para depois concluir se~ 
jUsta a afirmativa de um suposto historiador brasileiro, que diz que a Revo·-
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lução de 30 marcou-se por duas conseqUências: o nascente militarismo no 
Brasil e o prestígio cada vez mais vigoroso das classes trabalhadoras. 

Aqui estâ na palavra de Juarez, talvez o único dos Tenentes que formali
zou esse pensamento, que formulou essas teorias, algo que a Revolução de 30 
faria, sem os soviets de marinheiros, de soldados e camponeses, exatamente 
isso a que acabamos de nos referir lendo Luiz Carlos Prestes: limitação das 
horas de trabalho, proteção ao trabalho das mulheres e das crianças, seguro 
contra acidentes, desemprego, velhice, invalidez e doença. Apenas o direito 
de greve, durante o tempo inteiro do Governo do Presidente Getúlio Vargas, 
não foi aquilo que Prestes reclamava e pelo que propugnava. 

Esta resposta de Juarez e a complementação de suas palavras em outras 
cartas aos seus companheiros, comparada e analisada à luz de sua experiên
cia, ele, que admitia que a RevoluçãO de 30 tinha que ser, necessariamente, se
guida de uma ditadura, com a velha e sempre renovada esperança de que as 
ditaduras são transitórias atê cumprirem o seu papel, ele vai redimÍr-se, tal
vez, dessa posição- se eu posso usar o verbo neSte sentido-, quando ao fi
nal se declara totalmente desiludido de qualquer movimento armado e nega,, 
também, o seu apoio aos companheiros que o procuraram instantemente, 
para a Revolução de 1964, à qual, entretanto, prestou serviços. E V. Ext., 
nobre Senador Luiz Viana Filho, como colega do General Juarez, no Minis
tério do Presidente Castello Branco, há de concordar comigo que foram ser
viços inestimáveis. Este homem que teve, antes de 64, a coragem e a humilda7 
de a um só tempo, de concorrer à Câmara dos Deputados e lã se postar como 
um simples Deputado, tentando fazer- através de lei que é a recidiva desse 
procedimento no Governo Castello Branco- aquilo que ele pregava nas car
tas em 1930: o direito do trabalhador de participar do lucro das empresas. 

O Sr. Ozirls Pontes (PMDB - CE) - V. Ex• me permite? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço o nobre Senador 
Oziris. 

O Sr. Oziris Pontes(l'MDlr:._ CE) -=--Eu tive a honra e a satisfação de 
ter sido colega, na Câmara dos Deputados, do eminente General Juarez Táa 
vora. E com que humildade, com que grandeza, com que postura, ele dignifia 
cou aquela Casa. Tive várias oportunidades de com ele conversar. Natural
mente, ele com a grandeza de um grande homem e eu de um Deputado de 
província; mas, meslno- assim conversávamos de igual para igual e eu notava 
na personalidade do General Juarez Távora, a -de um grande brasileiro que 
merece, hoje, o respeito de todos nós. Muito obrigado. 

O SR.JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Agradeço a V. Ex• este 
aparte com que encerro este pronunciamento, Sr. Presidente e Srs. Senadores. 

Note-se o alcance da propositura do nobre Senador Passos Pôrto; prea 
tende S. Exf que se analise ou reanalise essa história, não apenas no sentido 
retrospectivo mas prospectivo. 

Ao ler aquela passagem ou a mistura de passagens do manifesto de Pres
tes, eu propositadamente me detive num trecho, aquele em que ele jâ dizia 
que o minério de Minas Gerais estava entregue ao imperialismo estrangeiro. 
O tempo provou, exatamente, o contrário das afirmativas açodadas do ilustre 
Capitão. Também, falou ele, sobre a ocupação imperialista da Amazônia. 

E dou-lhe razão, em parte, porque em 1930 o Estado do Amazonas era 
cortado por várias concessões a empresas estrangeiras, enquanto que o Esta
do do Pará tinha uma concessão que, comparada com a amazonense era ridia 
CUiã.ffiCnte pequena, dada ao Sr. Ford para tentar plantação de hevea brasi
hensis. 

Um jovem capitão gaúcho, interventor no Amazoná.s, sem bulha nem 
maquinadas, declara caducas as concessões, e o imperialismo que tanto temia 
o Capitão Luiz Carlos Prestes, pura e simplesmente se recolheu a sua insigni
ficância. 

Hoje, há até quem diga que aquele grande brasileiro, grande mineiro e 
ex-Presidente da República, que foi Arthur Bernardes, devido a um certo exa~ 
gero nacionalista, retardou a colocação do Brasil no mercado mundial de mi~ 
nério de ferro. Então, se alguma coisa fôssemos analisar, hoje, à luz das de
núncias do Sr. Carlos Prestes, seria exatamente o oposto ao que ele previu. E, 
ao lado disso, graças à coragem admirãvel de Lindolfo Collor que foi buscar 
as Convenções votadas na cidade de Geneve, na OIT, o Presidente Getúlio 
Vargas marcou definitivamente a sua passagem pela vida política brasileira, 
através das conquistas que dele fizeram um bem-amado dos trabalhadores. O 
que não impediu, entretanto, que ouvisse ele, como ouvimos nós, agora, do 
Governo, o mesmo cantochão: uo pobre fica cada vez mais pobre e os ricos 
cada vez mais ricos". 

Era o slogan contra o Presidente Getúlio, que se dizia àquela altura pai 
dos pobres e mãe dos ricos. 

Este é o papel de qualquer homem que tenha a coragem de fazer seu des
tino, de tomar o seu próprio destino nas suas mãos e de construir o seu carni-

nho porque pobre daquele, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que passar por 
esta vida sem viver, que não deixar a marca de sua passagem para ser julgado 
pelo bem e pelo mal que tenha feito. (Muito bem! Palmas prolongadas. O 
orador é efusivamente cumprimentado.) 

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JARRAS PAS
SARINHO EM SEU DISCURSO.) 

Anexo n9 4 

RliPLICA DE JUAREZ TÁVORA AO MANIFESTO DE 

ÜJIZ CARLOS PRESTES 

Discurso do último manifesto revolucionário do General Luiz'C. Prestes. 
Não julgo viãveis os meios de que pretende lançar mão, para executar um fu~ 
turo movimento, nem aceito a solução social e política que preconiza parare
solver, depois dele, o problema brasileiro. 

Temos tido - todos nós que hoje palmilhamos o caminho da revolução 
- um mesmo ponto de partida: a descrença na eficãcia dos processos legais, 
para a solução da crise que asfixia a -nacionalidade. 

Depois, os rumos se abrem, as opiniões se desencontram, no lhe atri
buírem as causas, no lhe prescreverem os remédios. Há os que de tudo crimi
nam os homens, e há os que culpam, antes o ambiente vicioso em que eles se 
agitam. 

Nós, os da velha guarda revolucionâria, acreditamos que o mal não resi
de apenas na deficiência dos homens mas, sobretudo, na perniciosa menta
lidade ambiente que a prática defeituosa de uma Constituição, divorciada das 
realidades da vida nacional, permitiu surgir, medrosa, na aurora do regime, e 
agravar-se, intoleravelmente, sob o consulado dos últimos governos. 

O remédio contra essa diátese política não pode consistir, pois, logica
mente, na simples substituição dos homens. Penso que um estadista esclareci
do, assumindo hoje o governo da República, encontraria tais óbices opostos à 
sua vontade, pela injunção dos precedentes legais, que teria de optar, ao cabo 
de algum tempo, por uma das duas alternativas: corromper-se, para adaptar
se ao meio envolvente, ou renunciar o mandato, para conservar-se reto. 

Impõe-se, portanto, como base de nosso saneamento politico, a elimi
nação dessa atmosfera de corrupção que nos envolve. Como, porêm, poder 
eliminâ-la, corrigir-lhe as conseqUências, substituí-la, enfim? É esse justamen
te o nosso grave problema nacional. 

Disse- e disso estou firmemente convencido- que tal ambiente nasceu 
da prática defeituosa de uma constituição política inadequada às nossas ten
dências, à nossa cultura, às nossas realidades. Esse diagnóstico impõe, por si 
mesmo, o remêdio exigido pelo caso: Reforme-se, criteriosamente, a Consti
tuição. Reforme-se uma, duas, vinte vezes, se tantas forem necessárias, para 
conseguir adaptá-la à mentalidade do povo cuja vida social e política ela deve 
espelhar como um padrão. 

E, ao elaborar tais refonnas- nada de fetichismos doutrinários, de dog
mas de política clássica, de transplantações exóticas brilhantes, de liberalis
mos de fachada- tudo, porém, pela lição prática do nosso sêculo e pouco de 
existência independente, no afã inflexível de consultar, antes de tudo, as nos
sas realidades de raça cm formação, de meio especialíssimo e de cultura quase 
embrionária. 

Nacionalizar a nossa Constituição - istO ê, tomá-la capaz de ser bem 
executada pela elite deficiente que possuímos- eis o remédio prático para os 
nossos males. 

Nós, revolucionários, não cremos que uma tal reforma possa processar
se, pelo menos em futuro próximo, por uma pacífica evolução legal. 

Efetivamente: Os homens que -ora dirigem nossa Pátria consideram qua
se intangível a Constituição de 91, e julgam perfeitamente normal e eficiente a 
mentalidade política, dentro da qual a executam. Ora, está provado, pratica
mente, que, sob o império de tal mentalidade, nenhuma força partidária que 
se lhes oponha, pelo caminho legal do voto, será capaz de destroná-los. O su
bôrno, a fraude e, em último caso, a violência impune garantirão, sempre, a 
vitória dos que dispõem do poder. Nessas condições, o ambiente político que 
nos asfixia, só pefmitirâ a ascensão, ao poder, dos tutelados da atual si
tuação; e êstes, por estreiteza mental, ou instinto de conservação, nunca pen
sarão em destruir êsse meio que lhes é propício. 

Vivemos, assim, estagnados dentro de um circulo vicioso deprimente. 
Para sairmos dele e podermos retornar um caminho qualquer de apef· 

feiçoamento político, é,pportanto, indispensável ã atuação de uma força ex
tralegal, que rompa esse equilíbrio forçado da nau do Estado, transpondo-a, 
da rota fechada em que ora bordeja, sem evolução possível, para um nôvo ro
teiro aberto, onde possa livremente evoluir. 

A revolução afigura-se-nos- para todos os que, dentro das atuais cir
cunstâncias, já não cremos na eficiência do voto- ser essa fôrça renovadora. 
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Por ela temo-nos batido, desde hâ longos anos, sem medir esforços, nem 
regatear sacrificios. Por ela teremos logicamente de continuar a bater-nos, até 
que a razão nos apontç um melhor remédio para libertar-nos dos desvarios e 
incapacidades de governos que nos aviltam e espoliam. 

Mas a revolução por que me tenho batido e pela qual - honrando a me
mória dos nossos mortos, entre os quais figura agora esse bravo, nobre e ge
neroso Siqueira Campos - espero poder ainda consumar novos sacrifícios, 
não é a revolução que acaba de preconizar, em manifesto politico, o meu pre
zado amigo, camarada e ex-chefe, General Luís Carlos Prestes. 

Sinto, sinCefã.mente, ter de dizê-lo, pois, de há muito, me habitUei a 
admirá-lo, ouvi-lo e acatá-lo, como a um verdadeiro guia, por sua experiên
cia, sua cultura, sua ponderação. 

Mas a encruzilhada que ele acaba de abrir no roteiro, até agora comum, 
de nossa peregrinação revolucionária, força-me, por um dever de razão e de 
consciência, a dele separar-me. 

Não creio na exe(jüibilidade da revolução desencadeada pela massa iner
me do proletariado das cidades, dos colonos das fazendas, dos peões das es
tâncias, dos habitantes esparsos dos nossos sertões. A essa massa, faltam-lhe 
todos os atributos essenciais para realizar uma-insurreição generalizada, nos 
moldes da que preconiza o mariifesto do General Prestes: -coesão, iniciati
va, audácia e, sobretudo, eficiência bélica. 

É essa, aliás, a única revolução que os nossos políticos profissionais ad
mitem como sendo popular -justamente porque sabem ser impraticável, na 
época da metralhadora e do canhão de tiro rápido ... 

A revolução possível no Brasil terá, portanto, de continuar a apoiar-se 
nos mesmos meios em que tem sido alicerçada até aqui. Reconheço que são 
deficientes e até precários; mas são os mais viáveis e, portanto, os mais práti
cos. Teremos de fazê-la com o concurso de todos o_s homens de bQa vontade, 
que a mentalidade reacionãria e desvairada do poder público conduzir àquele 
ponto de partida de onde nós, revolucionários, empreendemos a nossa cami
nhada: - a descrença na eficácia dos processos legais vigentes, para a solução 
do problema político nacional. 

É inútil, ou dispensável, que se lhes indaguem a classe a que pertencem, o 
credo político~social que abraçam, os erros ou prejuízos de sua mentalidade 
atual ou anterior. 

Penso que a revolução não é privilégio de uma classe ou de alguns pou
cos indivíduos predestinados: - é o património comum, universal, de todos 
os desiludidos e desesperados de proteção legal, contra os arbítrios -da tirania. 

Deverá haver, assim, lugar em suas fileiras para o comunista extremado, 
o anarquista, o socialista, o revolucionâriO rilOderado, o liberal e o conserva
dor: para o civil e o militar; para o burguês e para o proletário. 

Só os espíritos timoratos se afrecearão de que, após a refrega, sobreve
nha o caos, pelo entrechoque de tantas tendências contraditórias: a luta, com 
as suas asperezas e sofrimento, será um formidável nivelador de aspirações. 

O essencial é que, do esforço conjunto desses elementos, resulte a trans
posição da mâquina política- que ora nos desnorteia, dentro de um círculo 
de estagnação - para uma nova via aberta de aperfeiçoame-nto. 

Creio sinceramente que, uma vez iniciada essa marcha de evolução, ela 
prosseguirá, vencendo a resistência passiva de rodos os prejuízos e rotinas, 
até conduzir-nos a um estado de equilíbrio, que satisfaça as aspirações e inte
resses médios da coletividade nacional. 

Mas não creio que lá cheguemos, adotando o exotismo dos conselhos de 
operários, marinheiros e soldados, que nos ãCoh-Selha o General Luís Carlos 
Prestes. 

Esse regime é uma iilovação apenas adotada na Rússia, e cujos resulta
dos práticos ainda não permitem a indução de postulados políticos próprios, 
incontroversos. Mesmo que ele houvesse produzido ali resultados excelentes 
- seria leviandade pretender transplantã-lo para o nosso meio, como o ten~ 
tau a Monarquia com sua evolução para o parlamentarismo inglês, e o fez a 
República, copiando o presidencialismo norte-americano. b temerârio alegar 
que nos prendem ao povo russo maiores afinidades que ao inglês ou ao ameri
cano - a não ser que baste, para tal equiparação, a existência, lã como aqui, 
de massas populares ignorantes, diluídas numa vasta extensão territorial... 

Mas, mesmo partindo desse ponto, bastaria um superficial estudo da 
luta secular, travada na Rússia, entre o despotismo dos czares e a miséria do 
proletariado -luta que lhe incubou, com o tempo, apesar de sua ignorância, 
o sentimento de solidariedade de classe, que estamos longe de possuir- para 
dissipar qualquer ilusão de paridade. E, ademais. o simples fato da prevenção 
generalizada, que o povo brasileiro vota aos excessos do regime soviético rus· 
so- bastaria para desaconselhar a sua transplantação- para o nosso meio. 

Evidentemente não foram motivos filiados a essa ordem de idéias que in· 
duziram o General Prestes a pugnar pela adoção, entre nós, de um tal sistema 
político. Outras razões o impeliram a isso. Advinha-se, aliás, nas entrelinhas 

de seu recente manifesto, a revolta frarica com que encara as injustiças oa 
atual organização burguesa da nossa sociedade. Ele não se conforma com a 
monstruosidade de uma minoria insignificante de potentados burgueses tan
ger a coice de armas- amarrada ao jugo de sua legislação unilateral e egofs
tica - a maioria formidável dos que trabalham e produzem. E pretende po
der reparar essa injustiça, pela inversão da atual ordem social. 

Reconheço a iniqUidade dessa ordem de coisas, em que a maioria prole
tária se estorce, sem amparo prático, sob o tacão de leis que a minoria bur
guesa de banqueiros, industriais e fazerideiros, de patrões, em suma, amassa e 
amolda ao sabor de suas ambições e egoísmos. Concordo que essa preemi
nência absoluta de uma classe sobre a outra, na elaboração das normas que a 
ambas hão de reger, é maléfica e injusta. 

Mas não serâ ínvertendo a ordem existente- pela anulação sistemática 
da burguesia e ascendência universal, incontrastâvel do proletariado - que 
se chegarâ ao almejado equilíbiro social. Isso apenas inverteria os pólos da in
justiça combatida. 

Creio, sim, no equilíbrio e excelência de um regime baseado na represen
tação proporcional de todas as classes sacias, e erigido em regulador impar
cial de suas dependências e interesses recíprocos. E suponho que o regime re
publicano democrático (democrático num sentido menos amplo e mais real 
do que esse que até hoje lhe temos conferido)- é aquele que mais fácilmente 
nos permitirá aproximar-nos desse equilíbrio ideal. 

Tratemos, pois, de adaptá-lo às nossas realidades - seguindo a diretriz 
jâ apontada por Alberto Tôrres, na sua Organização Nacional, ou por um ca
minho paralelo, que busque as novas tendências e necessidades do nosso 
povo e do nosso meio. 

O fortalecimento da liberdade civil, por uma reforma criteriosa da Jus
tiça; o estabelecimento da independência econômica das massas, pela difusão 
da pequena propriedade; a coibição efetiva e prãtiea dos arbítrios do poder, 
pela criação de um novo organismo de controle político; o equilíbrio social, 
estabelecido pela proporcional representação de classe; e, enfim, a continui
dade indispensável à obra de solução dos grandes problemas nacionais, pela 
influência persistente de conselhos técnicos, que se superponham, permanen
temente, à temporariedade dos governos - eis os pontos básicos por que se 
devem bater, vencidos ou vencedores, os revolucionários brasileiros. 

E tudo ísso poderá fazer-se praticamente, tolerantemente, sem confiscos 
injustos, nem arreganhes quixotescos de xenofobia, tão esdrúxulos quanto 
impraticáveis. 

Não penso que devamos preocupar-nos, por ora, com o espantalho do 
imperialismo anglo-americano. Curemo-nos, antes, das mazelas e incapacidaw 
des do nosso caciquismo indígena, para vermos, em seguida, a que pro
porções se terá reduzido esse aparatoso duende da opressão externa. 

Tal o meu modo de pensar. Fiel a ele, não posso acompanhar o General 
Luís Carlos Prestes, no novo rumo que acaba de imprimir às suas idéias. 

31 de maio de 1930 
(a) Juarez TávOra 

Anexo nO? 5 

CARTA DE JUAREZ TÁVORA 
a Luís Carlos Prestes, encerrando a polémica por eles 

mantida, em meados de 1930 (inédita) 

Oscar (nome então usado por Prestes), 
Após 15 dias de .. volta à calma", depois do recebimento de seu desagra

dável bilhete de 10 deste-_ venho c-oncluir a resposta à sua carta de 6, co
meçada e interrompida: a I 3. Dir-lhe-ei, também, se me sobrar tempo, alguma 
c·oisa, nó fim destas linhas, sobre o seu referido bilhete. 

Menos ainda de que V. teve a meu respeito- tenho agora a pretensão de 
induzi-lo a recuar de quaisquer de seus pontos de vista políticos ou pessoais. 
Preterido apenas cumprir um dever de consciência, mostrando-lhe porque 
discordei c discordo de suas idéias, para ficar com as minhas. 

Disse-lhe em minha apressadíssima carta de 13 - toda ela desenvolvida 
em torno do prim~iro tópico doutrinário de sua carta de 6 -que julgava in
fundado o seu receio de sermos absorvidos ou esmagados pela Aliança, de
pois de um movimento vitorioso, nos moldes do que vínhamos preparando. 
Sustento a minha tese. Todos nós, seus amigos, que estávamos preparando e 
íamos fazer a revolução em seu nome e sob o seu comando, constituiríamos, 
agrupados em torno dele, no fim da luta, um bloco homogêneo e de tal efi
ciência efetiva, que, ao invés de ser destruído pelos políticos, poderia, se fosse 
necessário, derrubá-los com um simples aceno. 

O nosso lugar não poderia, nem deveria ser à sombra do triclínio, onde 
se fossem banquetear os políticos vencedores - mas à frente da tropa que 
houvéssemos comandado e cujo comando haveríamos de manter com o nosso 
prestígio moral, para alijar, a ponta de sabre, os incapazes, de qualquer cate-
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guria, que desonrassem o poder. A Aliança galgaria o governo à nossa custa; 
mas nós cobriU'íamos, como preço do nosso sacriffcio, a execução, pelo me
nos nos seus pontos mais essenciais, do nosso programa de restauração nacio
nal. Nessas condições, pouco importaria que fosse parar à frente do governo 
(naturalmente ditadura) um Getúlio, um Washington Luís ou um Bernardes. 

A vitória material da revolução teria de suceder necessariamente o forta
lecimento de seu prestigio moral- porque nenhum dos verdadeiros revolu
cionários macularia a sua fé, transigindo com os desvarios do novo poder
e, de .qualquer forma, haveríamos de reagir contra eles, com muito mais efi
ciência material, do que estamos reagindo, hoje, contra os crimes e i'l'lfâmias 
da ditadura disfarçada. Assim, poderíamos, 'na pior hipótese, ressalvar a nos
sa responsabilidade e manter o nosso prestígio, eximindo-nos de quaisquer 
contãgios indefensãveis, nessa aliança forçada com os políticos. 

Disse-lhe, em minha carta de 27 de maio p.p., que a publicação de seu 
anunciado manifesto iria encerrar o ciclo de verdadeiro prestígio da nossa re
volução. Hoje, mais do que ontem, estou convencido disso. Você interpretou, 
entretanto, ali, mal o meu pensamento. Não atribuí tal decUnio ao fato devo
cê pretender escalpelar a Aliança e afastar-se de quaisquer ligações Com ela. 
lsso poderia, quando muito, ser considerado um gesto impolítico, ·capaz de 
provocar, no momento, um sensível enfraquecimento material da revolução 
- mas que, de forma alguma, lhe afetaria o prestígio moral. 

A minha afirmação se referia e refere, inteira, àquilo, a que tenho chama
do "'o desarrazoado extremismo,. de suas idéias. A revolução tem prestígio 
próprio, e tê-Io~ã, necessariamente, enquanto condensar em seus propósitos 
reivindicadores as aspirações médias da coletividade nacional. Enquanto isso 
se der, ela poderã marchar junta com os políticos descontentes, ou separada 
deles, sem que força alguma humana lhe possa roubar a menor partícula do 
seu prestígio, no seio das massas sofredoras. Penso que as aspirações dessas 
massas vão muito alêm do programa anódino da Aliança- mas ficam, tam
bém, ba:stante aquém do radicalismo extremado de suas idéias. Creio, mes
mo, que a média da consciência brasileira tem tanta ojeriza ao escravagismo 
tacanho dos nossos déspotas quanto às excessivas "liberdades" do sovietismo 
russo. Não discutirei, aqui, se lhe assiste razão para tal equiparação. Digo-lhe 
apenas que ela existe, e que será, talvez,mais fácil fazer do Sr: Washington 
Luís um republicano liberal e democrãtico do que fazer da massa do nosso 
povo cidadãos conscientes do ucomunismo". Eis por que divergi e divirjo da 
orientação que você entendeu imprimir à revolução. Você se ilude quando 
pensa que ela apenas nos veio livrar das uzumbaias" dos politiqueiros 1iberais 
e de seus jornalistas venais. Ela afastou de seu comando toda a oficialidade 
moça e sincera do Exército, e também um apreciãvel contingente de civis que 
vindos ou não da política, têm estado, sincera e decididamente, ao nosso la
do. Dentro do seu ponto de vista, ficaríamos, conforme já lhe disse noutra 
carta, adstritos ao concurso irrisório aos comunistas. E hã ainda uma res
trição. Não creio que os Otávio Brandão e outros medíocres se entreguem, de 
coração aberto, a um homem do seu talento ... 

Também não creio na eficiência bélica do proletariado rural ou urbano, 
ainda que se lhe pudessem juntar, aqui e ali, alguns troços de soldados e mari
nheiros acéfalos. Por esse desalento material e por aquela repulsão moral foi 
que eu previ o declínio da nossa revolução. Enganaram-me as aparências? 
Parece-me que não. -

Diz~me você, em sua: Cii-ta, que a publicação de seu manifesto foi feita 
.em carâter individual, e, nessas condições, suas conseqUências ficariam limi~ 
tadas ao seu prestígiO pessoal. Discordo disso. Você era, então, o chefe sabido 
e prestigiado da revolução; e, em torno de seu nome, nós, seus auxiliares de 
imediata confiança, estávamos preparando um movimento de larga enverga· 
dura, cuja explosão era esperada a cada momento, e cujos· intuitos eu, pelo 
menos, nunca suspeitei que fossem a implantação, entre nós, de um regime 
político baseado em conselhos de operários e soldados. Nessas condições, vo~ 
cê não podia nem devia publicar tal manifesto, sem prévia consulta e acordo 
de, pelo menos. a maioria de seus colaboradores. Ora, pelo que estou infor
mado, a maioria destes discordava e discorda de suas idéias. Não enxergo, 
portanto, razão plausfvel (e isso jâ lhe disse em minha carta de 30 do mês p.p.) 
para que tal publicação se fizesse sem que você, antes, renunciasse, publica~ 
mente, à chefia do movimento que se preparava. Sem esse passo prévio, as 
suas declarações só podiam ser tomadas como um ponto de vista comum aos 
seus comandados. E teria de provocar, como provocou, desagiadáVeis cons
trangimentos, ou manifestações públicas de discordâncias que vieram, no fim 
de contas, regular os nossos eternos adversários. 

Esse o aspecto que condeno na publicação de seu manifesto. O fato de 
você possuir as idéias nele expendidas e desassombradamente publicã~las, 
esse é um direito que só um cretino lhe poderia negar. Aprendi a respeitar as 
idéias dos outros, como exijo que me respeitem as minhas. Mas, no caso em 
questão, como Jhe acabo de explicar, havia um forçado entrelaçamento de in-

teresses, que desaconselhava a publicação do seu manifesto, nas condições em 
que foi feita. 

Você me pede, em sua carta, que leia, com isenção de ânimo, o seu mani
festo e medite sobre a exatidão das causas que você nele estabelece para os 
males que nos afligerp.. Jâ o havia lido e meditado suficientemente, quando re .. 
cebi esse seu apelo. Ao contrário do que você pensa,jâ ultrapassei muito a su .. 
perficialidade política brasileira, para penetrar no âmago dos motivos sociais 
e económicos de onde promanam, essencialmente, as mazelas nacionais. 

No capítulo "CAUSAS", tenho idéias muito semelhantes às suas, quan .. 
do não inteiramente coincidentes. Sei que o latifúndio é um mal; que a expio .. 
ração semi-servil do proletário é um crime; que a escravização económica ao 
estrangeiro é uma ins~nia; e que a organização política, sustentada sobre essa 
trempe, só pode ser uma iniqUidade. Concordo, portanto, que será vão bus~ 
car um razoável aperfeiçoamento político, sem modificar aquelas bases defei~ 
tuosas, em que se tem apoiado o regime atual. Mas discordo da propriedade e 
eficácia dos remédios que V. receita, paraextirpâ~las. Uns não devem ser apli
cados, porque encontrariam, por parte do doente, idiossincrasias ou incom
patibilidades insanãveis; outros, porque exigem instrumental cirúrgico de que 
ora não dispomos. 

Explico-me. Pretender resolver o problema social, económico e político 
interno, pelo confisco sumário do latifúndio e organização de um governo de 
conselhos de proletários e soldados, não me parece coisa mais sensata do que 
receitar grandes doses de "neo salvarsan", para curar a sífilis de um nefrítico. 
E querer libertar~nos da opressão externa, pelo confisco das empresas estran
geiras e desconhecimento das dívidas internacionais, seria assim como preten .. 
der salvar um enfermo de apendicite, tentando operá-lo com um caco de vi~ 
dro rombudo e infecto ... Acredito sinceramente que, num e noutro casos, o 
remédio violento liquidaria o paciente, antes mesmo que disso se encarregasse 
a própria doença. Em tais casos, o que o bom senso e a prudência aconse.. 
lham, não é, evidentemente, a extirpação do mal pela raiz, mas que se procure 
aliviã-lo, até que o estado geral do enfermo permita a aplicação do específico, 
ou seja tenha podido obter o instrumental cirt1rgico adequado à operação ra~ 
dica!. 

Vou responder, ainda mais ao pé da letra, a sua argumentação "a
grária". Continuo pensando que o confisco sumário e total do latifúndio ho
nestamente adquirido e cultivado é um roubo dispensável - ainda que, pela 
sua finalidade econômica e social, a nossa razão o admita e justifique. Aceito 
o paralelo que V. traça, entre o confisco do latifúndio e a abolição da escrava· 
tura. Não posso negar que esta foi uma extorsão feita, violentamente, pelo 
Estado contra a propriedade particular. Mas ouça: ela se escudava em razões 
de humanidade, muito mais prementes que aquelas que se podem invocar 
para o confisco da propriedade territorial. O trabalho servil era uma ignomí
nia, enquanto a exploração do latifúndio apenas poderã, sob alguns aspectos, 
ser tachada de iniqüidade. Um verdadeiro estadista não se teria contentado, 
em 88, como os retrógrados, com a lei do ventre livre e da emancipação dos 
sexagenários. Mas teria também divergido do radicalismo humanitário dos 
abolicionistas. Pugnaria pelo meio termo de uma solução mais eqUitativa e 
sábia, que estabelecesse, por exemplo, a alforria da mulher, garantindo-lhe a 
constituição integral do lar; a abolição dos castigos corporais e outros direi
tos dos senhores sobre os escravos, que tornavam infame o regime servil;. a 
remuneração parcial. do trabalho do escravo varão, capaz de ir preparando 
economicamente para a futura liberdade; um prazo razoãvel de cinco, dez ou 
quinze anos, para a extinção total do trabalho servil. lsso teria evitado, da 
mesma forma, a hediondez da vida das senzalas; teria melhor preparado o ne
gro para os encargos de futuro cidadão; teria evitado a desorganização eco~ 
nômica que liquidou, de chOfre, muitos "senhoreS" e perturbou consideravel· 
mente a própria economia nacional. Quem percorrer hoje várias zonas do Es
tado do Rio, e cotejar sua atual miséria económica com a vitalidade de outro
ra, poderá bem aquilatar o que foi para o Brasi~ como resultado total, o ex~ 
tremismo da lei de ~3 de maio. É baseado nesses fatos reais, e não em senti
mentalismos ou abstração da inteligência, que descreio do acerto de sua tese 
do confisco integral e imediato do latifú-ndio e da entrega de seus fragmentos 
aos atuais assalariados. 

O latifúndio é um mal. A pequena propriedade é um bem. Estã certo. 
Mas esse mal e esse bem estão sujeitos, como tudo neste mundo, à lei geral da 
relatividade. Penso, por exemplo, que é um grave erro de visão objetiva que
rer extinguir, -com tinia penada, o regime econômico atual do latifúndio e, 
com outra penada, pretender substituí-lo, no mesmo dia, pelo regime integral 
da pequena propriedade. Tal como no caso da abolição da escravatura, em 
88, iríamos sofrer uma crise económica gl-avíssima, de conseqüências talvez 
imprevisíveis. 

A natureza não evolui por saltos. Nós, brasileiros, dotados de imagi
nação escaldante e Iertil, já temos violado algumas vezes, com o nosso arreba-
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tamento de latinos, essa lei imutâvel do cosmos; e a sanção imediata se tem lhor do que aquilo que aí temos. Efetivamente: essa massa nem possui capaci-
concretizado em quedas e mais quedas. ~ tempo, portanto, de emendar-nos · dade intrínseca para exercer diretamente o governo de si mesma, nem dispõe, ' 
dessa perigosa ilusão de correr fitando estrelas, quando o terreno que temos entre nós, de discernimento bastante para eleger, com consciência, manda-
sob os pés está cheio de tropeços. Em tal situação é prudente andar devagarzi- tários capazes de governá-la com sabedoria. e rigorosamente idêntica, pelo 
nho, apalpando as escabrosidades do caminho. menos quanto às aptidões de escolha, ao eleitorado que ora nos despacha vj .. 

Isso que acabo de dizer-lhe, sobre a abolição total e imediata do latífún- Iões e incapazes para os conselhos, para os congressos e para as presidências. 
dio, aplica-se, com maior razão ainda, à questão do confisco das empresas es- ,É tudo farinha do mesmo saco, vinho da mesma pipa, segundo a frase corren-
trangeiras e desconhecimento das dívidas internacionais. .te na época. 

Moralmente não nos assiste nenhum direito para escusar-nos ao paga- Concordo com você que, para ser sábio e honesto, não é necessário dei-
menta das dívidas que os nossos governos contraíram em nosso nome e, ho- xar de ser trabalhador. Vou mais adiante: penso que o trabalho (evidente
nesta ou desonestamente, aplicaram em nosso meio. Também não nos pode mente não considero trabalho apenas o esforço material de manejar a enxada 
assistir, honradamente, nenhum direito de apossar-nos dos capitais estrangei- ou o machado- mas toda manifestação de atividade muscular ou mental) é 
ros, pacífica e legalmente em nossa Pátria. condição básica daquelas duas virtudes. E ouça mais essa verdade palpitante: 

Note que não estou defendendo, aqui, os erros ou prejuízos que encer- no Brasil são pouquíssimos os que vivem sem trabalhar - talvez apenas os 
ram, no seu bojo; essas operações de ordem financeira. Reconheço que esses que sugam, por obra e graça da incapacidade seletiva das massas, as tetas do 
erros e prejuízos são graves, e têm comprometido e hão de comprometer, por tesouro público. Os próprios fazendeiros, industriais e banqueiros, não são 
muitos anos ainda, nossa vida econômica. Sou intransigentemente partidário ociosos. Muitos dentre eles se fizeram à custa do próprio esforço. A sua moei
de que nos curemos deles, o mais depressa possível. · dade foi, o mais das vezes, um rosário de lutas titãnicas e a sua velhice nem 

Divirjo, porém, da solução que você advoga, porque a julgo imoral e .sempre tem sido menos sobrecarregada de trabalhos do que a de qualquer 
contraproducente. Repelem-na, assim, ao mesmo tempo, a minha razão e a pobre proletário. 
minha consciência. - - Nessas condições, o regime de justiça social que você propõe não tcrâ a 

Não confundo, como você imagina, 0 problema econômico com 0 miH- virtude de aumentar, como você teoricamente imagina, a soma total de traba
tar. Mas também não os dissocio ilogicamente. A mim me parece que os im- lho realizado pela sociedade. O que ele pretende de fato realizar é o nivela
perialismos sustentam exércitos gigantescos e inveitciVeis esquadras para ga- menta da capacidade de trabalho de todos os indivíduos, buscando a vã qui
rantirem, antes de tudo, a intangibilidade de seus interesses econômicos. Nes- mera de evitar que haj~ ricos e pobres, patrões e assalariados, exploradores e 
sas condições, qu3.ndo nós, que somos fragílimos sob qualquer ponto de vis~ explorados ... 
ta, quisermos apossar-nos daquilo que Jegálmente, incontroversamente, lhes Mas esse nivelamento a que você aspira é uma utopia. Os homens têm 
pertence, nada lhes impedirá, moral, legal e materialmente, que venham nascido e continuarão a nascer desiguais no fisico, no morai e no intelectual. 
indenizar-se, do calote sofrido, a coice de armas. Esse desagravo é natural e A humanidade não será nunca uma planície monótona de tipos homogêneos 
viabilíssimo. E que lhes poderemos opor, então? Na verdade, nem força mo- - mas, agora, como sempre, uma superfície oceânica revolta, onde contras
ral, nem recurso legal, nem resistência material. Os comunistas garantirão tarão sábios e broncos, ricos e pobres, esforçados e relapsos, avaros e pródi
que teremos ao nosso lado a solidariedade invencível do proletariado univer~ gos, bons e maus, vencedores e fracassados. É uma lei inelutável da natureza. 
sal. Não acredito, entretanto, na eficiência desse monstro, ainda desintegrado Querer suprimi-la, a golpe de decretos humanos, ê tão insensato como arde
em pedaços. Depois, acredito sinceramente que 0 proletariado inglês, ou nar ao mar qUe se achane e se prive do relevo de suas vagas. 
americano, preferirá ficar, comodamente, nessa contenda, com os patrícios O fim que você visa ê justo e nobre. Mas o caminho escolhido para 
cobradores, e contra os .. bugres" caloteiros ... Restar-nos-ia, portanto, 0 ex- alcançá-lo é ilusório, porque assenta sôbre a miragem da igualdade humana. 
tremo recurso de entregar, àqueles, todos os centros civilizados e prósperos Apresentei-lhe, como argumento de peso, em minha carta de 27 de maio 
do litoral, e contentar-nos com lhes fazer guerrilhas no interior. Tem sido es- p.p., contra a publicação de seu manifesto, o fato, hoje positivado, de 99% de 
sa, justamente, a tãtica adotada, desde 1500, pelos índios, contra os coloniza- seus leitores o identificarem como .. comUnista". Você me responde que essa 
dores brancos e, ao que parece, segundo conclusão de Estilac, sem grandes razão é apenas aparente. Eu lhe replico que ela é essencialmente real. A gran
vantagens para os seus adeptos... de maioria (poderia dizer a quase totalidade) do Brasil que lê e pensa é infen-

0 combate eficiente ao imperialismo estrangeiro terã de ser Õrientado, sa aos postulados políticos do comunismo. Razões de filosofia, razões de 
portanto, de outra forma. Diz você que esse imperialismo é quem nos fabrica crenças- pouco importa a natureza dessas razões. O fato ê que existe essa 
as .. cangas". Concordo. Mas é também verdade que ele nunca no~ las veio im- repugnância. E ela, que é temperada -na consciência da elite, pela natural tale
por ao pescoço. Essa tarefa tem cabido exclusivamente à infâmia e incapaci- rância da cultura, assume o carãter de uma idiossincrasia, em se tratando de 
dade de nossos dirigentes. massa popular ignorante. As razões disso? Não as sei dizer. Talvez influência 

Não nego que a eliminação sumária dos fabricantes de cangas seja um da educação católica, talvez incompatibilidade ingênita da própria raça ... 
remédio específico contra 0 mal-estar dos que as usam. Mãs, no nosso, e pelas Mas o fato positivo, certo, incontestável, é que essa repugnância do nosso pc
razões que já lhe expus, a aplicação desse remédio mataria 0 doente. 0 mais vo, pelo comunismo, existe. Você culpa disso Os aproveitadores burgueses, 
sâbio, portanto, é ser prudente. Livremo-nos, primeiro, dos sacripantas daqui que infamaram com uma campanha torpe as idéias dos extremistas russos. 
de dentro, que cornpr-arrfcangas ao imperialismo estrangeiro e no-las impõem Talvez um pouco. Mas a culpa caberâ, antes de tudo, aos próprios comunis
ao pescoço. Em seguida, esforcemo-nos por quebrar, sem grande alarido, as tas, com os seus excessos. Os confiscos sumários, as ligeirezas de organização 
que jâ nos sujeitam e, livres delas, tratemos de cdar juizo, para não _comprar da famflia, a campanha anti-religiosa e outros extremismos foram e serão a 
novas sujeições. e vergonha, para impedir que alguém 0 torne a fazer, em nos- pedra de toque da repugnância que nossa gente vota ao regime soviético. 
so nome. Esse remédio é eficiente, porque é viável e conduz, embora lenta- Você apela para nós, achando que devemos todos desmascarar os em
mente, à cura. COrno vê voCê, hã, entre 0 radicalismo perigoso e impraticâvel bustes dos que combatem tais doutrinas. Eu deixo de atender a esse apelo, 
dos confiscos, que você defende, e a conformação infame de senzala, que você porque sou um céptico da ideologia comunista e, por vários motivos respeitá
caustica, 0 meio termo razoável por que me bato. Efe é justo e exeqOível. Po- veis, um decidido adversário de sua transplantação para o nosso meio. Ade
demos desfazer-nos, aos poucos e sem violências comprometedoras, de todas mais não creio que essa preparação possa frutificar, dado o caráter eminente
as dependências estranhas, que ora nos aviltam. E poderemos, em seguida, mente conservador da nossa gente. Quer um exemplo? Hã quarenta anos que 
evitar outras, porque _ medite-o bem _ nunca 0 capitalismo imperialista a República estabeleceu a obrigatoriedade do casamento civil. Pois bem, aio
nos impôs a obrigação de lhe tomarmos empréstimos, nem outorgar-lhe, se- da há muito sertanejo que, apesar dos conselhos dos próprios padres, refu
não dentro da lei, concessões e organização de empresas. A responsabilidade gam essa inovação republicana ... 
de todas as misérias decorrentes dessa diátese económico-financeira recai, De qualquer forma quero repetir-lhe, aqui, o quejâ lhe disse, fechando a 
íntegra, sobre os ombros dos nossos governantes desonestos ou incapazes. minha carta de 27 p.p.: Dentro do seu programa, não voltarei a terçar armas, 
Ajustemos, portanto, com eles, separadamente, as contas. Somente depois porque as suas idéias me repugnam; e não cometerei a vileza de combater por 
disso ê que se impõe voltarmos as vistas, como complemento, para os trafi- uma causa contra a qual clamem a minha razão e a minha consciência. Prefe
cantes estrangeiros. rirei volver humildemente ao seio da família, para onde jã levaria bastantes 

Volto a falar-lhe, seguindo o fio de sua carta, contra a adoção, entre nós, feridas que curar. 
do regime .... soviético", que você preconiza. Disse-lhe, em minha apressada 
carta de 27 de maio p.p., que não acreditava na sabedoria e honestidade de Vou referir-me agora ao seu desagradável bilhete do dia 10. Confesso~lhe 
um governo alicerçado sobre conselhos de operários, marinheiros e soldados. que tenho repassado em mente os termos, de per si, e as afirmações, em coo
Sustento a minha tese. Duvido que essa inovação exótica produza coisa me- junto, do meu Iacônico bilhete do dia 5, sem poder encontrar os insultos e hi-
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pocrisias a que você se refere em sua reSposta- a-não ser que aqueles que se 
tenham·cifrado a chamá-Ia de amigo, e esta, a ter discordado de suas idéias. 

A verdade "verdadeira" é que tem andado tão longe de minha mente 
desmerecê-lo com insultos, como iludi-lo ou lisonjeã-lo com hipocrisias. Ape
nas tenho procurado dizer-lhe, com absoluta franqueza, a minha opinião, de 
companheiro e amigo, sobre os seus atos consumados ou a consumar-se. Não 
tenho tido, nisso, a preocupação de ser-lhe agradável ou desagradável, mas 
apenas o intuito de servir à revolução, de acordo com minha consciência. 

Diante dos termOs acrimoniosos e injustos de seU bilhete, chego a acredi
tar que um de nós estâ sendo vítima de grave ilusão ou desvario- se é que tal 
desgraça não nos estã flagelando a ambos, simultaneamente. E só por isso ê 
que, abafando o profundo ressentimento que a inju~fiça de suas expr~ssões 
me tem causado, venho referir-me a esse ingrato ãssíínto. Faço-o - não já 
para reaver a sua amizade, porque nunca mendigarei a daqueles que prente
dem ter motivos para se insultar com a minha - mas apenas para 
demonstrar-lhe a sem~razão dos seus revides contra mim. 

Ao escrever seu último manifesto, você já contava, conforme me revelou 
em sua carta de 6, que eu divergisse dele e, até mesmo, que chegasse a 
combatê-lo em público. Você não se enganou. Fez apenas justiça à sincerida
de com que, repetidas vezes, me tenho externado, contra os programas extre
mistas. 

A propósito, devo dizer-lhe que, desde hã muito, ã.limentava, no fundo 
de meu espírito, o vago receio de que, ao defrontarmos uma encruzilhada 
mais difícil, você nos quisesse impor, ou, pelo menos, advogar, como o fez 
agora, publicamente, a aceitação de um programa extremado, constragendo
me a vir, também de público, discordar dele. Foi sob a influência desse pres
sentimento que tentei obter, quando estive em sua companhia, uma súmula 
escrita das idêias fundamentais que deviam alicerçar o programa revolucio
nãrio. E, quando aí nos reunimos, quase todos, em setembro do ano p.p., 
com a visita do General Miguel e do MarechafíSldoro a Buenos Aires, balda
mente voltei à carga. Todos recusaram o meu alvitre. Não me ofendi com is
so. Mas previa, desde então, que, sem essa amarra comum que nos solidari
zasse, mesmo de longe, contra todas as solicitações estranhas, que nos have
riam de envolver no futuro, acabaria sucedendo o que jã sucedeu: um qual
quer de nós vir a público, com ou sem o apoio dos que lhes estivess~m mais 
próximos, expor o seu ponto de vista pessoal e pedir para ele a adesão de to
dos os demais revolucionários. 

O seu Juimo manifesto foi crua e friamente a confirmação desse meu re
ceio. Dele divergi, publicamente, como você esperava, fazendo justiça ao meu 
caráter. Mas antes tive a lealdade de lhe avisar que o ia fazer e de lhe explicar 
as razões por que o faria. Minhas cartas e telegramas de 27, 28 e 30 de maio 
p.p. - sobretudo esta última- não lhe permitiriam a menor dúvida quanto 
à ex ata extensão de meu procedimento, diante do fato consumado. 

Em carta de igüal data, dirigida aos nossos camaradas da "Coluna", 
avisei-os de que, dentro de seu programa, só me restava vqltar para a cadeia, 
a fim de não assistir, solto, ao derruir da revolução por que também me havia 
sacrificado. Consultava~os, porém, se haveria possibilidade de, fora do seu 
programa c prescindindo do seu auxílio, levarmos avante o movimento, de 
acordo com a Aliança. Nesse caso estaria disposto a colaborar com eles, ar~ 
rastando comigo quase todos os elementos de que dispúnhamos no N arte. E, 

como complemento dessa consulta, redigi, na noite de 31, a declaração públi
ca que, mercê das marchas e contramarchas, somente agora acaba de ser 
publicada. Ela deveria ~er assinada por todos os que divergis_sem~ como eu, 
das idéias de seu manifesto e que estivessem dispostos a prosseguir na prepa
ração do movimento, sob outra qualquer ch~fia militar. Jo fim de contas, 
nínguém a quis assiiüir e muitos enteitderam que não convinha a sua publi
cação- embora quase todos estivessem dispostos a prosseguir na luta, nos 
termos em que eu a propunha. De tal publicação não desisti, entretanto, por
que entendia e entendo que silenciar diante de seu manifesto, nas circunstân
cias em que ele foi publicado, significaria o acordo tácito com as idêias nele 
expendidas. 

Finalmente. tendo lido noS jornais um telegrama, anunciando que você 
pretendia publicar os entendimentos havidos com a Aliança e prestar contas, 
publicamente, do dinheiro dela recebido para a preparação do movimento, 
lhe enderecei,a 5 deste mês, um telegrama cifrado e carta explicativa, 
rogando·lhe que nos poupasse, a nós revolucionários, o vexame dessa indis
crição, que poderia ser tachada de "delação". 

Eis aí em traços ligeiros e recomposta de memória, porque não costumo 
guardar cópia da- correspondência reservada qUe eScreVo, toda a minha 
atuação nesse desagradável episódio revolucionário. CreiO que qualquer ho
mem de mediano bom senso c discernirrlento seria incapaz de tachar-me de 
insultador e hipócrita, por ter tido um tal procedimento. Admito que, diante 
dos termos acres de meu bilhete de 5 -onde haverã talvez mais de estranheza 
do que de recriminações - você poderia ter o direito de chamar-me de impul
sivo ou irrefletido. Mas não lhe caberia, nem cabe, razão para tachar-me de 
insultador e, muito menos, de hipócrita. 

Falei-lhe, ali, com a franqueza rude com que falaria, em caso de tal gra· 
vidade, a um verdadeiro amigo, a um irmão, a um filho, ao meu próprio pai. 
Você se permitiu enxergar insultos e hipocrisias, onde apenas houve e hã o· 
nobre intuito de salvar seu nome e o de todos nós revolucionãrios do desaire 
de publicar confidências que, explicitamente, nos comprometêramos a silen
ciar, pelo menos enquanto durasse a causa que as motivara. Talvez você jã 
não se lembre do documento onde tal prometemos. Esse compromisso estã 
contido numa das alíneas das "Directivas" iniciais, de cuja redação me in
cumbi, e que você mandou para Porto Alegre pelo Gilberto, e, mais tarde, 
para o Rio, pela Stanley. Recorda-se? 

Hoje; que você me tacha de hipócrita e de insultador gratuito, deveria 
sentir-me desobrigado de insistir com você para que se poupe e nos poupe a 
todos nós, que temos sido seus camaradas e amigos, essa grande humilhação. 
Mas a minha razão e a minha consciência impelem-me, ainda uma vez, a 
pedir-lhe, como revolucionãrio e como homem de bem, que suste, se ainda é 
possível, a publicação de tais documentos, anunciada para breve, na Praça de 
Santos. E pode esse novo e último apelo com que o molesto, como duplicata 
dos insultos e hipocrisias que eu já teria firmado no meu bilhete do dia 5. E, 
menos exigente do que você, apenas pretendo, guardando seu bilhetinho do 
dia 10, possuir um lembrete precioso do quanto ê falha a justiça humana, 
mesmo quando distribuída por um desses homens a quem nos acostumamos, 
às vezes, a obedecer e estimar, como se fossem semideuses. 

Paraíba, 25 de junho de 1930 

(a} Juarez Távora 

ATA DE COMISSÕES 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n'» 
98, de 1980- CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à 
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto~lei n'i'l.783, de 
18 de abril de 1980, que "dispõe sobre o !~posto sobre Operações de 
Créditos, Câmbio e Seguro, e sobre Operações relativas a Títulos e 
Valores Mobiliários''. 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 9 DE SETEMBRO DE 1980 

Aos nove dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta, às 
dezesseis horas, na Sala "Clóvis Beviiacqua", presentes os Senhores Senado~ 
res Lomanto Júnior, Jorge Kalume, Saldanha Derzi, Lenoir Vargas, José 
Lins, Bernardino Viana, Lourival Baptista e Deputados Airon Rios, Athiê 
Coury, Simão SeSsim, Darcílio Ayres, Honorato Viana, Herbert Levy e Fe
lippe Penna, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de examinar e emitir pa
recer sobre a Mensagem n9 98, de 1980 - CN, do Senhor Presidente da Re-
pública, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do 

Decreto-lei n' 1.783, de 18 de abril de 1980, que "dispõe sobre o Imposto 
sobre Operações de Cfédito, Câmbio e Seguro, e sobre Operações relativas a 
Títulos e Valores Mobiliários". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Raimundo Parente, Hugo Ramos, Alberto Silva, Leite Chaves e Deputados 
Josué de Souza, Pedro Corrêa, Ralph Biasi e Hélio Garcia. 

Prosseguindo, o Senhor Presid~nte comunica haver recebido ofício da 
Liderança do Partido Democrático Social - PDS, na Câmara dos Deputa
dos, indicando os Senhores Deputados Simão Sessim e Darcílio Ayres, para 
integrarem a Comissão, em substituição aos Senhores Deputados Fernando 
Magalhães e Marão Filho, respectivamente. 

Em seguida, o Senhor Presidente, comunica que irá redistribuir a ma
téria ao Senhor Senador José Lins para relatar, em virtude da ausência do 
Deputado Pedro Corrêa, anteriormente designado. 

Continuando, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Sena
dor José Lins, que emite parecer favorável à Mensagem n'» 98, de 1980- CN, 
nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclusão. 
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Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, com votos vencidos 
dos Senhores Deputados Herbert Levy e Felippe Penna. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Claylton Zanlorenci, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata que lida e 
aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente da Comissão e irâ à publi
cação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n~' 

107, de 1980- CN, do Senhor Presidente da República, submetendo 
à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n~' 1.789, 
de 28 de maio de 1980, que "dispõe sobre a renúncia, pela União, do 
domínio útil de área situada no Município de Guarulhos, Estado de 
São Paulo, necessária à ampliação da Base Aérea e à Implantação do 
Aeroporto de Guarulhos". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 9DE 
SETEMBRO DE !980 

Aos nove dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta, às 
dezesseis horas e quinze minutos, na Sala "Clóvis Bevilacqua", presentes os 
Senhores Senadores Bernardino Viana, Jutahy Magalhães, João LIÍcio, Muri
lo Badaró, Lourival Baptista, Moacyr Dalla, Passos Pôrto, Affonso Camar
go, Leite Chaves c Deputados Diogo Nomura, Baldacci Filho e Francisco 
Leão, re!Íne-se a Comissão Mista, incumbida de examinar e emitir parecer 
sobre a Mensagem n• 107, de 1980- CN, do Senhor Presidente da Repúbli
ca, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei 
n9 I .789, de 28 de maio de 1980, que '~dispõe sobre a renúnda, pela União, do 
domínio útil de área situada no Município de Guarulhos, Estado de São Pau
lo, necessária à ampliação da Base Aérea e à implantação do Aeroporto de 
Guarulhos". 

Deixam de comparecer, por motivo justiffc3.do, os Senhores Senadores 
Amaral Furlan, Alberto Silva e Deputados Jayro Maltoni, Antônio Zacha
rias, Jorge Paulo, Odulfo Domingues, Cardoso Alves, Caio Pompeu, Leoni
das Sampaio e Carlos Cotta. 

De acordo com o-que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Passos Pôrto, que declara instalada 
a Comissão. __ 

Em obediência a- dispositivo rc8-imerltal, o SeithOr PreSidente, esclarece 
que irâ proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cêdulas, o Senhor Senador Passos Pôrto convida o Senhor Se
'""'ador João Lúcio para Jund.Oflar -COmo eScrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Passos Pôrto ........•• ~. ~-~. r ••••••• - •••••••• 

Em branco ........................•.. ,_. ~ _ -~ ..••..•.. 

Para Vice-Presidente: 
Senador Bernardino Viana .......... _, ....•.. ~ .•.••..•• 
Em branco .......•• _ ........•••... ·- ......•.......•. 

11 votos 
01 voto 

ll votos 
01 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presídente da 
Comissão, os Senhores Senadores Passos Pôrto e Bernardino Viana. 

Assumindo à Presidência o Senhor Senador Passos Pôrto agradece, em 
nome do Senhor Senador Bernardino Viana e no seu próprio, a honra com 
que foram ·distinguidos e designa o Senhor Deputado Diogo Nomura parare
latar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar~ encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Claylton Zanlorenci, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, delnais membros da Comis
são e irâ à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 
107, de 1980-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à 
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.789, de 
28 de maio de 1980, que "dispõe sobre a renúncia, pela União, do 
domínio útil de área situada no Município de Guarulhos, Estado de 
São Paulo, necessária à ampliação da Base Aérea e à implantação do 
Aeroporto de Guarulbos". 

2' REUNIÃO, REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 1980 

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oiten~ 
ta, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala .. Rui Barbosa", presentes os 

Sen~dores Bernardino Viana, João Lúcio, Murilo Badaró, H2Ivídio Nunes, 
Passos Pôrto, Leite Chaves e Deputados Diogo Nomura, Jayro Maltoni, An
tônio Zacharias, Francisco Leão, Baldacci Filho, Jorge Paulo, Odulfo Do
mingues, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de examinar c emitir parecer 
sobre a Mensagem n' 107, de 1980-CN, do Senhor Presidente da República, 
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Dccrcto~lci n' 
1.789, de 28 de maio de 1980, que "dispõe sobre a renúncia, pela União, do 
domínio útil de ârea situada no Município de Guarulhos, Estado de São Pauw 
lo, necessária à ampliação da Base Aérea e à implantação do Aeroporto de 
Gaurulhos". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Amarai Furlan, Alrnir Pinto, Lenoir Vargas, Alberto Silva, Affonso Camar
go e Deputados Cardoso Alves, Caio Pompeu, Leonidas Sampaio e Carlos 
Cotta. 

Havendo n!Ímero regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Senador Passos Pôrto, que solicita, nos termos regimentais, a dispCn· 
sa da leitura da Ata da reunião anterior qu~ logo após, 6 dada como apr,ova
da. 

Prosseguindo, o Senhor presidente comunica haver recebido oficio da 
Liderança do Partido Democrático Social - PDS, no Senado Federal, indi; 
cando os Senhores Senadores AJmir Pinto, Lcnoir Vargas c Hclvídio Nunes, 
para integrarem a Comissão, em substituição aos Senhores Senadores Jutahy 
Magalhães, Lourival Baptista e Moacyr Dalla, respectivamente. 

Continuando, o Senhor Presidente concede a palavra ao relator, Deputa
do Diogo N omura, que emite parecer favorável à Mensagem n• 107, de 1080 
- CN, nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como con-
clusão. -

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, sem restrições. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Clayton Zanlorenci, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida c 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 109, de 
1980-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à delibe
ração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n~'1.791, de 11 de 
junho de 1980 - que "dispõe sobre a renilncia, pela União, em favor 
do Estado de São Paulo, ao domínio direto de área situada no Munlcf
pio de Guarulhos, Estado de São Paulo". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 1980 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e 
oitenta, às dezesseis horas, na Sala uclóvis Bevilacqua", presentes os Senho
res Senadores Amaral Furlan, Gabriel Hermes, Eunice Michiles, Aderbal Ju~ 
rema, Lenoir V argas, Leite Chaves e Deputados Adhemar de Barros Filho, 
Erasmo Dias, Diogo Nomura, Athiê Coury, Carlos Nelson e Caio Pompeu, 
reúne-se a Comissão Mista, i_n~~bida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n• 109, de 1980-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deli
beração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n~' 1._791, de 11 de ju
nho de 1980 que "dispõe sobre a renúncia, pela União, em favor do Estado de 
São Paulo, ao domínio direto de ãrea situada no Município de Guarulhos, 
Estado de São Paulo". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
José Lins, Tarso Dutra, Alberto Lavínas, Evelâsio Vieira, Mendes Canale e 
Deputados Alcides Francisca to, Baldacci Filho, Bento Gonçalves e Josê Bru· 
no. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre~ 
sidente, Senador Amaral Furlan, que solicita, nos termos regimentais, a dis
pensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, Jogo após, é dada corno 
aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Deputa
do Adhemar de Barros Filho, que emite parecer favorável à Mensagem n~' 
109, de I 980-CN, nos termos de Projeto de Decreto Legislativo, que oferece 
como conclusão. 

Posto em discussão e votação, ê o parecer aprovado sem restrições. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuníão,lavrando, eu, Mauro 

Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, se
rá assinada pelo Senhor Presidente e irâ à publicação. 
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COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer !obre a Men:gagem n9 
112, de 1980-(CN), do Senhor Presidente da Repdbllca, submetendo à 
deliberação do Congresso Nacional, o texto do Decreto .. lei n9 1.793, 
de 23 de junho de 1980, que "autoriza o Poder Executivo a não ajuizar 
às ações que menciona, e dá outras providências. 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO 
DE 1980 

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oiten
ta, às dezesseis horas e quinze minutos, na Sala "Clóvis Bevilacqua", presen
tes os _Senhores Senadores José Lins, Bernardino Viana, Luiz Cavalcante, 
Helvídio Nunes, Luiz Fernando Freire, Aloysio Chaves, Eunice Michiles, Af
fonso Camargo, Alberto Silva, Leite Chaves e Deputados Albérico Cordeiro, 
Joel Ferreira e Pedro Germano, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de 
examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 112, de 1980-(CN), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o 
texto do Decreto-lei n• 1.793, de 23 de junho de 1980, que "autoriza o Poder 
Executivo a não ajuizar as ações que menciona, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador 
Moacyr Dalla e Deputados José Camargo, Leur Lomanto, Manoel Ribeiro, 
António Pontes, Fernando Coelho, João Unhares, Carlos Sant'Anna e Hêlio 
Garcia. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Luiz Cavalcante, que declara insta
lada a Comissão. 

Em obediência" a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Luiz Cavalcante convida o Senhor 
Deputado Albérico Cordeiro para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica~se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Bernardino Viana ...................... ~ .. ~ ..• 11 votos 
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 votos 

Para Vice-Presidente: 
Senador Luiz Fernando Freire ...............•.......... 11 votos 
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os 
Senhores Senadores Bernardino Viana e Luiz Fernando Freire. 

Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Bernardino Viana agradece 
em nome do Senhor Senador Luiz Fernando Freire e no seu próprio, a honra 
com que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Joel Ferreira para 
relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Claylton Zanlorenci, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros da Comis
são e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 
112, de 1980- CN, do Senhor Presidente da República, submetendo~ 
deliberação do Congresso Nacional o teJ~r;to do Decreto-lei n91.793, de 
23 de junho de 1980, que "autoriza o Poder Executivo a não ajuizar 
as ações que menciona, e dá outras providências". 

2• REUNIAO, REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 1980 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oi
tenta, às dezesseis horas, na Sala "Clóvis Bevilaciqua", presentes os Senhores 
Senadores José Lins, Bernardino Viana, Luiz Cavalcante, Helvídio Nunes, 
Luiz Fernando Freire, Aloysio Chaves, Eunice Michiles, Alberto Silva, Leite 
Chaves e Deputados Joel Ferreira, Leur Lomanto, Manoel Ribeiro, Pedro 
Germano e Antonio Pontes, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de exa
minar e emitir pare-cer sobre a Mensagem n9 112, de I980~CN, do Senhor Pre
sidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o tex
to do Decreto-lei n• 1.793, de 23 de junho de 1980, que "autoriza o Poder 
Executivo a não ajuizar as ações que menciona, e clã outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Moacyr Dalla, Affonso Camargo e Deputados Albêrico Cordeiro, José Ca
margo, Fernando Coelho, João Unhares, Carlos Sant'Anna e Hélio Garcia. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Senador Bernardino Viana, que solicita, nos termos regimentais, dis
pensa da leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Prosseguindo, o SenhOr Presidente concede a palavra ao Relator, Senhor 
Deputado Joel Ferreira, que emite parecer favorável à Mensagem a9 112, de 
1980-CN, nos termos de Projeto de Decreto Legislatvo que oferece como con
clusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, sem restrições. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião c, para constar, eu, 

Claylton Zanlorenci, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irã à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 

113, de 1980-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à 
deliberação do CongresSo Nacional o texto do Decreto-lei n9l,794, de 
23 de junho de 1980, que "dispõe sobre os encargos financeiros da 
União, previstos no Artigo 99 e§§ 19, 29 e 59 da Lei D9 4.070, de 15 de 
junho de 1962 ". 

I• REUNIAO (INSTALAÇAO), REALIZADA EM 17 DE 
SETEMBRO DE 1980 

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oiten
ta, às dezesseis horas e quarenta minutos, na Sala "Clóvis Bevilacqua", pre-. 
sentes os Senhores Senadores Jorge Kalume, Lomanto Júnior, Murilo Dada
ró, João Lúcio, Passos Pôrto, Gastão MUller, Leite Chaves e Deputados Wil
dy Vianna, Rezende Monteiro, Ubaldino Meireles, Celso Carvalho e Carlos 
Cotta, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de examinar e emitir parecer 
sobre a Mensagem n• 113, de 1980-CN, do Senhor Presidente da República, 
submetendo à deliberaçãO do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 
1.794, de 23 de junho de 1980, que "Dispõe sobre os encargos financeiros da 
União, previstos no artigo 9• e§§ I•, 2• e 5• da Lei n• 4.070, de 15 de junho de 
1962". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
José Guiomard, Raimundo Parente, Tancredo Neves e Deputados Amilcar 
de Queiroz, Nosser de Almeida, Vieira da Silva, Odacir Soares e Walber Gui
marães. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Gastão Müller, que declara instala
da a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Senador Gastão 
Müller esclarece que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente 
da Comissão. Distribuídas as cêdulas, o Senhor Senador Gastão Milller con
vida o Senhor SenadOr João Lúcio· para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica~se o seguinte resultado: 

Pam Presidente: 
Deputado Amilcar de Queiroz ... ·- ... ---.---·----·- .... 12 votos 
Em branco ............... -.... ~ .................. ~. . . I voto 

Para Vice-Presidente: 
Deputado Wildy Vianna ............................... 12 votos 
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 voto 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da 

Comissão, os Senhores Deputados Arnilcar de Queiroz e Wildy Vianna. 
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Wildy Vianna, Vice

Presidente, no exercício da Presidência agradece, em nome do Senhor Depu~ 
tado Amilcar de Queiroz e no seu próprio, a honra com que foram distingui~ 
dos e designa o Senhor Senador Passos Pôrto para relatar a matéria. 

Nada mais havendo para tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Claylton Zanlorenci, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais membros da Comis
são e irâ à pubicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 
113, de 1980-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à 
delibera~ão do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n91.794, de 
23 de junho de 1980, que "dispõe sobre os encargos financeiros da 
União, previstos no artigo 99 e§§ ]9, 29 e 59 da Lei n9 4.070, de 15 de 
junho de 1962"-

2• REUNlAO, REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 1980 

Aos vinte e cfnco dias d() IDes de setembro do ano de mil novecentos e oi
tenta, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala .. Clóvis Bevilacqua", pre~ 
sentes os Senhores Senadores Jorge Kalume, José Guiomard, Raimundo Pa
rente, Lomanto Júnior, Murilo Badaró, Almir Pinto, João Lúcio, Passos Pôr
to, Gastão Müller e Deputados Nosser Almeida, Wildy Vianna, Ubaldino 
Meireles, Odacir Soares, Nabor Júnior e Carlos Cotta, reúne-se a Comissão 
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Mista, incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n' 113, de 
1980-CN, do Senhor Presidente da República, submentendo à deliberação do 
Congresso Nacional o texto do Decreto~lei nf11.794, de 23 de junho de 1980, 
que "'dispõe sobre os encargos financeiros da União, previstos no artigo 99 e 
§§ t•. 2• e 5• da ui n• 4.070, de 15 de junho de 1962". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Tancred.o Neves, Leite Chaves e Deputados Amilcar de Queiroz, ·Rezcnde 
Monteiro, Vieira da Silva, Walber Guimarães e Celso Carvalho. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor De
putado Wildy Vianna, Vice--Presidentc, no exercfcio da Presidência, que soli
cita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior 
~·<Je, logo após, é dada como aprovada. ~ 

Em seguida, o Senhor Presidente, comunica que irâ redistribuir a ma· 
têria ao Senhor Senador Jorge Kalume para relatar. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Sena~ 
dor Jorge Kalume, que emite pare<er favorável à Mensagem n• 113, de 1980-
CN, nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclu~ 
são. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, sem restrições. 
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião e, para constar, eu, 

Clayton Zanlorenci, Assistente de Comissão,lavrei a presente Ata, que, lida e 
aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente da Coffiissão e irá à publi
cação. 

COMISSAO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 114, de 
1980-(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à delibe
ração do Congresso Nacional o texto do Decreto~lel n9 1.795, de 8 de 
julho de 1980, que "altera a composição da Ofretorfa do Banco Cen
tral do Brasil''. 

t• REUNIAO (!NSTALAÇAO), REALIZADA EM 17 DE 
SETEMBRO DE 1980 

Aos dezessete dias do mês de setembro do anc de mil novecentos e oiten
ta, às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, na Sala "Clóvis Bevilac
qua", presentes os Senhores Senadores Almir Pinto, Aderbal Jurema, Lenoir 
Vargas, Murilo Badaró. Passos Pôrto, Jorge Kalume, José Lins, Affonso Ca
margo, Leite Chaves e Deputados João Arruda, José Mendonça Bezerra e 
Carlos Cotta, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de estudo e parecer 
sobre a Mensagem n• 114, de 1980-(CN), do Senhor Presidente da República, 
submetendo à deliberação do Congresso Nacional ô texto do Decreto~lei n9 
1.795, de 8 de julho de 1980, que "altera a composição da Diretoria do Banco 
Central do Brasil". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Raimundo Parente, Gilvan Rocha e Deputados Evaldo Amaral, Evandro 
Ayres de Moura, Léo Simões, Ruy Silva, José Camargo, Francisco Libardo
ni, Figueiredo Correia e Felippe Penna. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Aderbal Jurema, que declara insta
lada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irã proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cêdulas, o Senhor Senador Aderbal Jurema convida o Senhor 
Deputado Carlos Cotta para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

P.ara _ Pre.$i®nte: ___ _ 
Senador Almir Pinto ..................... ~ .. ·~........ 11 votos 
Em branco .....•........•............ ~ ..... ~........ 01 voto 

Para Vice-Presidente: 
Senador Murilo Badaró ........... ~ •.... ~~ •... ~...... 11 votos 
Senador Passos Pôrto .............•• ~ .. ~; -; ~ ......... ~ 01 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os 
Senhores Senadores Almir Pinto e Murilo Badaró. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Almir Pinto agradece, em 
nome do Senador Murilo Badaró e no seu próprio a honra com que foram 
distinguidos e designa o Senhor Deputado Evandro Ayres de Moura para re
latar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro 
Lopes de Sâ, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida e aprovada, 
serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irâ à 
publicação.. · 

COMISSAO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 114, de 
1980-(CN); dó Senhor Presidente da República, •ubmetendo à delibe
ração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.795, de 8 de 
julho de 1980, que "altera a composlcilo da Dlretorla do Banco Cen
tral do Brasil". 

2• REUNIAO, REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO OE ]980 

Aos vinte e cinco dias do més de setembro do ano de mil novecentos e oi
tenta, às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, na Sala "Rui Barbosa'\ 
presentes oS Senhores Senadores Almir Pinto, Aderbal Jurema, Lenoir Var
gas, Raimundo Parente, Murilo Badaró, Passos Pôrto, Jorge Kalume, José 
Lins, Leite Chaves e Deputados Léo Simões, Ruy Silva, Josê Mendonça Be
zerra e Carlos Cotta, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de estudo e pare
cer sobre a Mensagem n• 114, de 1980-(CN), do Senhor Presidente daRe
pública, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do 
Decreto-lei n9 I. 795, de 8 de julho de 1980, que "alte_ra a composição da Dire
toria do Banco Central do Brasil". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Gilvan Rocha, Affonso Camargo e Deputados Evaldo Amaral, João Arruda, 
Evandro Ayres de Moura, José Camargo, Francisco Libardoni, Figueiredo 
Corieia e Felippe Penna. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
S;idente, Senador Almir Pinto, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa 
da leitura da ata da reunião anterior, que, logo após, é dada.como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica que irã redistribuir a matéria 
ao Senhor Deputado Léo Simões, em virtude da ausência do Senhor Deputa
do Evandro Ayres de Moura, posteriormente designado para relatã-la. 

Continuando, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Depu
tado Léo Simões, que emite parecer favorável à Mensagem n9 114, de 1980-
(CN), nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclu
são. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, com voto vencido 
do Senhor Deputado Carlos Cotta. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro 
Lopes de Sã, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, se
rã assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação. 

COMISSAO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n9 
!l5, de 1980-(CN), pela qual o Senhor Presidente da República, co
munica haver vetado, totalmente, o Projeto de Lei da Câmara n9 31, 
de 1980 (n• 4.922, de 1978, na Casa de origem), que "estabelece que 
as penalidades aplicáveis a esportistas profissionais serilo exclusiva
mente pecuniárias". 

I• REUNIAO (INSTALAÇAO), REALIZADA EM 24 DE 
SETEMBRO DE 1980 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e 
oitenta, às dezesseis horas e quinze minutos, na Sala "Clóvis Bevilacqua", 
presentes os Srs. Senadores João Calmon, Aloysio Chaves, Adalberto Sena e 
Deputados Afrísio Vieira Lima Anísio de Souza, reúne-se a Comissão Mista 
do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir relatório sobre a 
Mensagem n• 115, de 1980-(CN), pela qual o Senhor Presidente da Repúbli
ca, comuníca haver vetado, totalmente, o Projeto de Lei da Câmara n9 31, de 
1978 (n• 4.922, de 1978, na Casa de origem), que "estabelece que as penalida
des aplicáveis a esportistas profissionais serão exclusivamente pecuniárias". 

Dei':'a ~e com:pa~ecer, por f!10tivo Justificado, o Senhor Deputado Alcir 
Pimenta. -- ---

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador João Calmon, que declara instala~ 
da a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irã proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Presidente, Senador João Calmon, convida 
o Senhor Deputado Anísio de Souza para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleiçãot verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Adalberto Sena ........................... _ . . • 4 votos 
Senador João Calmon .... _ ................•.....••• ·-·.... 1 voto 

Para Vice-Presidente: 
Senador Aloysio Chaves ................ , . . . . . . . . . . . . . . 4 votos 
Em branco . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . 1 voto 
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São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e V ice~ Presidente, os 
Senhores Senadores Adalberto Sena e Aloysio Chaves. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Adalberto Sena agradece, 
em nome do Senador Aloysio Chaves e no seu próprio a honra com que fo~ 
ram distinguidos e designa o Senhor Deputado Afrísio Vieira Lima para rela~ 
tar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião, lavrando eu, Mauro 
Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, se
rã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irâ à 
publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinr e emitir relatório sobre a Mensagem n9 
115, de 1980-(CN), pela qual o Senhor Presidente da República, co
munica haver vetado, totalmente, o Projeto de Lei da Câmara n'? 31, 
de 1978 (n9 4.922, de 1978, na Casa de origem), que "estabelece que 
as penalidades aplicáveis a esportistas profissionais serão exclusiva
mente pecuniárias". 

2• REUNIAO, REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 1980 

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta, 
às dezessete horas, na Sala "Clóvis Bevilacqua", presentes os Senhores Sena
dores Aloysio Chaves, Adalberto Sena e Deputados Afrísio Vieira Limá. e 
Anisio de Souza, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incum
bida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n'? 115, de 1980-(CN), 
pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado, total
mente, o Projeto de Lei da Câmara n• 31, de 1978 (n' 4.922, de 1978, na Casa 
de origem), que .. estabelece que as penalidades aplicáveis a esportistas profis
sionais serão exlcusivamente pecuniárias". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
João Calmon e Deputado Alcir Pimenta. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Senador Adalberto Sena, que solicita~ -nOilerniós regimentais, a dis
pensa da leitura da ata da reunião anterior;- que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao relator, Deputado 
Afrísio Vieira Lima, que emite relatório à Mensagem n'? 115, de 1980-(CN). 

Posto em discussão e votação, é o relatório aprovado, na forma apresen
tada. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro 
Lopes de Sá, AssiStente da Comissão, a presente Ata _que, lida e aprovada, se
rã assinada pelo Senhor Presidente e irâ à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida. _de exaniinar e emitir relatório sobre a l\1ensagem n9 
116, dC'.t9SO-CN, pela qual o Senhor Presidente (fa República, comu
nica haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei do Senado n9 239, 
de 1979, que "cancela penas impostas ao ex-Presidente Juscelino Ku
bitschek de Oliveira, determina a devolução das condecorações nacio
nais que lhe foram retiradas, bem como a sua reinclusão nos quadros 
das respectivas ordens dos. quais tenha sido excluído". 

I• REUNIAO (INSTALAÇAO), REALIZADA EM 24 DE 
SETEMBRO DE 1980 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e 
oitenta, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala "Clóvis Bevilâcqua", pre
sentes os Senhores Senadores Aderbal Jurema, Murilo Badaró e Deputados 
Claudino Sales, Djalma Bessa e Jorge Moura, reúne-se a Comissão Mista do 
Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Men
sagem n• i 16, de 1980-CN, pela qual o Senhor Presidente da República, co
munica haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei do Senado n9 239, de 
1979, que .. cancela penas impostas ao Ex-Preside_nte Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, determina a devolução das condecorações naCionais qU:e lhe foram 
retiradas, bem como a sua reinclusão nos quadros das respectivas ordens dos 
quais tenha sido excluído". 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador Nelson 
Carneiro. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Aderbal Jurema, que declara insta
lada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irâ proceder a eleição do Presidente e do Vi~-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Aderbal Jurema convida o Senhor 
Deputado Claudino Sales para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica~se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Jorge Moura ............................ ,. .. 
Deputado Claudino Safes . . .......................... . 

Para Vice-Presidente: 
Deputado Djaima Bessa ............................. .. 
Em branco .......................................... .. 

4 votos 
1 voto 

4 votos 
I voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e V ice-Presidente, os 
Senhores Deputados Jorge Moura e Djalma Bessa. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Jorge Moura agradece, em 
nome do Senhor Deputado Djalma Bessa e no seu próprio a honra com que 
foram distinguidos e designa o Senhor _Senador Aderbal Jurema para relatar 
a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião lavrando, eu, Mauro 
Lopes de ~ã, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, se
rá assinada pelo Senhor Presidente, dem3is membros da Comissão e irâ à 
publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n'? 
117, de 1980-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à 
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'? 1.796, de 
9 de julho de 1980, que ''estabelece alíquota para a incidência do Im
posto de renda sobre remessas em pagamentos de transmissão dos jo
gos olímpicos do corrente ano, em Moscou". 

I• REUNIAO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 24 DE 
SETEMBRO DE 1980 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e 
oitenta, às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, na Sala "Clóvis Bevi
lácqua", presentes os Senhores Senadores João Calmon, Aloysio Chaves, 
Aderbal Jurema, Eunice Michiles, Jorge Kalume, João Lúcio, Almir Pinto, 
Luiz Fernando Freire, Passos Pôrto, Gastão MUller e Deputados Antonio 
Amaral, José Mendonça Bezerra e Athiê Coury, reúne-se a Comissão Mista, 
incumbida de examinar e emitir pareCer sobre a Mensagem n'? 117, de 1980-
CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Con
gresso Nacional o texto do ~~creta-lei n'? 1.796, de 9 de julho de i980, que 
"estabelece alíquota para incidência do Imposto de Renda sobre remessas em 
pagamentos de transmissão dos Jogos Olímpicos do corrente ano, em Mos
cou". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador 
Gilvan Rocha e Deputados Roberto Galvani, Walter de Castro, Rômulo 
Gaivão., Vingt Rosado, OH vir Gabardo, Carlos Sant' Anna, Herbert Levy e 
Rosemburgo ~omano. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto, que declara instalada 
a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irã proceder a eleição do Presidente e V ice-Presidente da Comissão. Dis
tribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor Sena~ 
dor João Lúcio para fUncionar COmO escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado José Mendonça Bezerra .................... . 
Em branco .......................... ~ ... ~ ........... . 

Para Vice-Presidente: 
Deputado Vingt Rosado ............... _ ....... - ..... . 
Em branco ................... -~ ... -..........•......... 

12 votos 
L voto 

12 votos 
I voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da 
Comissão, os Senhores Deputados José Mendonça Bezerra e Vingt Rosado. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado José Mendonça Bezerra 
agradece. em nome do Senhor Deputado Vingt Rosado e no seu próprio, a 
honra com que foram distinguídos e Uesigna o Senhor Senador Luiz Fernan
do Freire para relatar a matéria. 

Nada mais havendo para tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Claylton Zanlorenci, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comis
são e irã à publicação. 
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COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 118, de 
1980-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo il delibe
ração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9J.797, de 9 de 
julho de 1980, que "concede isenção do Imposto de Importacio para 
as obras de arte que especifica". 

I• REUNIAO(INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 24 DE 
SETEMBRO DE I980 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e 
oitenta, às dezessete horas e quinze minutos, na Sala "'Clóvis Bevilâcqua", 
presentes os Senhores Senadores João Calmon, Aloysio Chaves, Aderbal lu
rema, Eunice Míchiles, Jorge Kalume, João Lúcio, Almir Pinto, Passos Pôr
to, Gastão Müller e Deputados _Salvador Julianelli, João Faustino e Israel 
Dias-Novaes, reúne-se a Comissão Mista, incumbida· de estudo e parecer 
sobre a Mensagem n• II8, de I980-CN, do Senhor Presidente da República, 
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 
1.797, de 9 de julho de 1980, que "concede isenção do Imposto de Importação 
para as obras de arte que especifica". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Luiz Fernando Freire, Gilvan Rocha e Deputados Alvaro V alie, Bezerra de 
Melo, Leur Lomaot_o, Sebastião Andrade, Marão Filho, Walber Guimarães, 
Carlos Cotta e Daso Coimbra. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, asSUme a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Passos Pôrto, que declara instalada 
a Comissão. 

Em obediência a dispositiVo= !egimental, o. Senhor Presidente, esclarece 
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Passos Pôrto convida o Senhor 
Deputado Salvador Jutianelli para funcionai' como_ eScrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Aderbal Jurem a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . 11 votos 
Deputado João Faustino ................... -.-......... 01 voto 

Para Vice-Presidente: 
Senador AI mi r Pinto ............... ·- ~ ............. . 
Em branco ..........•........• --··--- .•.... -.•.... 

11 votos 
OI voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os 
Senhores Senadores Aderbal Jurema e Almir Pinto. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Aderbal Jurema agradece, 
em nome do Senhor Senador Almir Pinto e no seu próprio, a honra com que 
foram distinguidos c designa o Senhor Deputado-Alvaro V alie para relatar a 
matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e, para constar, eu, 
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de ComissãO, lavrei a presente Ata, 
que, serâ lida e assinada pelo Senhor Presidente e demais membros da Comis
são e irâ à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

lncumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 
. 119, de 1980-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à 
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9l.798, de 
24 de julho de 1980, que "estabelece Hmite de remuneração mensal 
para os servidores da administração federal, e dá outras provldênw 
cias". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 24 DE 
SETEMBRO DE 1980 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e 
oitenta, às dezessete horas e trinta minutos, na Sala ''Clóvis Bevilãcqua'', pre
sentes os Senhores Lomanto Júnior, Passos Pôrto, Helvidio Nunes, Gabriel 
Hermes, José Lins, Aloysio Chaves, Alberto Silva e Deputados Angelina Ro
sa, Castejon Branco, Augusto Lucena, Ossian Arafipe, Ciaudino Sales e Pei
xoto Filho, reúne-se a Comíssão Mista, incumbida de examinar e emitir pare
cer sobre a Mensagem n• 119, de 1980-CN, do Senhor Presidente da Repúbli
ca, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei 
n9 1. 798, de 24 de julho de 1980, que "estabelece limite de remuneração men
sal para os servidores da Administração Federal,'e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo jüstHicado, os Senhores Senadores 
raimundo Parente, Almir Pinto, Milton Cabral, Affonso Camargo e Deputa
dos Vasco Neto, Wildy Vianna, Juarez Furtado, Carlos Sant'Anna e Walber 
Guimãi.-ães. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Gabriel Hermes, que declara insta-
lada a Comissão. -

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irâ proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as células, o Senhor Senador Gabriel Hermes convida o Senhor 
Deputado Angelina Rosa para funcionar como escrutinador. 

procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Castejon Branco .......................... . 
Deputado Vasco Neto ..... ~ ..... ~~ ................. . 

Para Vice-Presidente: 
Deputado Wildy Vianna ._. , ......................... . 
Deputado Augusto Lucena ......... _ ... _ .............. . 

11 votos 
02 votos 

11 votos 
02 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os 
Senhores Deputados Castejon Branco e Wildy Vianna. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Castejon Branco agradece, 
em nome do Senhor Deputado Wildy Víanna e no seu próprio, a honra com 
que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Lomanto Júnior parare~ 
latar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu~: 
Helena Isnard Accauhy Sai-res dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a 
presente Atá que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, de~ 
mais Membros da Comissão e irâ à publícação. 

COMISSAO MISTA 

Incumbida de examinar e Cmitir parecer sobre a Mensagem n9 
12I,de 1980- CN, do Senhor Presidente da República, submetendo 
à deliberação do Congr~o Nacional o texto do_Decretowlel n9J.798, 
de 5 de agosto de 1980, que "reestrutura o grupo executivo das terras 
do Araguaia-Tocantins- GETAT, e dá outras providências". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM I• DE 
OUTUBRO DE I980 

Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de mil novecentos e oitenta, 
às dezesseis horas,_na Sala ''Cl9vis Bevilacqua", presentes os Senhores Senaw 
dores Passos Pôrto, Jo§é UnS, Almir Pinto, Raimundo Parente, João Lúcio, 
José Caixeta, Aderbal Jurerna, Helvídio Nunes, Mendes Canale e Deputados 
Siqueira Campos, Vieira: da Silva, Osvaldo Melo, Anísio de Souza, e Sebas
tião Andrade, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de examinar e emitir 
parecer sobre a Mensagem n9 121, de 1980- CN, do Senhor Presidente da 
República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do 
Decreto-lei n9 1.799, de 5 de agosto de 1980, que .. reestrutura o Grupo Execu
tivo das Terras do Araguaia-Tocailtins - GETAT, e dâ outras providên
cias". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Affonso Camargo, Eunice Michiles e Deputados Luiz Rocha, Jorge Arbage, 
Jerónimo Santana, JO~o Menezes, Nélio Lobato e Edson VidigaL , 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto, que declara instalada 
a ComisSão. 

Em obediênciã. a dispositivo regimental, o Senhor Senador Almir Pinto, 
esclarece que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Co-
missão. Distribuídas as c~dulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Se-
nhor João Lúcio para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Raimundo Parente ·--·~····-·-······--·····~·· 
Em branco .......•. _ ....•• -~ .....•...•.....•.•..•.... 

Para Vice-Presidente: 
Senador Passos Pôrto .. -........... -........... ·~ •. -.. . 

Em branco ··········-·····~···-······················ 

13 votos 
1 voto 

13 votos 
1 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente o Vice:-Presidertte da 
Comissão, os Senhores Senadores R_aimundo Parente e Passos Pôrto. 

Assumindo a Presidêncía, o Senhor Senador Raimundo Parente, agrade
ce, em nome do Senhor Senador Passos Pôrto e no seu próprio, a honra com 
que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Siqueira Campos para 
relatar a matéria. · 

Nada mais havendo para tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Clayton Zanlorenci, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comis
são e irâ à publicação. 
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COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudos e pare~r sobre a Mensagem n 9 122, de 
1980- (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deli
beração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n91,800, de 18 
de agosto de 1980, que "limita a aplicação do disposto no art. 40 do 
Decreto-lei no 1.742, de 27 de dezembro de 1979, que dispõe sobre a 
realização das despesas à conta de recursos -yfnculados do Tesouro Na
cional, no exercício de 1980''. 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM to DE 
OUTUBRO DE 1980 

Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de mil novecentos e oitenta, 
às dezesseis horas e quinze minutos, na Sala .. Clóvis Bevilacqua". presentes 
os Senhores Senadores Lomanto Júnior, Jorge Kalume, Aloysio Chaves, 
Aderbal Jurema, Passos Pôrto, Jos~ Lins, João Lúcio, Gastão MUller e Depu
tados Leorne Belém, Athiê Coury, Sebastião Andrade e Angelo Magalhães, 
reúne-se a Comissão Mista, incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n• 122, de 1980 - (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à 
deliberação do Congresso Nacional o texto do DeC!eto-lei n9 1.800, de 18 de 
agosto de 1980, que ulimita a aplicação do disposto no art. 49 do Decreto-lei 
no 1.742, de 27 de dezembro de 1979, que dispõe sobre a realização das despe· 
sas à conta de recursos vinculados do Tesouro Nacional, no exercício de 
1980". 

Deixam de comparecer, por motivo justificadõ, os Senhofes Senadores 
Luiz Fernando Freire, Lenoir Vargas, Affonso C amargo e Deputado Fernan
do Magalhães, Victor Fontana, Hélio Garcia, Celso Carvalho e Pedro Faria. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador João Lúcio, que declara instalada a 
Comissão. · 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irã proceder à eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador João Lúcio convida o Senhor De
putado Angelo Magalhães para funcionar como escrutinador. 

Para Presidente: 
Deputado Leorne Belém .. ~ ............. ~ ... ~ . . . . . . . . . . 11 votos 
Em branco ... ~ ..............• _. • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1 voto 

Para Vice-Presidente: 
Deputado Athiê Coury . .. . . .. .. . .. . . .. . .. . . .. . . .. .. . II votos 
Em branco ..... ::.: ...... ~··········~················ 1 voto 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente os 

Senhores Deputados Leorne Belém e Athiê Coury. 
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Leorne Belém agradece, 

em nome do Deputado Athiê Coury e no seu próprio a honra conl. que foram 
distinguidos· e designa o Semhor Senador José Lins para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar. encerra-se a reunião, lavrando, eu, Mauro 
Lopes de Sã. Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, se
rã assinada· pelo Senhor Presidente. demais membros da Comissão e írâ à 
publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constitui~:ão n"' 58, de 1980-CN, que "acrescenta item ao artigo 44 da 
Constituição Federal, relath·amcnte à autorização para empréstimo, 
aval ou operação de crédito em favor de empresa privada". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 1980 

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oiten
ta, às dezessete horas, na Sala ' 4 Rui Barbosa", presentes os Senhores Senado
res Passos Pôrto, Lomanto Júnior, Lenoir Vargas, Cunha Lima. Alberto Sil
va. Leite Chaves e Deputados Àngelo Magalhães, Feu Rosa, Joacil Pereira. 
Josias Leite, Rafael Faraco, Djalma Bessa, re·úne-se a Comissão Mista do 
Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer-sobre a Propos
ta de Emenda à Constituição n9 58, de 1980-CN, que ' 4acrescenta item ao arti
go 44 da Constituição Federal, relativamente à autorização para empréstimo, 
aval ou operação de crédito em favor de empresa privada". 

Deixam de comparecer, POr nlotivo justificado, os Senhores Senadores 
Jutahy Magalhães. Raimundo Parente, LouriVal Bii)tista, Itamar Franco, 
Mauro Benevides e Deputados Hélio Duque, Rosa Flores, Sebastião Rodri
gues Júnior, Carlos Cotta e Hélio Garcia. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Sena
dor Lenoir Vargas, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, que solicita, 
nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior que, 
logo após, é dada como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica ter enviado ao Presidente do 
Congresso Nacional, ofício solicitando prorrogação do prazo concedido à 
Comissão por 30 dias para apresentaÇão dO parecer, ·sendo o mesmo deferido. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica haver recebido oficio da 
Liderança do Partido Democrático Social - PDS, na Câmara dos Deputa
dos, indicando o Senhor Deputado Djalma Bessa para integrar a Comissão, 
em substituição ao Senhor Deputado Marão Filho, designado anteriormente. 

Continuando, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senhor 
Deputado Josias Leite, que emite parecer contrário à Proposta de Emenda à 
Constituição no 58, de 1980·CN. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado sem restrições. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu. 

Claylton Zanlorenci, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida 
e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente, e irâ à publicação. 

. COMISSÃO MISTA 
Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à 

Constituicão n<? 69, de 1980-(CN), que "altera a letra "d" do pará
grafo único do art. 151 da Constituh:ão Federal". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 12 DE 
AGOSTO DE 1980 

Aos doze dias do mês de agosto do ano de;:: mil novecentos e oitenta, às 
dezesseis horas e quarenta minutos, na Sala "Ruy Barbosa", presentes os Se
nhores Senadores Moacyr Dalla, Passos Pôrto, Almir Pinto, Bernardino Via
na, Aderbal Jurema, Raimundo -Parente, José Richa, Men_des Canale, Leite 
Chaves e Deputados Manoel Ribeiro, Gomes da Silva e Joacil Pereira, reúne
se a Comissão Mista do Congresso Nacional. incumbida de estudo e parecer 
sobre a Proposta de Emenda à Constituição no 69, de 1980-(CN), que "altera 
a h~tra "'d" do parágrafo único do art. 151 da Constituição Federal". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Franco Montoro, Mauro Benevides e Deputados Natal Gale, Paulo Pimen
tel, Francisco Beniamin. Délio dos Santos, Aluízio Bezerra. Paes de Andrade, 
Jofge Moura e Figueiredo Correia. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto que declara instalada a 
Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irã proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto, convida o Senhor Se
nador Leite Chaves para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador José Richa .......................... _ .. .. .. . 1 O votos 
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . . . . 02 votos 

Para Vice-Presidente: 
Senador Raimundo Parente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 votos 
Em branco ... ~...................................... 01 voto 

SãO declarados ~ieitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, oS 
Senhores Senadores José Richa e Raimundo Parente. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador José Richa agradece, em 
nome do Senhor Senador RaiiTi.urido Parente e no seu própriO, a honra com 
que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Francisco Benjal!lin 
para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Nadir da Rocha Gbmes, Assistente da-Comissão, lavrei a presente Ata, que, 
lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da 
Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

lmcumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda ã 
Constituitão n9 82, de 1980 - CN, que "altera a redação do§ 12 do 
art. 153 da Constituição Federal, para o fim de instituir a prisão cau· 
teJar". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO) REALIZADA EM 30 DE 
SETEMBRO DE 1980 

Aos trinta dias do mês de setembto do ano de mil novecentos e oitenta. 
às dezesseis horas e quinze minutos, na Sala "Clóvis Bevilâcqua••, presentes 
os Senhores SeÍiadores Helvídfo Nunes, Aloysio Chaves, Aderbal Jurema, 
Raimundo Parente, Lenoir Vargas, Cunha Lima, Leite Chaves e Deputados 
Joacil Pereira, Francisco RoUemberg, Júlio Campos, Marcello Cerqueira, 
Roque Aras. João Gilberto e Louremberg Nunes Rocha, reúne-se a Comis
são Mista do .Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre a 



5390 Terça-feira 7 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II) Outubro de 1980 

Proposta de Emenda à Constituição n'? 82, de 1980- CN, que '"altera are
dação do§ 12 do art. 153 da Constituição Federal, para o fim de instituir a 
prisão cautelar". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Murilo Badaró, Nelson Carneiro, Franco Montoro, Hugo Ramos e Deputa
dos Jorge Arbage, Anísio de Souza, Natal Gale e Luiz Bacarini. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Aloysio Chaves, que declara insta
lada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irã proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da ComiSsão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Aloysio Chaves convida o Senhor 
Deputado João Gilberto para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Senador Nelson Carneiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 12 vOtos 
Em branco ...........................•....•..... ·-4.. 01 voto 

Para Vice-Presidente: 
Senador Lenoir Vargas .......... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 votos 
Em branco ................. -.•.... -.............. -. : . . . O 1 voto 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da. 

Comissão os Senadores Nelson Carneiro e Lenoir Vargas. 
Assumindo a Presidência o Sénhor Senador Lenoir Vargas, Vice

Presidente, no exercício da Presidência agradece, em nome do Senhor Sena
dor Nelson Carneiro e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e 
designa o Senhor Deputado Natal Gale para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Claylton Zanlorenci, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida 
e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Co
missão· e irâ à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição n9 84, de 1980- (CN), que "revoga a letra d, do item 
VIII, do art. 89 e modifica a redaçào do § 8'? do art. 153 da Consti
tuição Federal". 

1• REUNiÃO (INSTALAÇÃO), REALÍZADA EM 23 DE 
SETEMBRO DE 1980 

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oi
tenta, às dezesseis horas, na Sala HClóvis Bevilãcqua", presentes os Senhores 
Senadores Aloysio Chaves, Helvídio Nunes, Luiz Fernando Freire, Aderbal 
Jurema, Lenoir Vargas, Nelson Carneiro, Pedro Simon, Leite Chaves e De
putados Afrisio Vieira Lima, Osmar Leitão, Audãlio Dantas e Louremberg 
Nunes Rocha, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbi~ 
da de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n9 84, de 
1980- (CN), que "revoga a letra d, do item VIII, do art. 89 e modifica a re
dação do§ 8• do art. 153 da Constituição Federal". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Raimundo Parente, Cunha Lima, Tancredo Neves e Deputados Feu Rosa, 
Antônio Amaral, 1talo Conti, Nelson Morro, Cristina Tavares, Júlio Costa
milan e Juarez Batista. 

De acordo com o que preceitu~ o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Aderbal Jurema, que declara instai
da a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder a eleiçãO do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Aderbal Jurema, convida o Senhor 
Deputado Audãlio Dantas para funcionar como escrutinador. 

Procedida e eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Senador Nelson Carneiro ...... -..... -~-~~.-~--... ~ .~. ~ ... ~,. 
Senador Leite Chaves ..................... ~ ... ~ ...•.. 

Para Vice-Presidente: 

11 votos 
01 voto 

Senador Lenoir Vargas .......... ·--·--................. 10 votos 
Deputado AfríSio Vieira Lima ....................... ~. 02 votos 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e V ice-Presidente, os 

Senhores Senadores Nelson Carneiro e Lenoir Vargas. 
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Nelson Carneiro agradece, 

em nome do Senhor Senador Lenoir Vargas e no seu próprio, a honra com 
que foram distiguidos e designa o Senhor Deputado Osmar LeitãO para relaw 
tar a matéria. 

que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da comissão e irâ à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n"' 85, de 1980-CN, que "dispõe sobre a repre
sentação política do Distrito Federal no Congresso Nacional". 

1• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 23 DE 
SETEMBRO DE 1980 

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oi
ltenta, às deZesseis horas e trinta minutos, na Sala uClóvis Bevilâcqua", pre~ 
sentes os Senhores Senadores José Lins, Passos Pôrto, Gabriel Hermes, Ber· 
nardino Viana, Almir Pinto, Henrique Santillo, Itamar Franco, Adalberto 
Sena, Leite Chaves, Alberto Silva e Deputados Nosser Almeida, Ney Ferrei
ra, Aldo Fagundes e Maurício Fruet, reúne-se a Coniissão Mista do Congres
so Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n'? 85, de 1980-CN, que Hdispõe sobre a representação 
Política do Distrito Federal no Congresso Nacional". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador AI~ 
berto Lavinas e Deputados Bonifácio de Andrada, Odacir Soares, Nilson 
Gibson, Paulo Studart, Epitácio Cafeteira, Hélio Garcia e Daso Coimbra. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto, que declara instalada 
a Comissão. Declara, também, haver recebido ofício da Liderança do Partido 
do Movimento Democrático B~asileiro, indicando os Senhores Deputados 
Epitâcio Cafeteira e A Ido _Fagundes para integrarem a Comissão em substi
tuição aos Senhores Deputados Heitor Alencar Furtado e Olivir Gabardo, 
respectivamente. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irâ proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comi~são. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor De
putado Aldo Fagundes para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Hélio Garciã -...... . .. .. .. . . .. . . . . . . . .. .. .. . 14 votos 

Para Vice-Presidente: 
Deputado Ney Ferreira ........................... ; . . . 13 votos 
Em branco ......... · ...•.......•.. _ .•............. -. ~.. 1 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e V ice-Presidente, os 
Senhores Deputados Hélio Garcia e Ney Ferreira. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Ney Ferreira, Vice
Presidente, no exercício da Presidência agradece, em nome do Deputado 
Hélio Garcia e no seu próprio a honra com que foram distinguidos e designa 
o Senhor Senador Bernardino Viana para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerrawse a reunião, lavrando, eu, Mauro 
Lopes de Sã, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, se
rá assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irá à 
publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituitão n'? 86, de 1980-CN, que "altera os artigos 23, 
24 e 25 da Constituição Federal". 

1• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 23 DE 
. SETEMBRO DE 1980 

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oi
tenta, às dezessete horas, na Sala "Clóvis Bevilâcqua", presentes os Senhores 
Senadores Helvídio Nunes, Lomanto Júnior,, Bernardino Viana, Jorge Kalu
me, Lenoir Vargas, Luiz Fernando Freire, Itamar Franco, Pedro Simon, Lei
te Chaves, Affonso Camargo e Deputados Claudino Sales, Evaldo Amaral, 
lgo Lasso, Antônio Russo e Nivaldo Kriiger, reúne-se a Comissão Mista do 
Congresso Nacional, incuinbida de examinar e emitir parecer sabre a Propos
ta de Emenda à Constituição n• 86, de 1980-CN, que "altera os artigos 23,24 
e 25 da Constituição Federal". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador 
Cunha Lima, e Deputados Adhemar de Barros Filho, Alberto Hoffmann, 
Milto Brandão, Juarez Furtado, João Unhares e Jorge Moura. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Lenoir Vargas, que declara instala
da a Comissão. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
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Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Lenoir V argas convida o Senhor 
Deputado Claudino Sales para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica~se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Itamar Franco ..... ~ ..................... -.... 14 votos 
Em branco ....... ·- ............. ~ ..... -... -~ .. -.. . . . • . • • . 1 voto 

Para Vice-Presidente: 
Senador Jorge Kalume .................... --~ •... ·-·... 14 votos 
Em branco ...•..••..... ~· .....•....••... -... --.......... 1 voto 

São declarados eleitos, respectiva1J1ente, Presidente e V ice-Presidente, os 
Senhores Senadores Itamar Franco e Jorge Kalume. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Ita_19ar Franco agradece, em 
nome do Senhor Senador Jorge Kalume e no seu próprio, a honra com que 
foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Alberto Hoffmann parare
latar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se ~ reunião e, para constar, eu, 
Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a 
presenta Ata que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, de
mais Membros da Comissão e irã à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n"' 23, de 
1980~(CN), que "dispõe sobre títulos de crédito comercial, e dá outras 
providências". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 1980 

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta, 
às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala "Clóvis Bevilacqua", presentes os 
senhores Senadores Jorge Kalume, Murilo Badaró, Passos Pôrto, Raimundo 
Parente, Bernardino Viana, Roberto Saturnino, José Richa, Gastão MUller, 
Leite Chaves e Deputados Nelson Morro, Luiz Vasconcellos, Darcílio Ayres 
e Herbert Levy, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbiN 
da de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n~" 23, de 1980-(CN), que "dis
põe sobre títulos de crédito comercial, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Lomanto Júnior, Lâzaro Barboza e Deputados Natal Gale, Airon Rios, Cla
udio Strassburger, Daso Coimbra, Levy Dias, Gerson Camata e Pacheco 
Chaves. ~ 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor De
putado Luiz Vasconcellos, Vice-Presidente no exercício da Presidência, que 
solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da ata da reunião ante· 
rior que, logo após, é dada como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica haver recebiq.o ofício da Li
derança do Partido Democrático Social, indicando o Se:Õ.hor Deputado 
Darcílio Ayres, para integrar a Comissão, em substituição ao Senhor Deputa~ 
do Antônio Morimoto. 

Prosseguindo os trabalhos da Comissão, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Relator, Senador Murilo Badaró, que emite parecer favorável ao 
Projeto. 

Posto em votação e discussão, é o parecer aprovado. 
Nada mais havendo a tratar, encerraNse a reunião, e, para constar, eu, 

Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de ·comissão, lavrei a presente Ata, 
que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irâ à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o projeto de Lei n"' 
24, de 1980-(CN), que "aumenta o limite de que trata a Lei n' 6.263, 
de 18 de novembro de 1975, alterado pela Lei n' 6.590, de 16 de no· 
vembro de 1978, e dá outras providências". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 30 DE 
SETEMBRO DE 1980 

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta, 
às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, na Sala .. Rui Barbosa", pre
sentes os Senhores Senadores Raimundo Parente, João Lúcio, Luiz Fernando 
Freire, Jorge Kalurne, Luiz Cavalcante, Aderbal Jurema, Cunha Lima, Ro
berto Saturnino, José Richa, Alberto Silva e_ Deputados Odacir Soares, ViN 
cente Guabiroba, Pedro Carola. Nivaldo Krüger, Roque Aras e Herbert LeM 
vy, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de exami
nar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n"' 24, de 1_980-(CN), que "aumenta 
o limite de que trata a Lei n• 6.263, de 18 de novembro de 1975, alterado pela 
Lei n9 6.590, de 16 de novembro de 1978, e dâ outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Mauro Benevides e Deputados Honorato Viana, Cistovam Chiaradia, Âng~ 
lo Magalhães, Octacílio Queiroz e Celso Carvalho. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presia 
dência, eventualmente, o Senhor Senador Luiz Cavalcante, que declara insta
lada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irâ proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o' Senhor Senador Luiz Cavalcante convida o Senhor 
Deputado Nivaldo KrUger para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador José Richa . . . . . . . .. . . . .. . .. . . .. . . .. .. .. .. • • . 15 votos 
Senador Roberto Saturnino ............ -. . . . . • . . . . . . . . 2 votos 

Para Vice-Presidente: 
Senador Raimundo Parente ............ -. . . . . . . . . . . . . . . 15 votos 

Senador João Lúcio .................•.. -_-. . . . . . . . . . • . 2 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e V iceM Presidente, os 
Senhores Senadores José Richa e Raimundo Parente. 

Assumindo a Presidência, o Senhor Senador José Richa agradece, em 
nome do Senador Raimundo Parente e no seu próprio a honra com que fo
ram distinguidos e designa o Senhor Deputado Odacir Soares para relatar a 
matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerraNse a reunião, lavrando, eu, Mauro 
Lopes de Sã, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, se
rá assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irâ à 
publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n~" 
25, de 1980~(CN), que ''reajusta os efetivos dos Oficiais do Corpo de 
Fuzileiros Navais e do Corpo de Intendentes da Marinha, fixados pela 
Lei n9 6.469, de 18 de novembro ~e 1977, e dá outras providências". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 30 DE 
SETEMBRO DE 1980 

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta, 
às dezesSete horas e quinze minutos, na Sala "Rui Barbosa", presentes os Se
nhores Senadores Jorge Kalume, Raimundo Parente, Almir Pinto, Luiz Ca
valcante, Passos Pôrto, Agenor Maria, Roberto Saturnino, José Richa e De
putados Antonio Pontes, Paulo Studart, Milton Brandão, Pedro Ivo, Jorge 
Gama e Leopoldo Bessone, reúne-se a Comissão Mista do Congresso N acio
nal, incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n"' 25, de 
1980-(CN), que "reajusta os efetivos dos Oficiais do Corpo de Fuzileiros Na
vais e do Corpo de Intendentes da Marinha, fixados pela Lei n9 6.469, de 18 
de novembro de 1977, e dâ outras providências''. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Lomanto Júnior, Gilvan Rocha e Deputados Claudino Sales, Jorge Arbage, 
Odulfo Domingues, Juarez Furtado e Sérgio Ferrara. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto, que declara instalada 
a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irâ proceder a eleição do Presidente e do Vice-Pfesidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor De
putado Jorge Gama para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica--se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Leopoldo Bessone ........................... 12 votos 
Deputado Jorge Gama ........ ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 votos 

Para ViceNPresidente: 
Deputado Claudino Safes .............................. 15 voios 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente os 
Senhores Deputados Leopoldo Bessone e Claudino Sales. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Leopoldo Bessone agra
dece, em nome do Deputado Claudino Sales e no seu próprio, a honra com 
que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Jorge Kalume para rela-
tar a matéria. --

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando, eu, Mauro 
Lopes de Sã, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, se
rá assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irâ à 
publicação. 
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MESA 

Presidente 
luiz VIana 

1 •-VIce-Presldente 
Nilo Coelho 

2•-VIce-Presldente 
Dinarte Mariz 

1 'i'-Secretário 
Alexandre Costa 

2•-Secretárlo 
Gabriel H&rmes 

3•-Secretárlo 
lourival Bapti~ta 

4•-Secretárlo 
Gastão Müller 

Suplentes de Secretários 
Jorge Kalume 

Benedito Canelas 
Passos Pôrto 

COMISSOES 

Diretor: Antônio Carlos de Nogueira 
local: Anexo 11- Térreo 
Telefones: 211·3487 

211·3488 
211-3489 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe: Daniel Reis .d.e Souza 
local: Anexo 11 - Térreo 
Telefones: 211·3490 

211-3491 

COMISSÃO DE AGRICULTURA - (CA) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Evelósio Vieira 
Vice-Presidente: leite Chaves 

Suplentes 

1. Passos Pôrto 1. Jutahy Magalhães 
2. Benedito Canelas 2. Affonso Camargo 
3. Pedro Pedrassian 3. Joào Calmon 
4. Josél..ins 

1, Evelósio Vieira 1. Agenor Maria 
2. leite Chaves 2. Amaral Peixoto 
3. José Richa 

Assistente: Sérgio do Fonseca Braga - 211·3.492 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Mendes Canele 
Vice·Presldente: Agenor Maria 

TitUlares "Suplentes 
1. Mendes Canele 1. Raimundo Parente 
2. José lins 2. Alberto Silva 
3. Eunic& Michiles 
.4. Vicente Vuolo 

1 . Evandro Carreira 
2. Agenor Maria 
3. Mouro Benevides 

3. Almir Pinto 

1. Marcos Freire 
2. Humberto Lucena 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL ISt•ç;'io 11) 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLANI.ENT AR DO 
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

PMDB 

Líder 

Paulo Brossard 

Vlce-Lideres 

Humberto Lucena 
José Rlcha 

Marcos Freire 
Maurb Benevides 
Nelson Carneiro 
Orestes Quércia 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO POPULAR - PP 

Líder 

Gilvan Rocha 

Vlce-Líderes 

Evelósio Vieira 
Alberto Silva 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - 211-3.493 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
Local, Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo lf 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Henrique d& la Rocque 
1.'~-Vice-Presidente: Aloysio Chaves 
2'~-Vice-Presidenta: Hugo Ramos 

Titulares Suplentes 

1. Bernardino Viana 
2. Helvidio Nunes 
3. José Sarney 
4. Aloysio Chaves 
5. Aderbal Juremo 
6. Murilo Boda ró 
7. Moacyr Dali a 
8. Amoral Furlan 
9. Raimundo Parente 

1. Hugo Ramos 
2. leite Chaves 
3. Lázaro Barboza 
4. Nelson Carneiro 
5. Paulo Brossard 
6. Franco Montoro 

1. lenoir Vergas 
2. João Calmon 
3. Almir Pinto 
4. Milton Cabral 
S. Luiz Fernando Freire 
6. Arnon de Mello 

1. Cunha lima 
2. Tancredo Neves 
3. Dirceu Cardoso 

Assistente: Paulo Roberto A. Campos- 211-3494 
Reuniões: Quortas·feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
{11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Jesslt Freire 
Vlce·Presidente: ldzaro Barboza 

Suplentes 

1. Jessé Freire 1. José Guiomard 
2. José Sarney 2. Tarso Outra 
3. Passos Pôrto 3. &nedito Canelas 
4. Saldanha Cerzi 4. Moacyr Dallo 
5. Affonso Camargo 
6. Murilo Badaró 
7. José Caixeta 

Outubro de 1980 

LIDERANÇA DO BlOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAl - PDS 

1. Itamar Franco 
2. Lázaro Barboza 
3. Adalberto Sena 

Lider 

Jarbas Passarinho 

VJce-Lideres 

Aderbal Juremo 
Aloysio Chaves 

Bernardino VIana 
José lins 

lomanto JUniar 
Moacyr Dalla 
Murilo Badaró 
Saldanha Cerzi 

1. Henrique Santillo 
2. Roberto Saturnino 
3. Gilvan Rocha 

4. Mauro Benevides 

Assistente: ledo Ferreira da Rocha - 211·3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
( 11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: T eotônio Vilela 
Vice·Presidente: Roberto Saturnino 

Suplentes 

l. Arnon de Mello 
2. Bernardino Viana 
3. José Uns 
4. Jessé Freire 
5. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7. luiz Cavalcante 

1. Roberto Saturnino 
2. Teotônio Vilela 
3. Marcos Freire 
4. Pedro Simon 

1 . Helvidio Nunes 
2. Alberto Silva 
3. Benedito Ferreira 
.C.. Vicente Vuolo 

1. José Richa 
2. Orestes Quércia 
3. Toncredo Neves 

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - 211·3"'95 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas 
local: Sala do Anexo "B" 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Calmon 
Vice·Presidente: Jutahy Magalhdes 

Titulares Suplentes 

1. João Calmon 
2. Tarso Outra 
3. Jutahy Magalhães 
4. Aloysio Choves 
5. Aderbal Juremo 
6. Eunice Michiles 

1. Adalberto Sena 
2. Evelcisio Vieira 
3. Franco Montara 

1. José lins 
2. Arnon de Mello 
3. Jorge Kalume 
4. Pedro Pedrossian 

1 . Marcos Freire 
2. Gilvan Rocha 
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Assistente: Sérgio da Fonseca Braga- 211·3492 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 hc.ras 
local: Sala "Clóvis Bevilócqua"' -- A10.:~xo [I 

COMISSÃO DE FINÀNÇAS - (CF) 

(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cunha lima 
Vice-Presidente: Tancredo Neves 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. João lúcio 
3. lamento Júnior 
4. Affonso Camargo 
5. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silva 
7. Alberto lavinas 
8. Jorge Kalume 
9. Jutahy Magalhães 

1 O. Mendes Canele 

1. Cunha lima 
2. Tancredo Neves 
3. Roberto Soturnino 
4. Amaral Peixoto 
5. Pedro Simon 
6. Mauro Benevides 
7. Teotônio Vilela 

Suplentes 

1. Saldanha Oerzi 
2. luiz Fernando Freire 
3. Jessé Freire 
4. José Sarney 
5. Milton Cabral 
6. José Guiomard 

l. Paulo Brossard 
2. Marcos Freire 
3. Lázaro Barbozo 
4. José Richa 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - 211-3493 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helvidio Nunes 
Vice-Presidente: lenoir Vergas 

Titulares Suplentes 

1 . l.enoir Vergas 1. Jutahy Magalhães 
2. Helvidio Nunes 2. Raimundo Parente 
3. Jessé Freire 3. Eunice Mic.hiles 
4. Moacyr Oollo 4. Benedito Can-elas 
5. luiz Fernando Freire 
6. Aloysio Choves 

1. Franco Montara 
2. Humberto Lucena 
3. Joison Barreto 

1, Nelson Carneiro 
2. Marcos Freire 

Assistente: leila leivas Ferro Costa - 211-3497 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11100 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilácquo" - Anexo 11 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Arnon de Mello 
Vice--Presidente: Alberto Silva 

Titulares Suplentes 

1. luiz Cavalcante 1. Affonso Camorgo 
2. Milton Cabral 2. Ja6o Calmon 
3. Alberto Silva 3. Jutahy Magalhães 
4. Arnon de Mello 

1. Dirceu Cardoso 1 . Gilvon Rocha 
2. Itamar Franco 2. Roberto Soturnino 
3. Henrique Santillo 
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Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211-3496 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
local: Sala do Anexo "B" 

COMISSÃO DOS MUNICIPIOS 

( 17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: lomanto Júnior 
Vici!·Presidente: Orestes Quér1:ia 

Titulares 

1 • lomanto Júnior 
2. Almir Pinto 
3. Amoral Furlan 
4. Amoral Peixoto 
5. Benedito Canelas 
6. Jutahy Magalhães 
7. lenoir Vargas 
8. Moacyr Dallo 
9. Raimundo Parente 

1 O. Saldanha Oerzi 

1. José Richo 
2. Orestes Quérda 
3. Itamar franco 
4. Evandro Carreiro 
5. lazaro Barboza 

1. AHonso Camargo 
2. Valdon Varjão 

Suplentes 

1. Tarso Outra 
2. João lúcio 
3. Aderbal Juremo 
4. José Sarney 
5. Murilo Badaró 

1. Agenor Maria 
2. Jaison Barreto 
3. Humberto Lucena 

1. Evelásio Vieira 

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211-3496 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
local: Anexo "B" 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 

(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vice-Presidente: Adalberto Seno 

Titulares Suplentes 

1. Tono Outra 1. João Colman 
2. Saldanha Derzi 2. Murilo Badoró 
3. Mendes Canele 3. José Sarney 

1. Dirceu Cardoso 1 . Hugo Ramos 
2. Adalberto Sena 

Assistente: Fatima Abrohão de Araujo - 211-3266 
Reuniões: Quintas·feiros, às 12:00 horas 
local: Sola "Clóvis lkvilácqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
( 1 S membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Torso Outro 
1~'·Vice-Presidente: Saldanha Oerzi 
29-Vice-Presidente: lomonto Júnior 

Titulares Suplentes 

1 . Tarso Outra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Derzi 
4. lamento Júnior 
S. Mendes Canele 
6. Aderbol Juremo 
7. A ln-:~ Pinto 
8. Lenc.,, Vergas 
9. luiz Fernando Freire 

1. Aloysia Chaves 
2. Pedro Pedrossion 
3. Henrique de lo Rocque 
4. José Guiomard 
5. luiz Cavalcante 
6. 
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1. Paulo Brossard 1. Marcos Freire 
2. Nelson Carneiro 2. Mauro Benevides 
3. Itamar Franco 3. ltlite Choves 
4. José Richo 
5. Amaral Peixoto 
6. Tancredo Neves 

Assistente: leila leivos Ferro Costa - 2113497 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11 :00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexa 11 

COMISSÃO DE SAÚDE 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvan Rocha 
Vice-Presidente: Henrique Sontillo 

Titulares Suplentes 

1. lamento Júnior 1. Saldanha Oerzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kalume 
3. Alberto Silva 3. Benedito Canelas 
4. José Guiomord 

1. Gilvan Rocha 1. José Richa 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Seno 
3. Jaison Barreto 

Assistente: lêda Ferreiro do Rocha - 211-3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kalume 
Vice-Presidente: Mauro Benevides 

Titulares Suplentes 

1. Jorge Kalume 1. Raimundo Parente 
2. luiz Cavalcante 2. Amoral Furlan 
3. Murilo Badaró 3. José Gulomord 
4. Beneditcs Ferreira 

1. Mauro Benevides 1. CunhO limo 
2. Agenor Maria 2. Joison Barreto 
3. Orestes Quércia 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - 211-3499 
Reunii3es: Quartos-feiras, às 9;30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSAO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPq 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evandro Carreira 
Vice-Presidente: Humberto Lucena 

Titulares Suplentes 

1. Raimundo Parente 1. Affonso COmargo 
2. luiz Fernando Freire 2. Pedro Pedrossian 
3. Bernardino Viana 3. Aderbal Juremo 
4. Alberto Silva 
1. Evandro Carreira 1. Orestes Quércia 
2. Humberto Lucena 2. Eveláslo Vieira 
3. tózaro Barbaza 

Assistente: lêda Ferreira da Rocha - 211-3499 
Reuniões: Quintos-feiras, às 9:30 horas 
local, Sala "Ruy Barbosa" - Ar:exo 11 
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Benedito Ferreira 
Vice-Presidenht: Vicente Vuolo 

Suplentes 

1. Benedito Ferreira 1. Passos Parto 
2. Vicente Vuolo 2. Lomanto JUnior 
3. Pedro Pedrossion 3. Alberto Silvo 
4. Affonso Camorgo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL iScçào ll 1 

1. Evandro Carreira 1. Leite Chaves 
2. Ldzoro Borboza 2. Agenor Mario 
3. Orestes Quércio 

Assistente: Marcelino dos Santos Comel!o - 211-3499 

Reuniões: Terços-feiras, Qs l0100 horas 

Local: Sala "Ruy Barbcsa" - Anexo 11 

B) SERVIÇO DE COMISSOeS MISTAS 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
Local: Anexo li - Térreo - 211-3507 

Assistentes: 

Helena lsnord Accouhy - 211·3510 
Mouro Lopes de 5o - 211-3509 
Clcyton Zonlorenci - 21 1·3508 

Outubro de 1980 

C) SERVIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E DE INQUtRITO 

Chefe: Cleide Mario B. F. Cruz 
Local: Anexo 11 - Térreo - 211·3511 
Assistentes: 
Elizobeth Gíl B. Vianno- 211-3510 
Nadir do Rocha Gomes - 211·3508 
Haroldo P. Fernandes- 211-3512 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORAS 

Jo,oo 

HORAS 

09,30 

10,00 

10,30 

11,00 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1980 

TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

RUY BARBOSA MARCELINO C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

C.T. Ramal-3882 Ramal-3880 GUILHERME 

CLÓVIS BEVILÁCQUA 
09,30 

GUILHERME 
RUY BARBOSA 

C.A.R. 
Ramal-3880 

C.S.P.C. 
Ramal-3882 

LEOA 

QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.e. ANEXO"B" S~RGIO 

C.S.N. 
RUY BARBOSA CARLOS 10,00 
Ramal-3882 RUYBARBOSA 

C.D.F. 
Ramal-3882 

LEOA 
CLÓVIS BEVILÁCQUA PAULO 

C.C:J. 
Ramal-3880 ROBERTO RUY BARBOSA 

10,30 C.S: 
Ramal-3882 

LED_A 

C .A. ANEXO"B" S~RGIO 
CLÓVIS ~EVILÁCQUA 

11,00 C.L.S. LEI LA 

ANEXO"B" 
Ramal-3880 

C.E. 
Ramal-3888 

FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

12,00 C. R. FÁTIMA 
RUY BARBOSA 

Ramal-3880 
C.R.E. 

Ramal-3882 LEILA 
11,00 C.M. ANEXO "B" FÁTIMA 

C.M.E. ANEXO"B" CARLOS 
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ANO XXXV- N• 120 QUARTA--FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 1980 BRASíLIA - llF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I • da Constituição, e eú, Luiz Viana, Presidente do 

Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 99, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-lei n' 1.783, de 18 de abril de 1980, que "'dispõe sobre o Imposto sobre Opera~ões de 
Crédito, Câmbio e Seguro e sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários,\ 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.783, de 18 de abril de 1980, que "dispõe sobre o Imposto sobre Ope
rações de Crédito, Câmbio e Seguro e sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários". 

Senado Federal, 7 de outubro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1• da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO L_EGISLATIVO N• 100, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-lei n' 1.784, de 28 de abril de 1980, que "'fixa vencimentos para cargos da Magistra
tura da União e do Distrito Federal e Territórios". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• l. 784, de 28 de abril de 1980, que "fixa vencimentos para cargos da 
Magistratura da União e do Distrito Federal e Territórios". 

Senado Federal, 7 de outubro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

I -ATA DA 151• SESSÃO, EM 7 DE OUTUBRO DE 1980 

1.1 - ABERTURA 
1.2 - EXPEDIENTE 
1.2.1 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

- Projeto de Lei da Câmara n• 38/80 (n• 3.044/80, na Casa de ori
gem), que retifica, sem ónus, a Lei n• 6.730, de 3 de dezembro de 1979, que 
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de 
1980. (Redação do vencido para o turno suplementar). 

- Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 7 f80 (n' 
2.139/79, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação de Estações Eco
lógicas, Áreas de Proteção Ambiental e dã outras providências. (Redação 
do vencido para o turno suplementar). 

--Projeto de Resolução n9 98/80, que-suspende a execução da Lei n9 
323, de 27 de setembro de 1978, do Município de Fâtíma do Sul, Estado de 
Mato Grosso do Sul. (Redação final). 

-Projeto de Resolução n9 97/80, que suspende a execução dos arts. 
178 e 182 da Lei n• 1.520, de 23-12-70, que instituiu o Código Tributârio 
do Município de Araçatuba, Estado de São PaulO. (Redação final). 

1.2.2 - Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n• 280/80, de autoria do Sr. Senador Ita
mar Franco, que determina que a Ordem dos Advogados do Brasil opine 
sobre a escolha de magistrados que devam integrar Tribunais com juris
dição em todo o território nacional. 

-Projeto de Resolução n• 109/80, de autoria do Sr. Senador Itamar 
Franco, que dá nova redação às letras a e b do artigo 402 do Regimento 
Interno do Senado Federal. 

1.2.3 - Discursos do Expediente 

SENADOR HELVIDIO NUNES- Apelo às autoridades do Gover
no Federal, em favor da reconstrução de pontes na região sul do Estado 
do Piauí.. 

SENADOR EVELÃS!O VIEIRA - Considerações sobre o cresci· 
mento econômico do País. 

SENADOR AGENOR MARIA -Posição de S. Ex! com relação à 
fusão dos partidos políticos de Oposição. 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO (Como Líder)- Necessidade 
de serem levadas a todas as categorias sociais a disCussão sobre a implan
tação do PREVSAÚDF 
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SENADOR ITAMAR FRANCO- Homenagem de pesar pelo faleci
mento do Deputado Estadual Sérgio Olavo Costa. 

SENADOR GASTÀO MI)LLER- Desdobramento da importação 
de arroz pelo País. 

1.2.4 - Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n• 281/80, de autoria do Sr. Senador 
Henrique Santillo, que acrescenta dispositivo ao Decreto~lei n'? 1_.691, de 
1979, que alterou a legislação da Taxa ~odoviã:r:ia útlic~. 

- Projeto de Lei do Senado n• 282/80, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos profissionais 
da área de saúde: médicos, odontologistas, farmacêuticos e seUs-auxiliares, 
fixando as respectivas remunerações ptofissionais mínimas, e dando ou~ 
tras providências. 

1.2.5 - Comunicações da Liderança do PDS 

- De substituições de membros em Comissões Mistas. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n• 24(80 (n• 2.591/76, na Casa de ori
gem), que modifica o art. 649 da Lei n• 5.869, de II de janeiro de 1973, 
acrescentando dispositivo que torna impenhorável o imóvel rural de até 
um módulo. Discussão encerrada, após usarem da palavra os Srs. Dirceu 
Cardoso, Milton Cabral e Leite Chaves, voltando às comissões competen
tes em virtude do recebimento de emenda _em plenftdo. 

- Projeto de Resolução n"' 85/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Cuiabá (MT) a elevar em Cr$ 393.926.000,00 (trezentos e noventa e 
três milhões; novecentos e vinte e seis IDi! cruzeirOs) o montante de sua 
dívida consolidada. Discussão encerrada, após usarem da palavra os Srs. 
Benedito Canelas, Vicente Vuolo, Leite Chaves, Milton Cabral e Dirceu 
Cardoso, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 86/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Rolãndia (PR), a elevar em CrS !0.088.324,40 (dez milhões, oitenta 
e oito mil, trezentos e vinte e quatro cruzeiroS e quarenta centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada. Apreciação adiada por falta de quorum re- · 
gimental para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Resolução n9 87 (80, que autoriza a Prefeitura MuniCi
pal de Santo Antônio da Alegria (SP) a elevar em Cr$ 5.513.4Il,OO(cinco 
milhões, quinhentos e treze mil, quatrocentos e onze cruzeiros) o montan
te de sua dívida coltsolidada. Apreciação adiada por falta de quorum para o 
prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Resolução n9 88/SO, Qw!'3.utoriza a Prefeitura Munici~ 
pai de Três Lagoas (MS), a elevar em Cr$ 17.631.000,00 (dezessete mi
lhões, seiscentos e trinta e um mil cruzeiros) o montante de sua dívida con-

solidada. Apreciação adiada por falta de quorwn regimental para o prosse
guimento da sessão. 

- Projeto de Resolução n9 90/80, que autoriza a Prefeitura Municí~ 
pai de Barra do Garças (MT) a elevar em Cr$ 6.417.000,00 (seis milhões, 
quatrocentos e dezessete mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolí
dada. Apreciação adiada por falta de quorum regimental para o prossegui
mento da sessão. 

-Projeto de Resolução n"? 101/80, que autoriza o Governo do Esta
do d_o Espírito Santo a- realizar operação de empréstimo externo no valor _ 
deUS$ !5,000,000.00 (quinze milhões de dólares norte-americanos) desti
nado ao programa de ação do Estado. Apreciação adiada por falta de quo
rum regimental para o prosseguimento da sessão. 

- Projeto de Resolução n• 102(80, que autoriza o Governo do Esta
do da Bahia a realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 
25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares), para aplicação nos pro
gramas de transporte rodoviário e de energia elétrica do Estado. Apre .. 
ciaçào adiada por falta de quorum regimental para o prosseguimento da 
sessão. 

- Projeto de Lei do Senado n9 247/19, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, acrescentando alínea ao art. 13 da Lei n'? 2.800, de 18 de 
junho de 1956, que cria os Conselhos Federal e Regionais de Química, dis
põe _sobre o exercício da profissão de químicO, e dá outras providências. 
Apreciação adiada por falta de quorum regimental para o prosseguimento 
da sessão. 

- Projeto de Lei do Senado n"' 89/80, de autoria do Sr. Senador 
Aderbal Jurema, que dispõe sobre isenção de multas previstas nos arts. 71l 
e 8' da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965- Código Eleitoral. Apreciação 
aàiada poríatta âe (Jtiõrilin-regilrientã:l para-o pfosseguiinetito-da SessãO. 

- Projeto de Lei do Senado n• 344/79, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércía, dispondo sobre o pagamento em dobro do auxílio
natalidade, no caso que especifica. (Apreciação preliminar da constitucio
nalidade.) Apreciação adiada por falta de quorum regimental para o pros
seguimento da sessão. 

1.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO 

2 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR 
- Do Sr. Evelásio Vieira. proferido na sessão de 6-10-80. 

3- ATAS DE COMISSÃO 

4 -MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA:. 
RES 

6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

ATA DA 15P SESSÃO, EM 7 DE OUTUBRO DE 1980 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46? Legislatura 

PRESIDENCIA DOS SRS. NILO COELHO, GABRIEL HERMES E GASTÃO MULLER 

ÂS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Jorge Kalume- Jarbas Passarinho - Alexandre Costa ~José Sarney 
-Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto
José Lins - Oi.fl'iS-Pontes - Agenor Maria- }::lumberio Lucena- Milton 
Cabral- Aderbal Jurema- Nilo Coelho- Passos Pôrto- Jutahy Maga
lhães- Luiz Viana- Diréeu Cardoso - Albérto Lavinas- Itamar Franco 
- Tancredo Neves- José Caixeta- HC-nri([ue Santillo- Lãzaro Barboza 
- Gastão Müller - Vicente Vuolo - Leite C~aves - Evelãsio Vieira -
Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -A lista de presença acusa o com
parecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. -

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos tiãóalhos. 
O Sr. 19-Secretãrío procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N• 808, DE 1980 
(Da Comissão de Redação) 

Redaçã.o de> ~ncid<> para o turno complementar do 
'Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câniara n. 0 

38,·,de 1980 l(n.0 3.044/80, na ICasa de !Origem). 
Relato:r: Senador Dirceu CM'doso 

·A Comissão apresenta a redação do vencido para o turno su
plementar do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Cãma:re 
·n.0 38, de 1980 (n.0 3.044/80, na Casa de origem), que retiflca, sem 
ônus, a Lei n.o 6. 730, de 3 de dezembro de 1979, que estima a Re
ceita e fixa a Despesa da União para o exercício· financeiro de 
1980. 
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Esclarece a Comissão que, a fim de dar melhor ordenaç.ão à 
maténia, Introduziu, na redação ora oferecida, as seguintes alte
rações: 

1.0 ) agrupou, por ordem alfabética dos Estados e dos Municí
pios, as alterações, contidas no final do Substitutivo, referentes ao 
Distrito Federal, Mln'<IS Gerais, Ceará e Rio Grande do Sul; 

2.0 ) acrescentou a denominação da entidade mantenedora, no 
oltem que se refere à Faculdade de Administração, com sede no 
Distrito Federal, eonforme consta da Lei ora alterada; e 

3.0) corrigiu, ainda com base nas disposições da I.,el em refe
rência, o percentual destinado à ASsociação dos Festivais de C:Oros 
do Rio Grande do Sul, com sede em Porto Alegre. 

Sala das C<!missões, 7 de outubro de 1980. - A<!albert" Sena, 
Presidente. - Dirceu Cardoso, Relator - Tarso Dutra. 

~ AO PARlElOER IN.0 808, DE 1980 
Red.ação do vencido para. o turno SlJ!p[ementar do 

!Substitutivo do ,genru~o ao Projeto de Lei da Cãmam n. 0 

38, de ,1980 · (n.0 3. 044/80, na 1Casa. Ide origem), que retifica, 
sem ônus, a Lei n. 0 6. 730, de 3 de dezembro de 1979, qD<> 
estima a Reeeita e fixa. a DespeSa da União para o exer
cício fina.n.ceiro de 1980. 

O C:Ongresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 ;é retificada, sem ônus, a Lei n.O 6.730, de 3 de de

zembro de !:979, que estima a Receita e fixa a Despesa da Undão 
para o ex·ercfcio financeiro de 1980, no seguinte: 

2800 - Encarg<;>S Gerais da União: 
2802 - Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Planejamen

to da Presidência da República. 
2802 .1581()312 .580 - ASs.lsténc!a Financeira a Entidades atra

vés do Conselho Nacional de Serviço Social, conforme 
adendo. 

Ceará 
Onde relê: 

Baturité 
Abrigo da Criança Pobre do Oratório Salesiano 12.000,00 

Leia-se: 
Baturlté 
Oratório Festivo Madre Mazzarello - Obra Sale-
siana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000,00 

Onde se lê: 
Fortaleza 
Fundação C:Onstância C<Jrreia . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 50.000,00 

Leia-s-e: 
Fortaleza 
Centro Educacional Ana Furtado Leite 50.000,00 

Onde se lê: 
Fortaleza 
Sociedade Educacional do C:Olégio São. João (sendo 
40.000,00 para Bo!sas de Estudo) . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000,00 

Leia-s-e: 
Fortaleza 
Colégio Santo Inácio (sendo 40. ooo,oo para Bolsas 
de Estudo) .... : ..........•............ ·- ..•. -... _.. 4(). 000,00 

Onde .se lê: 
Nova Russas 
1 - Associação das Senhoras de Caridade da Pa-
róquia de Nova Russas ........... , .. _ ..... -....... 50.000,00 
2 - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova 
Russas . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. 00(),00 

Leia-se: 
Nova IRu.ssas 
Hospital Maternidade Sinhá Fari'<IS 100.000,00 

Onde .se lê: 
Potengi 
Sociedade dos Trabalhadores Rurais de Potengi 50.000,00 

Leia-se: 
Potengi 
Grupo Escolar Antónia Guedes Marrocos ......... . 50.00(),00 

Onde se lê: 
Qulxeramobim 
Sociedade Hospitalar Santo Antônio de Quixera-
m.obim ................ ~· ................ _ ..... -~· .. ~ ·------ 60 .. 000,00 

,Leia-se: 
Quixeramobim 
Prefeitura Municipal de Quixeramo.bim 

Distrito Federal 
Onde se lé: 

Bms.il!a 
Sociedade Educacional Compacto ............•... 

Leia-se: 
Bra,sllla 
Casa de Ismael 

Onde relê: 
Brasília 
1 - Eseola Maternal e Jardim de Infância Branca 
de Neve, para Bolsas ·de Estudo .....•........•.. -
2 - Faculdade de Administração, mantida por:
Alloociação de Ensino Unificado do Dlstnlto Federal 
(sendo 35.000,00 para Bol.'!as de Estudos) 

Leia-oo: 
l-CEARA 
Pacatuba 
Centro Educacional 8 de Outubro 
2 -PARAíBA 
Campina Grande 
Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil 
de oampina Grande ............................ . 

Onde re lê: 
Belo Horizonte 
Facuictade Cfe Filosofia ae Milias Gerais ......... . 

Leia-se: 
Belo Horizonte 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Belo 
Horizonte- FAFI (sendo 2'5.000,00 para Bolsas de 
Estudo) ........................................ . 

Onde se lê: 
Governador Valadares 
Universidade Santos Dumont (para assistência 
.educacional) .............. ·-·. -~--. ·-· -- ........... . 

Leia-se: 
Governador Valadares 
Fundação Percival Farqhuar (para assistência edu-
cacional) ....................................... . 

Onde relé: 
Guldoval 
Instituto Educacional Professor Celso Brant (sen-
do 10.000,00 para Bolsas de Estudo) ........... . 

Leia-se: 
Itajubá 
Faculdade de Ciências Económicas do Sul de MI
nas (sendo 10.000,00 para Bol.'!as de Estudo) 

Onde .se lé: 
Leopoldina 
Lira Musical Quinze de Novembro 

Leia-se: 
Leopoldina 
!Prefeitura Municipal de Leopoldina (para assistên-
cia educacional) ................................. . 

onde re lê: 
Pouso Alegre 
Colégio Normal Santa Dorotêia, mantido por: C:On-
gregação- de S.anta Dorotéla do Brasil - Recife 
- PE (sendo 14.000,00 para Bolsas de Estudo) 

Leia-se: 
Santa Rita do Sapuca! 
'Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira 

60.000,00 

:13.000,00 

23.000,00 

50.000,0() 

35.000,00 

60.000,00 

25.000,00 

26.000,00 

26.000,00 

15.000,00 

15.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

1<\.000,00 

da costa (sendo 14.000,00 para Bolsas de Estudo) 14.00(),00 

Onde re lê: 
Rio Verde 
Centro SÓcia! Rio Verde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00. 
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Leia-se: 
!Montes Claros 
Centro SOcial Rio Verde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2oo.eee,oo 

IRio Grande do Sul 
Onde se lê: 

oaiba.té 
Ginásio comercial Caibaté (sendo 7. 000,00 para 
Bolsas de Estudo) . . . . . . . . . • . . .. . . . . .• . . . . .. .. . . . 2!!.000,00 

Leia-se: 
santo Angelo 
1 - Escola de 1.0 e 2.•. Graus Sepé Tlaraju <Exten-
são oaibaté) . . . . . . . . . . . .. . • . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . 15.000,00 

2 - Fundação Ml.ssionetra de Erulno Superior ..:.. 
FU'NiDAMES (sendo 7.000,00 para Bolsas de Estu-
dos) . . . . . . . . • • . • . . . • . • . . . • •. . . . • . . . . . . . • . . . .. . . . . 7 .ooo,oo 

Onde se lê: 
Catuípe 
Centro Educaolonal Aparemda, mantido por So
Ciedade de Literatura e Beneficência Porto Alegre 
(s~ndo 7.000,00 pam BoLsas de Estudol . . . .. . .. .. 7.oee,oo 

Leia-se: 
Santo Angelo 
Fundação Mlsslonelra de Ensino Superior -
FUNDA!MES (sendo 7. 000,00 para Bolsas de Es-
tudo) .........•..• , . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . • 7. ooo,oo 

Onde se lê: 
Porto Alegre 
Assocl.ação dos Festivals de Coros do Rio Grande do 
Sul . . . . •••. ••.. ••... ••. . .•. . • • . . .•• . .... . .••. ••• • 27.000,00 

Leia-se: 
Bagé 
Lar da fln\ança santo Estevão . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 27. 000,00 

Onde se lê: 
São Francisco de Paula 
Glná.s!o São Francisco de Paula (sendo 7.000,00 
para Bolsas de Estudo l . . . . . . . • . • . . . • . . . . . . . . . . . . 7. 000,00 

Leia-se: 
Caxias do Sul 
ColéÍ!io de Nossa Senhora do Carmo (sendo 7. 000,00 
para Bolsas de Estudo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 000,00 

Onde se lê: 
São João do Cedro 
Sindicato dos Trabalhadores Rurals . . . . . . . . . . . . 15.000,00 

Leia-se; 
São José do Cerrtto 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais . . . . . . . . . . . . . 15.000,00 

O:Q.de fJe lê: 
São José do cerrtto 
Sindicato Rim>! de São José do Cernlto . . . . . . . . . . 57.000,00 

Leia-se: 
São Joié QO Cerrito 
Sindicato dos .Trabalhadores Rurais de São José 
do cerrlto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ... . . . . . . . . . . . 57.000,00 

Siílo Paulo 
Onde se lê: 

!Mogl da8 Cruzes 
1 - Faculdade de ArqUltetura e. UrbaUlSmo. Brás 
CUbas (sendo 37.000,00 para Bolsas de Estudo) . . 37.000,00 

2 - Organização 1\l:oglana de Educação e Cultura 
- ·OMEC (sendo 2.547.000,00 para Bolsas de Es-
tudo) ....•....••..••. , ..•....•.•........ · ........ 3."574.000,00 

Leia-se: 
!M0$1 das CJ,"Uze.S 
Organlz~tção Mog!ana · de Educação e Cultura -
OMEC (sendo 2·.584.000,00. par<~. Bolsai;· de Estudo) 3.1>!1.000,00 

.Art. 2.0. Esta Lei e11tra• em vigor na !la.t11 de .sua publlcação. 
Art. 3.• IRewgam-se as dispoSições em contrário. 

PARECER N• 809, DE 1980 
(Da Comissão de Redação) 

Redaçã.ó do vencido para to turno suplementar do :Subs
tituti-vo do Senado ao Projeto }de Lei da. .Câmara n.0 7 
de 1980 (n.• 2.139/79, na Casa de origem). 

Relator: Senador Itamar Franco 
A Comissão apresenta a redação do vencido para o turno su

plementar do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da câmara 
n.• 7, de 1980 (n.• 2., 139/79, na Casa de origem), que dispõe sobre 
a. çriação de Estações Ecológicas, e dã outras providências. 

Sala das Comissões, 7 de outubro de 198(). - Adalberto Sena, 
Presidente - Dirceu Cardoso, Relator - Tarso Dutra.. 

ANEXO AO.PARECER N.O 809, DE 1980 

.Redação do vencido para o turno suplementar do Subs
titutivo do Senado ao Projeto de Lei da. Câmara ~n.0 7, de 
1980 (n.• 2.139/79, na Casa de i<>rlgem), dispÕe sobre a 
criação de Estações Ecológicas, Areas de Proteção Ambien
tal, e dá iOutras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 Estações Ecológicas -são áreas representativas de ecos
sistemas brasileiros, destinadas à realização de pesquisas básicas 
e aplicadas de Ecologia, à proteção do ambiente natural e ao 
.desenvo~vimento da educação conservacionista. 

§ 1.0 Noventa por cento (90%) ou mais da área de cada Esta
ção Ecológica será destinada, em caráter permanente e definida 
em ato do Poder Executivo, à preservação Integral da blota. 

.§ 2.ó 'Na' área resta~ te, desde que haja um plano de zonea
me:nto aprovado, segundo se dispuser em regulamento, pod,erá .ser 
autor!Zadá a realização de pesqUisas ecológicas que venham a acar
retar modificações no ambiente natural. 

§ 3.0 As pesquisas cientificas e outras ativldades realizadas 
nas Estações Ecológicas levarão sempre em conta a necessidade de 
não colocar em perigo a sobrevivência das populações das espé
cies alí exlsten tes. 

Art. 2.0 As Estações Ecológicas serão criadas pela União, Es
tado-s ·e Municípios, em terras de seus domfnios, definidos, no ato 
de criação. seus limites geográficos e o órgão responsável pela 
sua administração. 

Art. 3. • Nas áreas vizinhas às Estações Ecológicas serão ob
servados, ·para a PrótéÇão da biota local, os cuidados a serem esta
belecidas em regulamento, e na forma prevista nas Leis n.Os 4. 7'7·1·1 

de 1'5 de setembro de 1965 e 5.197, de 3 de janeiro de 1967. 

'Art. 4.0 As Estações ECOlógicas serão Implantadas e estru
turadas de modo a permitir estudos comparativos com as áreas 
da mesma reglão ocupadas e modific_adas pelo homem, a fim de 
obter informações úteis ao p!anejamento regional e o uso racio-
nal de recursos naturais. • 

Art. 5.0 os órgãos fiiderals financiadores de pesqUisas e pro
jetas no campo da ecologia darão atenção especial aos trabalhos 
científicos a serem realizados nas Estações Ecológicas. 

Art. 6.° Caberá ao Ministério do Interior, através da Secre
taria Especial do Meio Ambiente (SEMA) zelar pelo cun1primento 
da· destina.ção das Estações Ecológicas, Manter organizado o ca
dastro das que forem criadas e promover a realização de reuniões 
cientificas, visando à elaboração de planos e trabalhos a serem 
nelas desenvolvidos. 

Art. 7.0 As Estações Ecológicas não poderão ser reduzidas nem 
utilizadas para fins diversos daqueles para os quais roram cria
das. 

§ 1.0 Na áieá reservada às Estações Ecológicas será proibido: 
a) presença de rebanho de animais domésticos de proprie

dade particular; 
b) e>lploração de recursós naturals, exceto para fins experi

mentais, que náo iniportem em prejuízo para a manutenção. da 
blota nativa, ressalvado o disposto no § 2.o do art. 1·.0 ; 

c) porte e uso de arma.s de qualquer tipo; 
d) porte e uso de instrumentos de corte de árvores; 

e) porte e uso de redes de apanha de animais e outros arte
fatos de captura 

§ 2.0 Quando de~tinados aos trãbalhos cientificas e à J;na
·nutencão da Estação, a autoridade responsável pela sua ·adminis
traçãó poderá autorizar o uso e o porte dos objetos menciona
dos nas alíneas c, d e e, do parágrafo anterior. 

§ 3.0 A infração às proibições estabelecidas nesta Lei sujei
tará o lnfrator à apreensão do material proibido pelo prazo de 
1 (um) a 2 (dois) anos,· e ao pagamento de indeniza.ção pelos 
danos cau.sados. 
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§ 4.0 As penalidades previstas no parágrafo anterior •erão 
aplicadas pela Administração p:a Estação Ecológica. 

Art. 8.0 o Poder Executivo, quand<> houver relevante Inte
resse público, poderá declarar determinadas áreas ·do Territórios 
Nacional coma· de interesse para a. proteção ambiental, a. fim de 
assegurar o bem estar das populações humanas e conservar· ou 
melhorar as condições ecológicas locai•. 

Art. 9.0 Em cada Area de Proteção Ambiental, dentro doo 
princípios constitucionais que rege111 o exerclci0 do direito de pro
priedade, o Poder Executivo estabelecerá normas, limitando ou 
proibindo: · 

a) a implantação e <> funcionamento de Indústrias potencial
mente poluidoras, capazes de afetar mananciais de água; 

· b) a realização de obras de terraplanagem e a abertura de 
~anais, quando essas Iniciativas Importarem em sensível alteração 
das c<>ndlções ecológicas locais; 

c) <> exercício de ativldades capazes de provocar uma acelera
da erosão das terras e/ou um acentuado assoreamento das cole
ções hídricas; 

d) o exercício de a tívidades que ameacem extinguir . na área 
protegida as espécies raras da blota regional. 

§ 1.0 A Secretaria Especial d<> :Melo Ambiente, ou órgão equi
valente n<> ãmbit<> estadual, em "Conjunto· ou lrolad34Ilente ou 
mediante convênio com outras entidades, tlscallzarão e superVIsio
narão as árêas de Proteção Ambiental. 

•§ 2.0 Nas Areas de Proteção Ambiental, o não cumprimento 
das n<>rmas disciplinadoras previstas neste artigo, sujeitará os 
infrat<>res ao embargo das Iniciativas Irregulares, à medida caute
lar de apreensã<> do material e das máquinas usadas nessas ati
vidades. à obrigação de reposição e rec<>nstltulção, tanto quanto 
passive!, da situação anterior e à Imposição de multas graduadas 
de Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros) a Cr$ 2.000,00 (dois mil cru
zeiros), aplicáveis, diariamente, em caso de lnfração continuada, 
e reajustáveis de acordo com os lndlces das OR.TNs - Obrigações 
Reajustáveis do Tesour<> Nacional. 

§ 3.0 As penalidads previstas no parágrafo anterior serão apli
cadas P<>r iniciativa da Secretaria Especial d<> :Melo Ambiente ou 
do órgão estadual correspondente e constituirão, respeetlrnmente 
receita da União ou do Estado, quando se tratar de multas. ' 

§ 4.0 Aplicam-se às multas previstas nesta Lei, as normas da 
legislação tributária e do processo administrativo fiscal que disci
plina a Imposição e a cobrança das penalidades fiscais. 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER N• 810, DE 1980 
(Da Comissão de Redação) 

Redaçã.o final do J>rojeto de ~solução n.o 98, .de 1980. 
Remtor: .Senador IDirceu Cardoso 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução 

n.O 98, de 1980, que suspende a execução da Lei n.0 323, de 27 de 
setembro de 1978, do Município de Fátima do Sul, Estado de Mat<> 
Grosso do Sul. . 

Sala das Comlssoes, 7 de outubro de 1980. - Adalberto Sena 
Presidente - Dirceu Cardoso, Relator - Tarso Dntra. , 

ANEXO AO PARECER N.O 810, DE 1980 

Redação final do Projeto de Resolução n.0 98, de 1980. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do 

art. 42, Inciso VU, da Constituição, e eu, , Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N.o , DE 1980 

Suspende !& .execução da Lei tn.O 323, de ~7 1de setem
bro de 1978, do !Município de Fátima do Sul, Estado de 
Mato Grosso do Sul. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. É suspenE"3., por inconstitucionalidade, nos ter

mos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida 
em 10 de outubro de 1979, nos autos do Recurso Extraordinário' 
n.O 91.505-2, do Estado de Mato Grosso do Sul, a execução da 
Lei n.O 323, de 27 de setembro de 1978, do Município de Fátima do 
Sul, daquele Estado. 

PARECER N• 811, DE 1980 
(Da Comissão de Redação) 

Redação ~inal do Projeto de 1Reoo1uçã.o n.O 97, de .~980. 
Relator: ,Senador Dirceu Cardoso 

A Oomissão apresenta a redação final do Projeto de Resolu
ção n.0 97, de 1980, que suspende a exequção dos art.s. 178 e 182 

da Lei n.o 1.520, de 23-12-70, que Instituiu o Código Tributário do 
Município de Araçatuba,' Esti!Ào de São Paulo, 

Sala das Oomlssões, 7 de outubro de 1980. - Dlreeu ClmiO!IO, 
Presidente - Adalberto Sena, Relator - Tarso Dum. 

ANEXIO AO PARÉCER N.O 811, DE 1980 
Redação final do Projeto de fResoluÇá.o n: 0 9'1, de 1980. 

. Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do 
art. 42, Inciso VII, da ConstituiÇão, e eu, ; Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N.O , DE 19.80 
Suspende & """""ção dos arts.l78" 182 ida. ;Lei núin_, 

1. 520, de 23 de dezembro ,de 1970, /que instituiu o Códlp 
Tributário do Município de Araçatuba, Estado de São 
Paulo. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. :!!i suspensa, por Inconstitucionalidade, nos. ter~ 

mos da decisão def\nltiva do Supremo Tribunal Federal, proferida 
em 5 de setembro de 1979, nos autos do ~ecurso Extraordinário 
n.O 88.327-4, do Estado de São Paulo, a execução dos arts. 178 e 
182 da Lei n.o 1. 520, de 23 de dezembro "de 1970, que Instituiu o 
Código Tributário do Munlciplo de Araçatuba, daquele Es.tado. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo· Coelho)- O Expediente lido- vai à publi· 
cação. Sobre a mesa, projeto de lei que serâ lido pelo Sr. lV-Secretârio. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 280, DE 1980 

Determina que a Ordem dos Advogados do Brasil opine sobre a 
escolha de magistrados que devam Integrar Tribunais com jurisdição 
em todo o território nacional. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1• f: acrescido ao artigo 18, da lei n• 4.215, de 27 de abril de 1963, 
o seguinte item: 

XXI - opinar sobre a escolha efetuada pelo Presidente da Re
pública de magistrado cuja nomeação dependa de prêvia aprovação 
pelo Senado Federal." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 São revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

Dentre as atribuições de cunho político que a Carta Magna confere pri
vativamente ao Senado Federal estâ a de aprovar, previamente, a escolha de 
magistrado, indicado pelo Chefe do Poder Executivo, para integrar um dos 
Tribunais Superiores com jurisdição em todo o território nacional. 

Acometendo esta função à Casa Legislativa que se destina a representar 
os Estados-membros, quis o constituinte manter-se fiel à estrutura federativa 
adotada como forma de organização e distribuição do poder político. 
Desejou-se obter a prévia aquiescência das unidades federadas em relação aos 
nomes das pessoas que, uma vez integrando os Superiores Tribunais da Fede
ração, terão o grave encargo de sentenciar de forma definitiva nas pendências 
judiciais que, -por sua complexidade ou vulto, venham a al~nçar tais .instân
cias. Neste passo, convém lembrar que o sistema de governo - tomada esta 
palavra no seu sentido mais amplo - adotado entre nós, relegou para o pla
no estadual, em linha de princípio, a função jurisdicional. A competência da 
União, quer em grau originário, quer em grau de recurso, é sempre fixada em 
razão de determinados elementos da lide, tidos como atípicos e por isto mes
mo determinadores da avocação de matéria ao plano federal. A fórmula en
contrada, pelo menos no plano teórico, parece-nos correta, estando a de
monstrar, outrossim, que num Estado federado devem existir meios de con
trole de uns sobre os outros de forma a impedir tanto a concentração excessi
va de poder no plano central como a sua pulverização indiscriminada e inc· 1-

. tida, o que poderia acarretar o desaparecimento da unidade. 

A par das razões supramencionadas que estão a determinar a interve· 
niência do Senado Federal no processo de nomeação dos mais altos magistra
dos, as quais, de certo, dizem respeito à própria lógica do sistema federativo, 
outras existem ligadas mais diretamente ao princípio da harmonia c interde
pendência que deve presidir o relacionamento entre os diversos Poderes do 
Estado. Fazendo intervir tanto o Executivo como o Legislativo no procedi
mento que culmina com a nomeação dos integrantes das mais altas cortes do. 
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Pais, procurou·se evitar que viessem a ser investidos em tais funções pessoas 
politicamente comprometidas com tais ou quais correntes. Estas duas funções 
estatais são tipicamente políticas, porque a respeCtiva atuação está S7?J.pre 
vinculada à escolha dos meios mais oportunos e convenientes. Num sistema 
republicano, como o nosso, o povo escolhe representantes seus para, em seu 
nome e segundo aquelas proposições que julga mais adequadas, dispor sobre 
o gerir tudo que disser respeito ao interesse comum. Jã o Judiciário tem por 
missão velar pelo primado do direito, intervir, quando chamado, a fim de que 
a lesão jurídica não permaneça impune, enfim, asSegurar a sobrevivência do 
estado de direito. Quando a tutela jurisdicional é exercida, ~Íz·se qual o ~irei
to aplicãvel à espécie e determina-se que todos a ele se submetam. A sentença 
é sem dúvida uma das formas através da qual a vontade soberana do povo se 
manifesta, porquanto ela dâ cumprimento, no caso concreto, à determinação 
popular expressa abstratamente na lei. Nesta ordem de idéias, segue-se,que a 
atividade judiciária estã, antes de tudo, ad~trita a velar pelo bom e -!i~l cum
primento da ordem jurídica. Admitir-se que o juiz possa decidir segundo con
veniências políticas e não em função das opções políticas fixadas pelos Pode
res competentes, seria fazer tâbula rasa de todo o sistema institucional consa
grado nos países civilizados ao mesmo tempo em que se estaria erigindo o Jr· 
diciãrio num autêntico superpoder, porque incontrolado e incontida. 

As peculiaridades apont,adas que diferenciam a atividade jurisdicional da 
legislativa e da executiva repercutem no proces~? de investidura dos respect;
vos cargos. Enquanto em relação aos dois últimos eXige-se que os postulantes 
submetam-se ao processo de disputa eleitoral e sejam consagrados pela von
tade popular, no que tange o primeiro, dispensável se torna tal pré-requisit6. 
É que o aresto jamais irá encerrar juízo de valor -quanto a conyeniênci_a ou a 
oportunidade da decisão. O magistrado não interpreta os anseios populares; 
ele é o garante de que não só os cidadãos como o próprio Estado irão respei
tar e cumprir as opções políticas adotadas pelos poderes cujos membros são 
eleitos para tal fim. Nunca se pensou entre n6s em submeter os membros do 
Judiciãrio ao crivo da opinião pública, porque nunca se d~sejou que ~les deci
dissem ao sabor das correntes de interesse que Se revelam num dado momen
to mais poderosas ou influentes. A Nação sempre esperou da magistratura in
dependência, imparcialidade e submissão à lei. 

As prerrogativas do Judiciário - inamOvíbilidade, vitaliciedade e irre
dutibilidade de vencimentos- não encontram outra justificativa senão, pre- .. 
cisamente, a de assegurar aos respectivos integrantes condições mínimas de 
segurança para o exercício da nobre função. De resto, cumpre lembrar que 
durante o prolongado período em que tais garantias estiveram suspensas, as 
vozes mais lúcidas do País não cansaram de pugnar pelo seu pleno restabele
cimento. 

O constituinte brasileiro, outorgando ao Chefe do Executivo a faculdade 
de escolha dos nomes dos magistrados dos Tribunais Federais e ao Senado 
Federal o encargo de aprovar ou não dita escolha, quis tornar imune a inte
resses partidários o processo de investidura numa função cujo exercício, 
como jã foi demOnstrado, exige imparcialidade e independência. Ocorre que 
cumpre ao legislador ordinãrio adotar as providências cabíveis afim de que 
tal intuito poSSa ter efetiva aplicação prática. 

Ao longo dos últimos anos, temos verificado que a missão atribuída ao 
Senado Federal neste particular~ esvaziou-se ao ponto ~e passar a Casa a fun
cionar como mero órgão homologador da decisão executiva. Uma das razões 
que estão a contribuir para tal estado de coisas é o fato de não dispor o Legis
lativo da mesma gama de informações que o Executivo dispõe. Antes de 
fixar-se sobre o nome de tal ou qual pessoa, é de se supor que o Presidente da 
República tenha auscultado os setores mais representativos e mais aptos a 
opinarem a respeito. Acreditamos que seria oportuno que o Legislativo agisse 
da mesma forma antes de passar a deliberar sobre o nome indicado. Dentre as 
entidades passíveis de emitirem um juízo abalizado a respeito de assunto de 
tal importância estã, sem dúvida, a Ordem dos Advogados do Brasil. Este ór
gão, é bom que se lembre,jã tem no âmbito estadual uma competência fixada 
pela lei fundamental no que tange o processo de seleção e escolha de magis
trados. Ampliar as funções do "barreau" neste particular e fazer com que 
passe a desempenhar uma atividade consultiva no _processo d_e esc_9lha dos 
magistrados das cortes federais, só pode ter uma influência positiva na medi
da em que serão fornecidos novos elemeittos para a formação do juízo parla
mentar. 

Sala das Sessões, 7 de outubro de 1980 - Itamar Franco. 

(À Comissão de Constituição e Justiça) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto lido serâ publicado e 
remetido à comissão competente. 

Sobre a mesa, projeto de resolução que serã Jido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 109, DE 1980 
Dá nova redação às letras a e b do artigo ol02 do Re

gimento lntemo do Senado iF'ederal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 As letras a. e b, do artigo 402, do Regimento Interno 

d<> Senado ].i'ederal, aprovado pela Resolução n.o 93 de 1970, pas
sam a vigOrar com a .seguinte redação: 

a) .recebida a Mensagem, que deverá ser acompanhada de 
a.mplDS esclarecimentos sobre o candidato e seu Curriculum 
Vitae, será lida em P1enáril), enca.minhad~ à Coml.ssl'i.O 
competente e. em se tratando de indicação de magi.strado, 
enviado ofício à Ordem dos Advogados do Bra..sll para que 
opine a respeito; 

bl a Comissão poderá convocar o candidato, em prazo es
tipulado, para ouvi-·o sobre assuntos pertinentes ao de
sempenho .do cargo que deverá ocupar. Em se tratando 
d.e indicação de _magistrado será obrigatória ~ convocação." 

Art. 2. 0 Esta ResoLução entra em vigor na data de sua pu
b:icaçi'i.o. 

Art. 3.0 São revogadas a.s disposições em contrário. 
Justificação 

O constituinte brasileim, ~mtorgando ao- Chefe do Executivo 
a faculdade de escolha dos nomes dos magistrados dos Tribunais 
Federais e ao Senado Federal o encargo de aprovar ou não dita 
escolha, quis tornar imune a interesses partidárias o processo de 
investidura nunia função cujo exercício, como já fol demonstra
do, exige ~parcialidade e independência. Ocorre que cumpre ao 
legislador <>rdinário adotar a.s providências cabíveis a fim de que 
tal intuito possa. ter efetiva aplicação prática. 

Ao longo dos últimos anos temos Verificado que a missão atri
buída ao Senado Federal neste particular, esvaziou-se ao ponto 
~e passar a Casa a funcionar como mero órgão homologador da 
decisão executiva. Uma. daS razões que estão a contribuir para tal 
estado de coisas é o fato de não dispor o Legislativo da mesma ga
ma de informações que o ExecUtivo dispõe. Ante.s de fixar-se so
bre o nome de tal ou qual pessoa, é de se supor que <> Presidente 
da República tenha auscultado os setores mais representativos e 
mais aptos a. opinarem a respeito. Acreditamos que seria opor
tuno que o Legislativo agisse da mesma forma antes de passar a 
deliberar sobre <> nome indicado. Dentre as entidades passiveis de 
em.itJrem um julzo abalizado a respeito de assunto de tal impor
tância está sem dúvida a OTdem dos Advogados do Brasil. Este 
órgão, é bom que se lembre. já tem no âmbito estadual um:a com
petência fixada pela lei fundamental no que tange ·o processo de 
seleção e escolha de magi.strado.s. Ampliar a& funções do "ba.rreau" 
neste particular e fazer oom que passe a desempenhar uma atl
vidade oonsult.Iva no processo de escolha dos magistrados da.s oor
tes federa.ls só pode ter uma influência positiva na medida em 
que .serão- fornecidos novos elementos . para a formaçáo do juizo 
parlamentar. 

Entendemos ainda imprescindível que o candidato. seja ouvi
do pela Comissão pois é através da inquirição pessoal que os Se
nhores Senadores poderão fixar um critério preciso a respeito da 
esoolha Presidencial. Se o próprio Regimento Interno entende ne
Cessário a presença fi.sica de pessoa..:; qué irão desempenhar cargos 
dos quais são demissíveis ad nutum, não vemos como se poderia 
ter por dispensável o comparecimento daqueles que serão nomea
dos vitaliciamente. 

As alterações ora proposta.s ao diploma legal que rege o fun
cionamento de.sta Casa têm por objetivo aprimorar o exercício de 
)lma de suas mais dignificantes missões oon.stJtuclonais. 

Sala das Sessões, 7 de outubro de 1980. - Itamar Franoo. 
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto que acaba de ser lido, 

após publicado e distribuído em avulsos ficarã sobre a Mesa durante 3 (três) 
sessões a fim de receber emendas, findo o qual será despachado às comissões 
competentes. 

Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Helvídio Nunes. 
O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI. Pronuncia o seguinte discurso. 

Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
O assunto que me traz à tribuna, na tarde de hoje. diz respeito exclusiva

mente aos interesses do meu Estado, pois que ligado a providências que de hã 
muito deveriam ter sido tomadas pelo Ministério dos Transportes, através do 
DNER e que até o momento não o foram. Com isto o centro-sul do Piauí, re
presentado por aproximadamente 2/3 da área territorial daquele Estado, estã 
na iminência, com a aproximação das chuvas, dC ficar isolado do centro-sul 
do País, uma vez que a estrada que corta aquela região foi duramente danifi-
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cada no último inverno, inclusiVe ruíram as priildp"ais pontes sobre os Rios 
Gurguêia e Contrato que servem àquela região. 

Sempre adotei reservas no comentar, no plenário desta Casa, ocorrências 
de flagelos climáticos no Nordeste. E que as enchentes, quando esporadica
mente acontecem, sempre provocam benefícios indiretos, considerados ape
nas os aspectos materiais do fenômeno. Já com relação às secas, que periodi
camente ocorrem, às vezes em anos que se sucedem, não se aponta qualquer 
resultado positivo- que, direta ou indiretamente, -provoquem. 

Deixo com os técnicos a tarefa de avaliação dos resultados das calamida
des cíclicas e passo ao exame da matêria que me traz, na tarde de hoje, à tri
buna. 

Todos sabem, principalmente as autoridades ligadas à área, que no Nor
deste, no corrente ano, ocorreram, concomitantemente, dois flagelos: enchen
tes e seca. No que respeita à prolongada estiagem, e irregular distribuição de 
chuvas, responsável pela perda da quase totalidade das culturas, o Governo 
Federal, através do PROTERRA, do Projeto Sertanejo, do Polonordeste, da 
SUDENE, do DNOCS e de outra meia dúzia de órgãos ou instituições simi
lares, vem concedendo razoavel assistência às populações atingidas. Mas no 
que se refere aos efeitos das enchentes, que aconteceram, sobretudo, no mês 
de fevereiro do corrente ano, e que destruíram, além de plantações, estradas e 
pontes, des-conhece-se, infelizmente, qualquer providência governamental 
efetiva. 

Disse efetiva porque os levantamentos, as avaliações dos prejuizos e a ex
tensão dos danos causados foram objeto de providências tempestivamente to
madas. Lembro que até o próprio e incansável Ministro Mãrio Andreazza 
sobrevoou a região mais atingida e viu, de perto, os efeitos provocados pelas 
chuvas excessivas e conseqUente transbordamento dos rios. 

Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, faz poucos dias recebi de Dom 
Ramon Carrozas, Bispo Auxiliar de Bom Jesus, atencioso convite para parti
cipar, naquela cidade sul~piauiense, de uma reunião de prefeitos da região, 
com o objetivo de estudar os problemas ligados, diretamente, às comuni
cações daquela área do Piauí com o ceritro e o norte do Estado, bem assim 
com o Centro Sul do País. 

E que dois terços do território piauiense são coitci.dos ao meio, no senti
do norte-sul, pela PI-4, que se confunde, em importantes e extensos trechos, 
com a BR-135. E a PI-4, construída e pavimentada pela administração esta
dual, com recursos próprios ou oriundos de empréstimos e convênios, rodo
via com inigualável sentido de integi-ação, tem profunda significação para a 
vida económica, social e política do Piauí. 

Foi a partir da estrada PI-4 que, verdadeiramente, começou a grande ca
minhada do centro-sul do Piauí em busca do desenvolvimento. Com efeito, à 
apatia sucedeu o dinamismo, ao desânimo o fervor, à indolência a energia, à 
descrença a fé, á esperança a certeza. E o centro-sul deu o seu grande salto, 
explodiu de vitalidade e energia, para se construir hoje, e cada vez mais no fu
turo; no grande suporte desenvolvimentista do Piauí. 

Certo ê qüe, Sr. Presidente e Srs. Senadores, em conseqüência das copio
sas chuvas e das enchentes verificadas no mês de fevereiro, as rodovias foram 
gravemente castigadas. Assim é que, entre outros danos de menor valor, qua
torze pontes no sul do Piauí, cinco das quais de grande extensão, em diferen
tes estradas, foram destruídas pelas águas. Circunstância agravante é que ai~ 
gumas delas, situadas nos principais pontos de estrangulamento da PI-4, 
como a ponte sobre o rio Contrato e- a ponte sobre o rio Gurguéia, têm uma 
importância fundamental para aquela vasta região piauiense. E que a par do 
sentido integracionista, que é de suma rélevância, há de ser considerado tam
bêm o insubstituível papel desempenhado pela Pl-4 de ligação do sul do Piauí 
com o Centro-Sul do País, especialmente a Capital Federal. 

E desolador verificar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que após sete me
ses de esforços desenvolvidos pelo Piauí, Estado que não dispõe de recursos 
próprios para enfrentar a difícil e quase permanente crise por que passa are~ 
gião, não existam, aO menos, destinação de recursos na programação de 
obras do corrente ano, para a reconstrução das_ pontes. 

Em breve, porém, apesar das previsões pessimistas do Centro
Aeroespacial de São José dos Campos, deverão cair as primeiras chuvas no 
sul do Piauí. E que naquela área o período de inverno começa mais cedo do 
que no resto do Estado. E com as chuvas, sempre freqüentes e abundantes na
quela região, as dificuldades de hoje serão centuplicadas, não sendo de estra~ 
nhar que assumam foros de calamidade pública. 

Foi deveras preocupado, pois, que na penúltima quarta-feira levei ao 
MiniStro Mário Andreazza as queixas e as apreensões das populações do sul 
do meu Estado. 

E que o Ministério dos Transportes e o Departamento Nacional de Es
tradas de Rodagem - DNER, ao que sei, permanecem surdos, pelo menos 
insensíveis, aos pedidos, juStOs e urgentes, daquela região do Piauí. 

Ao cabo de contas, embora não disponha de recursos no volume que lhe 
deveria ser atribuído, ao Ministério-do Interior cabe tambêm articular as pro~ 
gramações governamentais, sem esquecer que, longe qualquer lisonja, o Mi
nistro Mário Andreazza recebe, com incornum sensibilidade, os problemas 
que lhe são endereçados. 

Pois bem, foi através do Ministério do Interior que obtive a informação 
segundo a qualt através de pontes baylle, utilizadas pelo Exército brasileiro, 
será'. dada solução, naturalmente provisória, às interrupções na PI~4, exata
mente nas passagens dos rios Contrato e Gurguêia, no trecho Bom Jesus
Monte Alegre e na própria cidade de Bom Jesus, respectivamente. 

O Ministêriõ do Interior, entretanto, não me forneceu a certeza, não me 
deu garantia de que a solução, embora paliativa, será tempestivamente ado ta
da. 

Daí, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os receios, os naturais e justos temo
res, que não são apenas ·meus, mas principalmente de todos os habitantes do 
sul do Piauí. 

E necessário, pois, ê imperfoso que mais- do que uma promessa, o Gover
no, face à proximidade e gravidade do problema, dê a certeza da providência 
anunciada, vez que a falta das pontes sobre o rio Gurgêia, na cidade de Bom 
Jesus, e sobre o rio Contrato, no trecho Bom Jesus-Monte Alegre do Piauí, 
representará o isolamento daquela vasta região do Piauí, com o resto do Esta
do e com o Centro-Sul do País. 

Quanto às providências definitivas, os piauienses confiam em que, a par
tir do fim das águas do próximo ano serão construídas as pontes levadas pelas 
enchentes e restabelecido em decorrência, definitiva e permanentemente, o 
tráfego da PI~4, que é essencial à vida de segmentos importantes da comuni
dade piauiense. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Concedo a palavra ao nobre Se
nador Evelásio Vieira. 

O SR. EVELASIO VIEIRA (PP- SC. Pronuncia o seguinte discurso) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nossa temática de hoje é o Ministro Delfim Netto e suas contradições. 
O Congresso NaciOnal tem perdido parte essencial do seu tempo na dis

cussão de problemas de importância menor, enquanto questões essenciais 
permanecem em segundo plano. 

Entre um recesso e outro, o Poder Executivo e a liderança do seu Partido 
preferem, por ser mais"Côril.Odo, lançar ao debate temas como lei de estrangei
ros, prorrogação de mandatos municipais, voto distrital, sublegenda e outros 
assuntos, onde, ainda que não suficientemente convencidos, os liderados vo
tam com as decisões superiores. 

Quer dizer, nesses campos, sob todos os aspectos acessórios, podem ser 
considerados fortes._ 

Mais ainda, na medida em que conseguem êxitos, empurram para a fren
te os problemas, enfim, ganham tempo. 

Um projeto político definido ainda não o temos. 
Por outro lado, no que respeita à condução da economia do País, em que 

não conseguem há muito resultados satisfatórios, ·a- posição é outra. 
A preferência. no caso, é pelo silêncio, se possível liquidando os proble

mas, na forma de afirmações semelhantes àquela de que toda inflação passa
'da é morta. 

Aí, são fracos, sendo vantajoso assim eliminar os problemas, ou manter 
à sombra questões prementes, essenciais como custo de vida, desemprego, 
dívida externa, escassez de energia e de produtos agrícolas. 

Essas questões, que dizem respeito ao dia-a-dia de cada um, relacionadas 
à sobrevivência das pessoas, são convenientemente reduzidas de expressão, 
logo quando chega o momento decisivo, aquele em que devem ser de uma vez 
por todas equacionadas e resolvidas. 

Acreditamos que devemos repor as coisas no seus lugares, esclarecer os 
problemas que de fato são cruciais, deixando o supérfluo para uma outra ho
ra, mais leve e calma do que a atual. 

Sr. Presidente, em conferência na Escola Superior de Guerra, a 2 de ju
lho de 1971, o então ministro da Fazenda, Delfim Netto, disse o seguinte: 

.. Para acelerar o desenvolvimento sem criar problemas é preci
so projetar esse desenvolvimento e tomar as medidas adequadas na
quelas variáveis do Quadro III (que eram as seguintes: consumo, in
vestimento, importaçãofexPOrtação, mão-de~obra e estoque de ca
pital), para que o desenvolvimento não se esgote num mero proces
so inflacionãi-iõ". 

Afirmação do Ministro Delfim Netto, em 1971. 
Menos de três anos depois, o professor Delfim Netto deixou a pasta da 

Fazenda, e as pressões inflacionárias, contidas nos dados estatísticos, mas 
presentes na realidade, se av~lumaram. A elas, se juntaram os déficits exter
nos. 
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Quer dizer, as medidas adequadas para que o desenvolvimento não se 
esgotasse não passaram de um lembrete para o consumo de algumas horas de 
seriedade. 

De volta, em 1979, em janeiro do ano seguinte, o ministro do Planeja
mento Delfim Netto chegava à seguinte conclusão: 

"TemOs que crescer ·miüs i'á:r;fido e, infelizmente, enquanto não 
se corrigir o balanço de pagamentos, não se vai poder crescer muito 
mais rãpido do que estamos crescendo, 5, 6, 7 por cento. Mas ê ób
vio que o- Brasil precisa crpscer muitO mais do que isso para poder 
absorver a mão-de-obra que está aí." (O Estado de S. Paulo, 23-1-
80). 

O trecho aceita estar o País vivendo um momento de estagnação, ainda 
que condicioriado, na medida em que se considerem as suas necessidades. 
Ainda mais, o trecho demonstra o quanto é cont!ã.dit6rio em seus conceitos o 
professor Delfim Netto, o mesmo que, em 1971, na aula inaugural da Escola• 
Superior de Propaganda, no Estado São Paulo, dizia: 

"A História mOStra que se pode pensar em uma economia feu
dal estagnada; que se pode pensar numa economia socialista estag
nada, mas não se pode pensar em uma economia capitalista esfagna
da. A economia capitalista est~gnada é uma contradição dos seus 
próprios termos." _ 

De nossa parte, Sr. Presidente, somos daqueles que acreditam que a es
tagnação econômica é muito mais conseqliêri.cia- di improvisação, da visão 
curta dos problemas, da falta de planejamento. 

Quanto a isto, o professor Delfim Netto é daqueles que preferem esperar 
o que vai acontecer no ano que vem,- ao invés de buscar antecipar pelo menos 
as linhas gerais do que pode acontecer. O s_e:u 39 _Plano Nacional de Desenvol
vimento não ê um plano, e é o próprio miniStro do Planejamento que conside
ra o planejamento .. uma prática muito pouco eficaz" (conferência na Escola 
Superior de GUerra, maio de 1980, debates publicados no Correio Brazilien
se. de 10-6-80. 

Neste caso, Sr. Presidente, há uma contradição entre o cargo ocupado 
pelo professor Delfim Netto e as suas opiniões sobre o significado do Planeja
mento. Há que se tomar alguma providência a respeito, e por certo não acre
ditamos deva ser aquela de mudar o nome da atual Secretaria de Planejarnen
to da Presidênda da República. 

Em junho de 1973, o então ministro Delfim Netto esteve na Câmara dos 
Deputados. Lá, aceitou discutir a crítica de Que a dívidã extefna braSlteira se
ria uma bomba de retardamento, que deveria, mais cedo ou mais tarde, inibir 
o desenvolvimento económico brasileiro. - --

Considerando a crítica improcedente, o ministro assegurou não consti
tuir, de forma nenhuma, o endividamento externo uma bomba de retarda~ 
me!J.to. _ 

Na época, que-r--dizer, no ano de 1973, o serviÇO da dívida externa consu
miu 40,5% do total das exportações brasileiras. Ao final de 1979, essa porcen
tagem passou para 76,2%. 

Ultimamente, têm sido claras as evidências de que o nosso País encontra 
dificuldades cada vez maiores para o financiamento dos seus compromi~sos 
externos. Quer dizer, necessitamos cada vez mais de recursos externos para 
cumprir os compromissos externos que se vencem. 

Em 1971, o mCsmo ffiinistro que agora viaja para o exteriOr, a fim de ou
vir amigos, e que considerava a redução do crescimento econômico brasileiro 
entre 1964 e 1968 como um período em que o Brasil "teve de devolver sobre 
os saques irresponsáveis que havia feito no exteriOr, anteriormente", este 
mesmo senhor dizia que o Brasil estava fazendo .. dívida com a capacidade de 
pagar a dívida". 

São inúmeras as contradições, Sr. Presidente, e um pronunciamento é 
curto para contê-las todas. 

Estamos vivendo um período em que diversas medidas são postas em 
prática, sobretudo no campo tributário, a fim de que o consumo seja COIJ.tido, 
sem falar nas severas restrições creditícias. Há um--Consenso, ou p_elo menos 
busca-se isso, sobrestar a demanda, no País, extremamente aquecida. 

Em 1973, em artigo parã a Revista Bancária BraSileira, ao discutir a for
ma de o País continuar a crescer, o então ministro da Fazenda Delfim Netto 
dizia o seguinte: · 

.. Desenvolvimento é exatamente isto, é fazer a demanda andar 
na frente da oferta, porque isto é qu-e estimula os nossos investimen
tos. isto é que dá a rentabilidade às empresãs, isto é que dâ escala à 
indústria, isto é que permite enfim mobilizar o Brasil para realizar o 
desenvolvimento". 

Este elogio da escassez, produzido em_l973, ganhou um novo colorido 
nos dias de hoje. As baterias estão todas assestadas para uma redução do con 

sumo interno que seja proveitosa no sentido de se exportar cada vez mais. E, 
neste ritmo, deixamos de lado a discussão dos problemas concretos, passando 
a fechar os olhos à realidade. Esquecemos um conselho, dado pelo ministro 
Delfim Netto, no artigo citado da Revista Bancária Brasileira- .. ou entende
mos o que está aconteceiido, ou haveremos de chorar muito". 

Não resta dúvida de que foram palavras proféticas, só que quem as 
enunciou não meditou o suficiente -sobre elas. 

As contradições permanentes do Ministro Delfim Netto é que estão con
duzindo o Brasil ao caos econômico-social. 

Antes, quando falávamos que a estratégia económica precisava de serre
formulada, porque marchávamos para dias difíceis, éramos apontados como 
pessimistas, mas hoje os maiS categorizados integrantes do Governo Federal 
reconhecem que a situação é gravíssima. 

No campo político ocorre o -rnesmo quadro de incertezas. E isto é pro
fundamente grave tambêm. Impôs-se uma reformulação partidária, com ore
torno ao pluripartidarismo, mas até agora não temos o projeto político efeti-
vo. 

Sr.Presidente e Srs. Senadores, as contradições permanentes do Sr. todo
poderoso Ministro do Planejamento têm provocado uma insegurança entre 
as classes produtoras deste País, em todos os seus níveis. Em decorrência des
sa insegurança, hã uma inquietação. Não se estabelecem diretrizes seguras 
par~_ a nossa atuação firm~ no campo econômico-social. Isto acontece no 
camPo econômicO-soCí8.1 brasileiro e no campo· político-institucional. 

Sr. Presidente, o Governo impôs uma reformulação partidária. Os parti
dos estão aí a se organizar. Anteontem o PDS realizou as suas convenções 
municipaís. No próximo domingo, será a vez do PMDB. No início do pi6xi
mo ano, a dos demais partidos que estão a se organizar. No entanto, todos 
sem saber as normas em que vão conviver, sem diretrízes. Fala-se que vamos 
ter sublege!ndas para a disputa dos governos estaduais, para a senatória. Ora 
se fala na apresentação por p·arte de um elemento do Governo de projeto vin
culando verticalmente o voto para governador, para senador, para deputado 
federal, deputado estadual, de prefeitos e vereadores. 

Há uma balbúrdia em matéria de informações. E preiciso que neste País 
se estabeleçam diretrizes seguras, é preciso que o Governo venha e anuncie à 
Nação o seu projeto político, para nos dar tranqüilidade na formação dos 
nossos partidos e podermos cumprir a nossa grande missão. 

Se não vier esse projeto político e cOntinuarmOs ViVendo nesta expectati
va de iniranqüilidade, vciinos retornar ao regime bipartidário. Aí estão repre
sentantes dos vários partidos se reunindo, conver:ª-ando e estudando uma es
tratégia para se autoproteger das novas intenções casuísta do Governo Fede
ral. O mesmo acontece em relação ao campo económico deste País. Aqui e ali 
vivemos em intranqüílidade, em insegurança, porque o Governo não estabe
lece diretrizes se_gu~as,. normas claras e definitivas. 

Sr. Presidente: em Per~ambuco, no Ceará, nas mene:!'es cidades, na prá
tica do futebol varzeano, existem normas seguras que são respeitadas. Na 
convivência da sociedade brasileira essas normas não existem. As regras são 
alteradas a todo insta!lte, criando uma intranqUilidade entre todos nós. _ 

O Sr. Aderbal Jurema (PDS- PE)- Permite V. Ex• uma ligeira inter
venção? 

O SR. EVELASIO VI fiRA (PP- SC)- Ouço V. Ex• com muita ale
gria. 

O Sr. Aderbal Jurema (PDS- PE)- V. Ex• pode ter toda a razão quan
to aos problemas da política econômica do Governo. Nós recebemos com a 
maior alegria a contribuição crítica da Oposição e até planos para que possa
mos tirar este País desta crise econômica que não é apenas motivada por fatO
res internos, existem também fatores externos. 

O SR. EVELASIOVIEIRA (PP- SC) - Fundamentalmente de ordem 
interna e, principalmente, pela incapacidade do Governo. 

O Sr. Adorbal Juroma (PDS- PE)- Se eu falasse como o querido Se
nador amazonense, eu falava em endógenos e exógenos. Mas vamos falar in
terno e externo. Agora, quanto ao projeto políUco, não vou lembrar a V. Ex•, 
porque V. Ex• ê um dos Senadores mais esclarecidos desta Casa, mas, quando 
nós fizemos a reformulação partidária, daí em diante começ3.rnos a iniciar os 
projetes polí(ícoS Coin essa:- reformul~çã_o partidária. O projeto político vai se 
confirmar em 1982 com as eleições diretas para governador, mensagem envi
dada pelo Senhor Presidente da República. De maneira que, agora, mesmo, 
anteontem, o nosso Partido deu uma demonstração pública de suas intenções 
quando 3.044 municípios brasileiros realizaram convenções do PDS. V. Ex• 
ainda-há poucO ailuõcf<iVa que o seu Partido, no domingo vindouro, irá tam
bém realizar convenções. Tudo isso o que é senão a marcha do projeto políti
co, uma marcha gradual? Ontem foi o PDS, _amanhã será o PP ou o PMDB, 
depois os outros menores. Todo~ eles se preparando para quê? Para as 
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eleições de 1982. E esta Casa e a Câmara dos Deputados vão votar a mensa- o SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP_ SC) _ Uma beleza!. .. 
gem do Senhor Presidente da República, que hão abrirã mão das eleições di-
retas. S. Ex' faz questão das eleições diretas para os governadores. De manei- O Sr. Aderba1 Jurema (PDS- PE)- Tanto é uma beleza que nenhum 
ra que estamos em plena ascensão, quanto aos projetas políticos. Agora, é Prefeito da OposiÇão atê hoje renunciou, não pretende renunciar, ao que eu 
claro que todos esses projetas políticos sofrem a crítica da Oposição e essa , saiba ... 
crítica, fique certo V. Ex', que com a experiência parlamentar que temos, nós O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Só o que faltava era eles re-
a recebemos, sobretudo quando ela é feita em termos elevados, como os de V. nunciarem ... 
Ex11, como urna contribuição, sobretudo porque nos estimula a cumprir a pa- o Sr. Aderbal Jurema (PDS- PE)- Tem sido uma beleza tanto para 
lavra do Presidente da República, que disse que haveria de fazer deste País os prefeitos do PDS como para os prefeitos da Oposição. 

uma democracia. O Sr. José Lins (PDS - CE) - V. Ex' me permite um aparte? 
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Isto até aí é uma intenção. O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Senador Aderbal Jurema, aí é 

Não sabemos se jã é uma decisão. Agora, pergUnto a V. Ex', que é um ho- que reside o problema, O País atravessando uma fase gravíssima, precisando 
mem responsâvel, que é um homem ponderado, V. Ex' reafirma que existe o seu povo de tranqiiilidade, de serenidade, a fim de buscar as soluções para 
um projeto político? eSsas dificuldades econômicas e sociais, mas para isso, para nós ·chegarmos a 

O Sr. Aderbal Jurema (PDS- PE)- Reafirmo, porque os fatos estão ai esse estãgio de tranqUilidade, para nós tomarmos essa posição, é preciso nor-· 
ao nosso lado. mas definidas no campo politico, porque o poder político ê que vai equacio-

0 SR. EVELASIO VIEIRA (PP- SC)- Então, faço a seguinte inda- nar os problemas económicos-sociais. 
gação: V. Ex• pode assegurar que teremos ou não eleições diretas para gover- 0 Sr. Aderbal Jurema (PDS- PE) _Eu folgo em ouvir V. Ex' desejar 
nadar? tranqUilidade no campo político, porque não somos nós, que somos Gover

O Sr. Aderbol Juremo (PDS - PE) - Se Deus quiser, teremos eleições 
diretas para governador. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP- SC) ,...-Baseado em que V. Ex• faz 
esta afirmação? 

O Sr. Aderbal Juremo (PDS - PE) -Na mensagem do Senhor Presi
dente, que jã tem como relator o Deputado Edison Lobão -já foi inclusive 
autor de um projeto neste sentido- e que será aprovado pelo Congresso Na
cionaL 

O SR- EVELÃSIO VIEIRA (PP - SC) - Há uma dúvida ainda, por
que projeto dessa natureza já esteve em tramitação nesta Casa e o Governo 
não permitiu a aprovação. 

O Sr. Aderbol Juremo (PDS - PE)- Qual foi? Foi enviado pelo Presi
dente da República? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Mas foi por um dos Vice
Líderes do Governo. 

O SR. ADERBAL JUREM A (PDS- PE)- Mas não foi pelo Presiden
te da República. S. Ex' enviou uma mensagem sobre a anistia. Todas as Opo
sições, com raras exceções, diziam que era uma anistia capenga. Depois de 
aprovada, verificamos comprovadamente que o Brasil, hoje, é um dos países 
do Mundo Ocidental que tem cumprido a sua palavra quanto à abertura polí
tica, através de um projeto aprovado pelo Congresso e enviado pela Presidên
cia da República. De maneira que precisamos ser um pouco menos pessimis
tas porque, do contrâÍ'io, nós criaremos um clima de desconfiança que não 
ajuda a V. Ex•, ao seu Partido, nem ao meu Partido, não ajuda à classe políti
ca, que precisa ter uma mensagem de otimismo, porque nós estamos atraves
sando uma das maiores crises da História Econômica do Bra_sil. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP- SC)- f: exatamente por isso que es
tou levantando, mais uma vez, o assunto, pedindo ao Governo no sentido de 
que estabeleça um projeto político. 

Pergunto ainda a V. Ex'- que não respondeu objetivamente a nossa in
dagação- V. Ex' pode garantir que teremos eleições para o Congresso Na
cional, para as Câmaras Legislativas estaduais, com o voto distrital ou o voto 
proporcional? Distrital ou voto misto? 

O Sr. Aderbol Juremo (PDS- PE)- No momento, respondo a V. Ex• 
que nós iremos ter eleições com o voto proporcional. Agora, se sugir uma 
consciência no voto distrital por maioria, nós não podemos vencer a maioria, 
nós -devemos, tanto o Governo como a Oposição, ter humildade diante da 
maioria, porque a rriaioria nas democracias é que faz prevalecer o seu ponto 
de vista. 

O SR- EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Mas, é exatamente, isto V. 
Exfs, que constituem a maioria, deveriam fazer, jâ deveriam ter feito,jã deve
riam ter apresentado a esta Casa o projeto de V. Ex• que nós aprovaríamos e 
nós teríamos, então, tranqUilidade na formação dos nossos partidos e no 
cumprimento de nosso dever. 

O Sr. Aderbal Juremo (PDS- PE)- V. Ex• hâ de convir que a política 
é um fato, como dizia o grande tribuno Carlos Lacerda, eminentemente dinâ
mico. Nós não podemos prevenir tudo a longo prazo, nós estamos com a 
mensagem das eleições diretas para governador; nós votamos há pouco tem
po a prorrogação dos mandatos de prefeitos ... 

no, porque nós não somos um partido do Governo, somos hoje um partido 
no Governo ... 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP- SC)- Vontade V. Ex•s têm ... 

O sr:-Aderbal Juremo (PDS- PE)- ... nós que somos um partido no 
Governo, desejamos justamente a tranqUilidade, porque ninguêm mais do 
que Governo sabe o valor da ordem. Já as Oposições, não, só se apercebem 
do valor da ordem quando caem na desordem. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - V. Ex•s continuam tendo 
vontade de ser Governo, mas continuam no estribo do Governo. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite-me V. Ex•, nobre Senador? 

ú SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP- SC)- Ouvirei o Senador José Lins. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - V. Ex• meparece muito preocupado 
com o que chama a tranqUilidade da Oposição, se não me engano. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Não. Tranqililidade de toda a 
elite brasileira, quer no campo político, quer no campo econômico, de toda a 
população brasileira, que precisa de tranqüilidade e o Governo está tumul
tuando, com a sua incapacidade de estabelecer diretrizes definidas neste País. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• acaba de dizer, ao Senador Ader
bal Jurema, que precisa de tranqililidade. Pelo que vejo, a Oposição reclama 
tranqOilidade política para o seu futuro ... 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP - SC) - Perfeito. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Esta seria uma situação de privilégio 
para a Oposição. Há poucos dias ouvi o nobre Senador Pedro Simon dizer 
que estava preocupado. Ele não sabia se iremos ter o voto distrital, não sabia 
se iremos ter eleições para governadores ... 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP - SC) - V. Ex• sabe ... 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Eu me ponho no mesmo ponto de vista 
do Senador Aderbal Jurema. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC)- A maneira vacilante como se 
expressa mostra que V. Ex' não tem certeza, não tem convicção do que diz e 
pode acontecer. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) -Não hã nada de vacilação, nobre Sena
dor. Se eu soubesse de tudo, o privilegiado seria eu. Ora, o que V. Ex' não 
pode esperar é que a Maioria trabalhe em beneficio da Minoria. V. Ex• não 
pode esperar isto ... 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Não; mas, em beneficio da 
sociedade brasileira, sim. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• tem que se convencer disto; seria 
ilusório a Minoria esperar isto. A Minoria não deve esperar que a Maioria lhe 
ceda o poder. Ela terá que lutar por ele. · 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Nós queremos são regras se
guras. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• pede regras seguras porque se 
sente inseguro, evidentemente ... 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP - SC) - Lógico, pois não sabemos 
como vamos disputar as eleições de 1982. 
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O Sr. José Lins (PDS- CE)- ... e essa insegurança, que é da Oposição 
em geral; essa insegurança que é de V. Ex•, em particular ... 

O SR. EVELÁSIO VlEIRA (PP- SC) -ll a insegurança que predomi
na no Brasil. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)-"· V. Ex• deseja transferi-Ia para a Maio
ria e para o País, como um todo V. Ex• pretendeu criticar o Ministro Delfim 
Netto, que ... 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - ll um incoerente. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - ... que julga incoerente. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - É e eu o provei. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - V. Ex• não provou coisa nenhuma. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Provavelmente, o aparelho 
auditivo de V. EX• não está funcionando bem. 

O Sr. José Lins (PDS -CE)- Vejamos: quando V. Ex• se refere à de
manda, é claro, nobre Senador, que sem demanda não há mercado. Se não há 
mercado, resta a estagnação. V. Ex• não pode considerar a economia do País 
como coisa estática. E. claro que o Governo tem a possibilidade de agir, orien
tando a demanda, tentando induzi-la ou reduzi-la, com objetivos diversos. 
Não há, pois, contradições nesse campo. Um outro problema que V. Ex• le
vantou foi o do crescimento. Claro, o País jâ cresceU a taxas muito altas e 
continua crescendo, apesar da inflação V. Ex• _alega falta de segurança, agora 
jã não política, mas segurança na área econõn:iíca. Alega que o Governo não 
tem um plano econômico nem tem uma política econômica. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP - SC) - Nilo tem; não tem. 

O Sr. José Lins(PDS -CE)- Ora, nobre Senador, seria tentar tapar o 
sol com uma peneira negar os objetivos do Governo e a sua política no campo 
econômico. Os empresários têm, em decorrência. segura indicação quanto à 
correção monetária, hã toda uma definição de prioridades, desde a agricultu
ra, à energia, ao balanço de pagamentos, à indústria, sobretudo ao controle 
da inflação. V. Ex•. possivelmente, não acompanha a dinâmica do Governo. 
Se não acompanha, evidentemente faltam·lhe dados para a compreensão da 
realidade da política governamental. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Senador José Lins, lã no mu
nicípio de Pitanga, o prefeito quando assumi estabelece um plano de ação, as 
diretrizes bâsicas; os governos estaduais, também; o governo federal, tam
bém. Nós tivemos no governo federal o primeiro plano de ação ... o PND. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• confirma, támbém o governo fe
deral. Muito bem, estã certo. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)~ ... tivemos o 2• PND e agora 
o 39 PND elaborado pelo atual Ministro, mas que não estabelece as metas, ao 
contrário dos anteriores que as fixavam. 

O Sr. José Lins (PDS - CE)- No ano passado, pelo menos, V. Ex•. 
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- ... para que o povo possa se 

orientar, e aí estã o empresário, desarvorado ... 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Ao contrãrio, nobre Senador ... 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- ... porque as leis se alteram a 
cada dia. Não existem normas, não existem diretrizes seguras, vivemos numa 
inquietação ... 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - É muito fâcil ... 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- ... e em razão disto é que nós 
estamos marchando para o caos económico e social, esta que é a verdade. E, 
hoje, os Ministros já reconhecem. Hã um ano, dois ou quatro anos, quando 
nós chamávamos a atenção, desta mesma tribuna. para a estratégia errônea 
estabelecida no cantpo econômico brasileiro, diziam que nós_ éramos- pessi
mistas. Aí estão, hOje, ... 

O Sr. José Lins (PDS -CE)- Não é nada disso- V. Ex• me permite? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- ... os dados provando: o endi
vidamento externo, e não temos conseguido novos recursos para pagar aquilo 
que já devemos; a dívida interna, a inflação, o desemprego, o subemprego; es
tão aí... 

O Sr. José Lins (PDS -CE)- Permite V. Ex• um novo aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- ... volumes de problemas se
riíssimos neste País, e V. Ex• ainda fala que está tudo bem, tudo certo e que 
nós não estamos acompanhando a atuação do Governo. 

O Sr. José Llns (PDS - CE) - Nobre Senador Evelãsio Vieira, nin
guém, neste País, desconhece que temos problemas, e nãq seja eu a 

desconhecê-lo. Problemas hã - problemas que são nossos, endógenos e 
problemas exógenos. Mas, que o Governo não tem um programa, não tem 
um objetivo, não tem prioridades, não fixa parâmetros, V. Ex• chega às raias 
da injustiça. O GoVéino tem uiii-objetivo definido, em termos de prioridades 
e de seus desdobramentos; não hã, portanto, desconhecer~se que o GovernO 
tem adotado medidas para combater estas dificuldades. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC) -Os parãmetros que o Gover
no estabelece, hoje, caem urna semana depois. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex• diz isso, éfácildizer; demonstrar, 
porém, é outra coisa. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Tenho repetidas vezes prova
d_o, nesta Casa. Não sou de lançar as palavras aos ventos, não; venho sempre 
com os dados. 

Ouço o Senador Henrique Santillo. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Eminente Senador Evelãsio 
Vieira, começaria por fazer uma referência às palavras do eminente Senador 
Aderbal Jurema, quando diz que a democracia é o governo da maioria e de-
vemos todos nós, obviamente, nos submeter com humildade às decisões da 
maioria. Mas, veja bem, quando a Maioria reiteradamente é capaz de subver
ter a ordem jurídica, quase sempre casuísticas, destinadas a fazê--la sempre 
maioria, aí todos os brasileiros têm o direito de reagir, de protestar. Eu tenho 
a impressão de que é caso de V. Ex•~ 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Mas, é natural. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- O Ministro Abi-Ackel este
ve, hã poucos dias, na ComissãO -Mista que apreciou o parecer quanto à 
emenda que restabelece eleições diretas para governadores e para senadores. 
Ali, nós tivemos a oportunidade de, dialogando·com o Ministro, solicitar dele 
justamente isso que V. Ex• está 4izendo aqui. Nós achamos que a Nação tem 
o direito de saber qual é o projeto político do Governo, até onde vai a abertu~ 
ra. A abertura vai atê eleições diretas para governadores, com voto vincula~ 
do, com voto distrital, com sublegenda ou vai mais adiante? O próprio Minis
tro se referiu à circunstância política atual, à realidade política atual, que não 
estaria permiúndo, por exemplo, o estabelecimento de eleições diretas para 
Presidente da República. Que realidade política é essa? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Perfeito. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB - GO) - Vamos discuti~la, vamos 
aprofundar a discussão quanto a essa realidade política que estã impedindo 
que o País tenha mais uma vez eleições diretas para Presidente da República, 
agora, em 1982, inclusive. Ou, se não for possível em 1982, se o Governo tem 
a intenção de ser em 1984, ou em 1990, já qUC o mandato previsto é de seis 
anos. Se nós teríamos eleições diretas para Presidente da República e assim 
por diante. Mas, por que este negócio de dizer que em política não se pode 
prever nada? Isso é conversa que não dã para entender. Dã para prever, sim. 
Como não dá? Aliás, eu vou repetir aqui o nosso grande Machado de Assis: 
"Em política basta ser lógico para ser profeta". Acho que é possível ser lógi~ 
co, sim, desde que se estabeleçam normas como V. Ex• está dizendo, e que 
críveis por todos os brasileiros. Não ê pela Oposição, não. Não é esse proble
ma de dizer que é o partido da Oposição; não-é isso, nãol Isso inclui tambêm 
o partido que hoje é Governo é que amanhã poderá não ser. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- E com maior responsabilida-
de. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Poderá não ser Governo, e 
com a grande responsabilidade de deter a maioria em ambas as Casas do 
Congresso Nacional. Agora, V. Ex• fez com muita propriedade uma referên
cia fez às palavras do Ministro Delfim Netto pronunciadas numa conferência 
que ele fez na Escola Superior de Guerra, este ano. Entre outras coisas, o Sr. 
Delfim Netto declarou que, para resolver os problemas económicos e sociais 
do País, além de outras coisas é preciso reduzir o consumo para aumentar as 
poupanças internas. Como o que eu concordo. Só não concordo com urna co
locação genérica como esta. :E preciso frisar que classes no Brasil precisam re
duzir o consumo. Porque nós temos 70, 80% do povo que não tem como redu
zir o consumo. Porque nós temos 70, 80% do povo que não tem como reduzir 
coisíssima nenhuma, porque não consome, 80% do povo não consome. Nós 
temos 20% do povO se resfestelando no supérfluo. Então era preciso que se 
dissesse: existe 10,15%, são as classes X e Y que precisam, submetidas à políti
ca do Governo. reduzir o consumo para aumentar as poupanças internas, 
para se armar de desenvolvimento, para que amanhã não tenhamos tantas in
justiças sociais. Não, fica naquela genérica de fazer média, de fazer média 
com os membros da Escola Superior de Guerra, com os componentes da Es
cola Superior de Guerra; fica naquela de fazer média. Aliás, não é apenas o 
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Sr. Delf1m N etto que tentou fazer média não. Outros ministros também estão 
indo lã para, no discurso de intenções, fazer média, mas, entre o discurso e a 
prática-, sempre reSta à Nação perplexa observar que continua existindo um 
abismo, um fosso muito- grande de separação. Eu agradeço à V. Ex•. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Permite-me V. Ex• um apar-
te? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC) -Ouço o Senador Humberto 
Lucena, para encerrar o meu pronunciamento, Sr. Presidente. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- V. Ex• tem toda razão de re
clamar contra o casuísmo do Governo no campo político, pois podemos re
cordar que, por ocasião do anúncio que fazia a imprensa da extinção dos par
tidos, quando se abordava o problema neste Plenârio, logo as vozes da Maio
ria se levantavam para dizer: isto é uma mera hipótese que jamais foi cogitada 
pelo Governo. E, no entanto, dentro de pouco tempo tornou-se realidade. 
Em seguida, veio a prorrogação dos mandatos dos prefeitos e vereadores. 
Nós começamos, aqui, a combatê-Ia e de igual modo, a Maioria alegava que 
era apenas iniciativa de um parlamentar, que o Governo não tinha a menor 
parti pris naquela história, e o que se viu no final das contas foi o triste espetâ
culo das Lideranças do Governo comandarem a vitória da prorrogação dos 
mandatos no plenário do Congresso Nacibnal. Assim, nobre Senador, há de 
acontecer, com outras hipóteses. Está aí, como bem lembra V. Ex•, o proble
ma da extensão da sublegenda a Governadores de Estado, o voto distrital o 
distritão e aSsim por diante. São medidas casuísticas que estão sendo prepara
das nos _laboratórios_ do Palãcio do Pla_nalto, com uma única finalidade: a de 
tentar evitar que nós da Oposição sejamos vitoriOsos nos futuros pleitos elei
torais. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Ouço V. Ex•. 

O Sr. José Lins (PD- CE)- É exatamente nesse sentido que eu me re
firo à imp-Ossibilidade da Minoria esperar da Maioria que lhe aplaine os terre
nos. Ora, a Minoria alega que não pode prever; mas o Senador Henrique San
tillo diz o contrário, que é possível prever em política, que essa história de di
zer que não é possível prever em política, que essa história de dizer que não é 
possível prever não é correta. Nisso, S. Ex'- tem razão: a Minoria pode prever, 
corno nós também podemos. O que não é possível, n-obre Senador Evelásio 
Vieira, é esperar a Minoria que a Maioria lhe aplaine os caminhos. Esta é que 
é a realidade fora disto é sonhar. Quero, também, comentar o que disse o 
nobre Senador Henrique Santillo: o Ministro Delfim Netto tem razão, e S. 
Ex• sabe disso. Ninguém pode fazer desenvolvimento sem poupança, é claro. 
Esta é urna afirmação genérica, necessária: ninguém pode aumentar o investi
mento se não reduzir o _c_onsumo. Mas, daí a concluir que o Governo acha 
que essa poupança deve ser feita à custa das classes mais pobres; vai uma dis
tância muito grande. Evidentemente, jamais foi intenção do Çioverno, parti
cularmente do Ministro Delfim Netto, dizer uma coisa dessa natureza ou pre
conizar o desenvolvimento do País à custa das classes mais pobres; o que de 
certo seria impossível. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Muito obrigado. Sr. Presi
dente e Srs .. Senadores, desenvolvimento é estado de espírito. Para nós termos 
estado de espírito é preciso nós termos segurança, tranqUilidade. É preciso 
que o Governo, com urgência, ofereça à discussão e à aprovação o seu projeM 
to político, para que a Classe política possa tratar com tranqUilidade dos 
problemas econômicos e sociais deste País. Fora disto, nós continuaremos na 
marcha irreversível para o caos econômico e social deste País. (Muito bemt 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Agenor Maria, para uma comunicação. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN - Para uma comunicação. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Fui citado, domingo, em vários jornais, como um dos Senadores do 
]viDB contra a fusão. Entre os 27 Senadores da Oposição, o Senador Roberto 
Saturnino e eu éramos os únicos contra a fusão. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu não sou contra coisíssima nenhuma, 
absolutamente nada. Eu não entendo é essa fusão que alguns políticos, em 
Partidos de oposição, qUerem fazer neste País. 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Hã questão de 20 dias pas
sados, encontrei-me, nos corredores do Senado, com um jornalista, Haroldo 
Hollanda, que me perguntava: Senador, e a fusão no Rio Grande do Norte? E 
o acordo d_o Sr. com o Sr. Aloisio Alves? Então, eu respondia ao jornalista 
que não tenho como fazer acordo com o Sr. Aloisio Alves. 

E por que, Sr. Presidente? O MDB que teve candidato natural em 1978 
ao Senado, teve na pessoa do Sr. Aloisio Alves c do seu filho, à época Presi
dente do MDB, os inaiores adversários. Quem foi veementemente contra o 
Partido, apesar de, oficialmente, o filho ser o Presidente do MDB no Rio 
Grande do Norte. Perdemos a eleição para o Senado porque o Presidente do 
MDB, do meu Estado, junto com o seu pai e demais familiares, ficaram con
tra o candidato do MDB. Se este era quadro de 1978, eu não tenho, hoje, con
dições psicológicas e morais, de ter na bandeja um acordo com esse cidadão. 
Como poderei ter um acordo com o Sr. Aloisio Alves, hoje, no Rio Grande 
do Norte. Depois de todo um quadro de dissabores, desilusões e decepções? 

Portanto, a minha presença na tribuna, por deferência da Mesa, é para 
dizer ao Brasil que não sou contra; sou, s-im, a favor da decência, da dignida
de política, de uma política que seja feita tendo como escopo o povo nas suas 
necessidades, o povo nas suas aspirações, o povo nas suas reivindicações e o 
povo no seu sofrimento. A política de cambalacho, de enriquecer famílias, de 
enriquecer familiares, de eternizar determinados elementos na política, 
beneficiando-se e vivend,o às custas da mesma, sou contra esse tipo de políti
ca. Sou a favor de uma política em que prevaleça acima de tudo, o interesse 
do povo e não o da famflia; sou a favor de um tipo de poUtica em que preva
leça, acima de tudo, o interesse da comunidade nas suas reivindicações mais 
sentidas e mais dignificantes. Sou contra, veementemente contra, qualquer 
tipo de acordo que tenha como escopo maior a defesa de interesses subalter
nos. 

Agradeço a deferência da Mesa e aqui fica, mais uma vez, a identificação 
de um princípio, de que, acima do interesse da família, acima do interesse de 
determinados elementos que fazem da política o seu interesse subalterno, estã 
o interesse, na minha concepção, da nacionalidade e da comunidade do País. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito. bem! Palmas.) 

u :>R. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Henrique Santillo, como Líder do PMDB. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO. Como Líder, pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

"Nesses últimos 16 anos, o Brasil experimentou um profundo processo 
de transformação. A base econômica expandiu-se e fortaleceu-se. Nosso pro
duto interno coloca-se entre os mais elevados e a renda per capita é de 
US$ 1.800.anuais. A expansão da riqueza nacional se expressa em crescimen
to e modernização nos transportes, comunicações, atividades industriais, 
agricultura e infra-estrutura urbana. O Pafs desenvolveu sua capacidade tec
nológica." ( ... ) 

••Na área da saúde, entretanto, não avançamos no mesmo ritmo. Não 
apenas porque os beneficies do desenvolvimento econômico não tenham sido 
melhor distribuídos e existem ainda grandes setores de extrema pobreza. 
Tambêm porque o esforço específico em saúde não esteve adequadamente 
orientado e executado. Daí sofrermos, ainda, em níveis injustificados, muitos 
problemas redutíveis ou evitáveis com a tecnologia de saúde e os recursos de 
que dispomos: endemias que aflinge milhões de compatriotas, centenas de mi
lhares de casos de doenças evitãveis por vacinação, problemas de desnutrição, 
diarréias e parasitose§, atingindo dezenas de milhões de brasileiros. A morta
lidade evitável, devida a essas causas, pode ser estimada em cerca de 350 mil 
óbitos anuais, a mãior parte de crianças, e significa a diminuição de, pelo me
nos, 1 O anos na esperança média de vida ao nascer de nossa população. Mas 
ao mesmo tempo, temos que enfrentar os problemas próprios de sociedade 
desenvolvidas, as doenças cronicodegenerativas, enfermidades mentais, as vio
tências. Esse quadro pesológico, de características mistas, apresenta gran
des disparidades regionais e sociais. Os grupos mais pobres pagam um ele
vadíssimo tributo. A mortalidade infantil, nas populações mais pobres do 
Nordeste, chega a ser cinco vezes mais elevada que a das populações mais 
abastadas do Sudeste e do Sul, e os nordestinos mais pobres têm uma espe
rança de vida ao nascer 20 ·anos menor que'seus·compatriotas, em melhores 
condições de vida do Sul do País." 

.. 0 esforço que a sociedade brasileira estâ fazendo em termos de saúde é, 
significativo. O gasto total coni CuidadoS -de saúde, em 1980, se rã da ordem de 
CrS 400 bilhões. O setor público é responsável por 2/3 deste total. incluidos 
os recursos da Previdência Social. Possuímos cerca de 450 mil leitos hospita
lares, mais de 100 mil médicos em exercício e mais de 1 milhão de trabalhado
res de saúde de todos os tipos. E, no entanto, aproximadamente~~O milhões de 
trabalhadores estão ainda à margem da assistência de saúde." 

"O modelo de saúde existente é excessivamente especializado e sofistica
do, geográfica e socialmente concentrado. Hâ uma desarticulação da atenção, 
com ênfase nas ações de recuperação em detrimento das de prevenção, em 
ações de .. alcance individual" em detrimento das de ualcance coletivo", "A 
grande ociosidade dos serviços alcança, no Setor Público, quase40%, além de 
aymento descontrolado de custos, com serviços desnecessários ou excessiva-
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mente complexos". Em resumo, uhã baixa efic:ãcia e baixa eficiência, comes
cassa ou nula aderência às realidades sociais das populações clientes, excluí
das, de fato, da participação efetiva no processo decisório das ações de saúde 
a elas dirigidas." 

Esse quadro, Sr. Presidente e Srs. Senadores, apesar de todas as aparên
cias, não foi descrito pela Oposição, mas pelo Sr. Dr. Waldyr Arcoverde, Mi
nistro da Saúde, em conferência pronunciada no dia 21 de agosto do corrente 
ano, perante a Escola Superior de Guerra. Corresponde, entretanto, às análi
ses e denúncias da Oposição no transcurso dos últimos 17 anos, que ultrapas
sam o simples campo setorial do setor saúde. 

A título de que assume o Executivo, perante a Escola Superior de Guer
ra, a linguagem oposicionista? Não pretendemos fazer juizo de valor. Preferi
mos acatar o mea culpa oficial como wna intenção de mudança do modelo, 
cujo fracasso, em 17 anos de excepcionalidade, levado às últimas conseqüên
cias, provou seu descalabro total e completo, reinstalando no País uma crise 
social, política e econômica superior muitas vezes mais grave que a dos tem
pos de João Goulart, que justificou a revolução. 

A linguagem autocrítica pede prazos, diante da contestação cívico
militar, para a reforma do modelo. E foi feita como introdução à proposta de 
criação do PREV-SAÜDE, segundo estudos de .. circulação restrita", onde 
inúmeros técnicos sabem qual é a verdadeira forma de corrigir as distorções 
do sistema sanitãrio e assistencial. 

Examinemos tal plano antes de discorrermos sobre a credibilidade de 
quem o propõe, enfocando·lhe apenas os aspectos técnicos. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Ouço V. Ex• com 

muito prazer. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Desejo aparteã-lo antes que V. Ex• 
faça, com a acuidade de sempre, a sua análise crítica sobre a PREV-SAÜDE, 
participando do próprio plano como introdução, é um verdadeiro libelo con
tra a política que; nos últimos anos, se fez neste País em matéria de saúde e as
sistência social. É mesmo um atestado de óbito da assistência médica no Bra
sil. Mostra por tudo isso, a justeza das nossas críticas, das críticas da Opo
sição, que como agora, com a co"nlbatividade e a inteligência de V. Ex•, foram 
constantes nesses últimos anos. A introdução do Plano Nacional de Saúde
o chamado PREV -SAÚDE- é realmente o maior grito qtie se poderia ouvir, 
partido de áreas oficiais, no sentido de que o modelo brasileiro desenvolvi
mentista adota pela escola dos Ministros Delfim Netto e Simonsen atesta a 
sua incapacidade de resolver os problemas mais básicos da Nação. Estou 
acompanhando, com o mais vivo interesse, o discurso de V. Ex '• cuja cópia 
peçÕ a ge;tfteza -Que nie remeta, já que amanhã estarei debatendo o PREV· 
SAUDE, no Rio de Janeiro, na Associação Brasileira de Iinprensa, junto a 
entidades médicas brasileiras. Desejo, antes de encerrar o meu aparte, dizer 
que nós da Oposição ficamos muito satisfeitos pela oportunidade de debater, 
que me parece inédito em ãreas oficiais brasileiras e que mostra, de uma vez 
por todas, que a Oposição brasileira não ê inimiga da Pátria e tem condições, 
dentro do espírito de grandeza deste País, de apontar as suas alternativas, no 
sentido d~ qu~ a meta comum de fazer deste, realmente, um grande País; ê 
uma lição a mais para este Governo que continua a nos visualizar como ini
migos da pátria. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Com a legitimidade 
que lhe dã, Senador Gilvan Rocha, a condição de Parlamentar lúcido e bri
lhante, nesta Casa, e tambêm de Presidente da Comissão de Saúde do Sena
do, diz muito bem V. Ex • que a introdução desse Projeto PREV-SAÚDE, 
naquela -versão de circulação restrita intensa, e não a de circulação pública, 
aliada à palestra do Ministro da Saúde, na Escola Superior de Guerra, tam
bém secreta, mas posteriormente. distribuída pelo próprio Ministro da Saúde, 
significa um libelo contra o modelo que foi imposto a este País e que tem en~ 
volvido boa parcela da riqueza criada pelo trabalho sacrificado da nossa gen
te. 

Só em 1980, a previsão é de 400 bilhões de cruzeiros a nível de saúde, 
dois terços dos quais, aplicados diretamente pelo Estado, sobretudo pela Pre
vidência Social e destinados, quase sempre. a enriquecer determinados grupos 
dentro da iniciativa privada. 

O modelo privativista introduzido, amparado, privilegiado pelo Gover
no, pelo Estado, criou distorções tão graves que o próprio Governo agora, 
por motivos que possivelmente estejam incluídos nas minhas anâlises poste
riores deste discurso, mas que acabaram levando o próprio Governo a bater a 
mão no peito e dizer: mea culpa. 

Estamos ap-resentando agora um projeto-para -tentar, pelo menos, mino
rar as dificuldades terríveis criadas pelo modelo sobre o qual a nossa respon
sabilidade ê total, porque a sociedade brasileira nunca foi chamada -como 

bem disse V. Ex•- a participar do processo de decisão, sobretudo quanto ao 
setor saúde. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. HENRIQUE SANTILW (PMDB- GO)- Ouço V. Ex• com 

prazer. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Senador Henrique Santillo, não hã ne· 
nhum desdouro para o Governo, ao contrário, deve merecer elogio se, detec
tado algum erro na sua política, oferece, ele mesmo, o caminho para corrigir 
suas dificuldades. Esses erros não são voluntários. É o mesmo Governo, a 
que se refere o nobre Senador Gilvan Rocha, que estabeleceu aquela política 
"iníqua" de saúde, que vem corrigi-la, agora. Isto mostra que o Governo bus· 
ca soluções cada vez mais ajustadas às necessidades nacionais. O sistema pre
videnciârio e a assistência sanitária do País não são nenhuma perfeição -
têm defeitos, mas, também ê difícil negar que o sistema previdenciário venha 
evoluindo nos últimos anos, senão satisfatoriamente, pelo menos, abrangen
temente. No momento em que o Governo, manda ao Congresso uma nova le~ 
gislação criando um programa novo de saúde é hora de corrigirmos esses er
ros. Se contribuirmos para aperfeiçoar essa política e de dar ao País um ins
trumento capaz de ajudã-lo na busca de melhores condições de saúde para o 
povo. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Não, nobre Sena
dor, é o contrário. Ninguém vai criticar o Governo por tentar acertar agora 
se, realmente, quer acertar. Cabe a nós outros, da Oposição, inclusive ofere
cermos o nosso apoio crítico à proposta que consideramos a nível de in
tenção, correta. 

Em suas linhas gerais, a proposta do PREV-SAÚDE procura viabilizar a 
implantação de um Sistema Nacional de Saúde, cuja proposta inicialjã se ar
rasta por 5 longos anos. Postula a ampliação da rede pública, a melhoria das 
condições gerais do ambiente, com ênfase na preven_ção, através da implan· 
tação de sistemas simplificados de abastecimento dágua e alimentação de de
jetos. Pretende. por outro lado, voltar-se para as ãreas e grupos sociais mais 
desprotegidos, como os das periferias urbanas e zonas rurais, com atenção 
prioritãria sobre o grupo materno-infantil, cujo seguimento preventivo deve 
alcançar todo o grupo etário do sistema educacional primãrio e médio. Reco
nhece a integração entre as dimensões biológica, psíquica e social da doença, 
conforme as postulações da Organização Mundial de Saúde. 

Ao nível do planejamento, insere a participação comunitária, através de 
lideranças políticas ou formas organizativas próprias da comunidade, às 
quais confere o nível superior de decisão. 

Ao nível dos meios materiais, estabelece a intenção de romper com a tec
nologia sofisticada, propondo a adoção de uma tecnologia simples, ao menor 
custo possível, adaptada à realidade de pobreza das comunidades brasileiras, 
preocupando-se com a proliferação de medicamentos e com os desvios da in
dustrialização no setor de alimentos, onde os aditivos químicos são vistos 
com suspeita. 

Quanto aos recursos de pessoal, além de liberar a ãrea dos saberes alter
~~t~~o~ _ -~-O!!lC?~P~t_i_a_~__ ~ç~_p_ttn_tyr~ tlora_medicinal etc.)~ procura inserir nas 
ações de saúde mão-de-obra auxiliar de nfvel elementar e médio, incotporan
do ao pessoal mêdico e paramédico o restante das profissões liberais. Aó mes
mo tempo, restringe a especialização, com destaque para o médico generalista 
enquanto áreas básicas de especialização, como clínica geral, pediatria, toco
ginecologia e odontOlogia. 
· Ao nível da coordenação, o plano procura condenar o desperdício de es
forços paralelos, a fim de reativar leitos ociosos, laboratórios e consultórios, 
estabelecendo uma hierarquia de serviços que centra 80% da decisão nos mó
dulos da triagem. 

Integrando os diversos níveis do programa, enfatiza-se a fluoretação da 
água, a vacinação periódica, a instalação de medidas elementares de biome
tria nas escolas primária e média e acentua um trabalho de educação ou ree
ducação sobre hábitos de higiene. 

Quanto ao grupo profissional, médico-sanitãrio institucionalizado, esta
belece o direito a regime de tempo integral, com dedicação exclusiva, proibin
do a remuneração, pelo setor público, da prestação privada de serviços, 
dispondo-se a suspender, de imediato, a credenciação ou contradição que 
contrariam essa determinação exposta pelo programa. 

Finalmente, como se tocasse no fator centralmente responsável pelo des
calabro dos 17 anos de descaminho mêdico-sanitãrio do País, o plano reco
nhece a ação predatória da iniciativa privada no setor-saúde, estabelecendo 
.que as instituições privadas só poderão participar do PREV-SAÜDE se filan
trópicas, com formas organizativas de caráter comunitário, com procedimen
tos semelhantes aos do setor público ou sujeito a seu controle. 

• 
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Os aspectos técnicos do plano, Sr. Presidente e Srs. Senadores, assim 
como a auto-crítica que o antecede e a intenção de mudar o modelo médico
sanitário, por conter dados realmente revolucionãrios, talvez fosse suficiente 
para provocar, nos quadros da Oposição. o mais entusiástico dos apoios. 

Alguns cuidados metodológicos prévios entretanto se impõem, para que 
setores oposiciõrtisfã.s, iludidos com aparências e intenções, não se envolvam 
numa operação que, ao fim e ao cabo, se tornem algo mais que simples opor
tunismo, pois jâ disse alguém que H o oportunismo, em política, consiste em 
alentar iniciativas--CUjOS Jfrlifflão levam a quaisquer soluçõeS reais da proble-
mática social". 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Ouço com prazer o aparte de 
V. Ex• 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Nobre colega, V. Ex• aborda um as
sunto bem interessante, exatamente no setor saúde. Todos nós sabemos que 
sempre o problema no País foi o de saúde, eis por que o Ministério lutou com 
as maiores dificUldades financeiras em quase todas as épocas, desde quando 
existe. Eu me recordo bem, quando era Secretário de Saúde do Estado do 
Cearã e o nobre Ministro Raimundo de" Brito fazüi reuniões quadrirnestrais 
de secretários para uma exposição dos seus planos e chegávamos à uma con
clusão muito interessante:-erã a- pobreza do Ministério da Saúde. Enquanto o 
Ministério da Saúde dispunha de 185 milhões de cruzeiros para todo o País, 
só a Secretaria de Saúde de São Paulo dispunha, ·naquela ocasião de 205 mi
lhões de cruzeiros. Quer dizer: a Secretaria de Saúde de São Paulo tinha um 
orçamento maior para São Paulo, do que o Ministério da Saúde para todo o 
País. Agora, esta nova tentativa, por sinal nos parece bem promissora, por
que o problema de saúde está afeto a uma ação interministerfal: o Ministério 
da Saúde e o Minjstério da Previdência. Alêm desses, para saneamento bási
co, ainda temos o Ministério do Exterior com urn<fboa cota-de recursos e iSsO 
vem acoplar riquezas a esta área que deve ser olhada pelo Governo Federal, 
pelos Governos Estaduais. Ademais, como bem dizia há pouco tempo um 
jornal da imprensas brasileira, não se entender que o Brasil tenha tantos ór
gãos a fazerem saúde: o Governo Federal faz saúde, o Governo Estadual faz 
saúde, o município faz saúde e acaba nenhum fazendo nada. V. Ex• sabe disso 
que é médico interiorano como eu fui e ainQa. o sou. Quanto ao PREV
SA ÜDE espero jusüt.ritenle que ele chegue a esta Casa, porque nóS somos da 
Comissão de Saúde do Senado Federal, presidida pelo nobre Senador Gilvan 
Rocha, que já noS revelou a intenção, numa de nossas reuniões, de trazer à 
Comissão de Saúde do Senado não só o Ministro da Saúde como o próprio 
Ministro da Previdência e Assistência Social, para exporem o que será plano, 
que acho de grande autenticidade. 

O SR.~HI::l\!RIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Eu gostaria apenas 
de dizer a V. Ex' o seguinte: não se trata apenas de maiores recursos. Ao con
trário, o plano prevê a aplicação, nos próximos 7 anos, de 50% apenas dos 
gastos previstos_ pela Previdência Social em 1980. Não se trata de recursos 
não, Excelência. Ao contrário, trata-se de mudar a filosofia, a visão da 
problemática de saúde. V. Ex• sabe disso, rilédico com larga experiênciã, 
trata-se de fazer na prática o que este proje"to na sua intenção manifesta. Con
cordo plenamente. Considero, neste aspecto das intenções aqui expostas, re-
volucionário, correto? 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - Correto. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO) -Trata-se de levar 
para 80% da população brasileira, que quando consegue assistência médica a 
consegue de mã qualidade, de péssima qualidade, mal orientada, e depois, 
com extrema dificuldade. Trata-se de reconhecer, como o próprio Ministro, 
que, além disso, 40 milhões de brasileiros não conseguem nem mesmo essa 
péssima, mal orientada assistência médica. Trata-se, sobretudo, de levar às 
comunidades, com a participação delas próprias, a solução para a problemá
tica básica da saúde, lá no terra-a-terra, das condições sanitárias, do proble
ma da água, do problema do esgoto, do problema da nutrição, do problema 
da convivência em comunidade, do problema da higiene pessoal, coletiva, etc. 
E, ao mesmo tempo, aproveitar todos os recursos parcos de que dispomos, 
mas, dispomos, para resolver todos esses problemas, sem as sofisticações arti
ficiais, reflexas, herdadas por este desenvolvimento dependente que impuse-
ram a nós todos e à sociedade brasileira e que beneficia as multinacionais, in
clusive e sobretudo a dos remédios. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- É Um plano revolucionário, como dis
se V. Ex•. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Em primeiro lugar, 
precisamos inferir Que fato, fora e além dos interesses tecnoburo-cráticos do 

regime, orientaram a autocrítica e a mudança de intenções. Não tenhamos 
qualquer ilusão que a burocracia instalada em 64, a reboque de um movimen· 
to bem-intencionado, que empolgou inúmeros setores da sociedade, é uma 
burocracia perversa, pois sabe que a Oposição, em nenhum momento de sua 
pregação nesses 17 anos, foi maniqueísta, já que o regime reconhece, por sua 
autocrítica, a plena justeza de todas as denúncias relacionadas com o setor
saúde, que hoje se procura corrigir. Trata-se de uma burocracia que hoje re
conhece, publicamente, que deixou morrer, por desídia, omissão ou interesses 
inconfessáveis, 6.000.000 de inocentes durante 17 anos de modelo excepcional 
e concentracionisiã, à taxa de 350 mil cri3.nças por ano, só na faixa de O a 5 
anos, apesar de reiteradamente instada a não fazê-lo. 

Não poderemos ignorar, outrossim, que setores da própria excepCionali
dade; fatigados do modelo, como uma inumerável parcela de grupos naciona
listas e democráticos das Forças Armadas, que regularmente lançam manifes
tos nos meios castrenses devem ser também responsabilizados por essa tenta
tiva de mudança de rumos no movimento de 64, cansados, certamente, de h i~ 
potecarem sua força e seu prestígio na manutenção de oligarquias adventí
cias, que planejam o desenvolvimento para si mesmas. 

Mas temos, sobretudo, de cuidar para não perder de vista a probabilida
de mais viável de considerar o novo discurso médico-sanitário corno uma ten
tativa de embair a opinião pública e envolver setores bem-intencionados num 
esforço de compreenSão que -dê maiores prazos à sobrevivência dessa buro
cracia. 

Porque o que ocorre é que o discurso do Ministro Waldir Arcoverde pe
rante a Escola Superior de Guerra, com as devidas adaptações, pode ser assu
mido por qualquer outro ministro de qualquer outra área, constatando que o 
País se desenvolveu, se modernizou, se enriqueceu, enquanto os níveis de saú
de retrogrediram. O mesmo pode ser dito, por exemplo, pelo Ministro da 
Ed1,1cação- aliás, jâ o disse- para constatar que o País se desenvolveu, se 
modernizou e se enriqueceu, enquanto_ a educação se degenerou. Ou pelo Mi
nistro da Agricultura, que pode dizer que o Pais se desenvolveu, se moderni
zou e se enriqueceu, mas a agricultura retrogrediu, fazendo a Nação passar de 
segundo grande exportador de_alimentos para um dos maiores importadores. 
Ou pode ser usado pelo Ministro das Minas-e Energia para dizer que o país se 
desenvolveu, se enriqueceu e se modernizou, enquanto a área da energia se 
encontra submetida à maiS atroz dependência a modelos energéticos situados 
no exterior. E assim~ sucessivamente, a todos os Ministérios e áreas da econo
mia. 

O que importa saber, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é POR QUE o país 
se desenvolveu~ se enriqueceu e se modernizou enquanto todas as áreas da 
economia retrogredíram ou se degeneraram? O que importa saber é QUEM 
enriqueceu, quem se desenvolveu e quem se modernizou, porque seja no setor 
de transportes de massa, ou de carga, seja no da segurança pública, seja no da 
habitação, o que se constata é que a uma festejada grandeza aparentemente 
global, todos os setores se tornaram anacrônicos, emperrados, deficitários, 
mal administrados etc. 

O Sr. José .Lins (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes. Fazendo soar a campainha.)
Solicito a V. Ex' não- co.nceder mais apartes e concluir sua oração. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Concluo, Sr. Presi
derite. 

E para saber quem enriqueceu e quem se desenvolveu, basta vermos, nas 
ruas de nossas cidades, os bancos e as empresas estrangeiras se multiplicando 
como cogumelos, os trabalhadores rurais expulsos de suas terras, tangidos 
para a periferia das grandes cidades, onde se tornam peso social e presas fá
ceis da violência, da prostituição ou da contravenção, quando não marginali~ 
zados simplesmente pelas doenças e baixíssimos níveis de educação, num 
complexo de miséria que tem, no setor latifundiãrio-exportador e de depen
dência ao imperialismo a verdadeira direção do atual modelo. 

Resta-nos, pois, saber qual será a direção política que será capaz de levar 
a termo tal programa de inversão da realidade médico-sanitária do país, que 
reconhecemos verdadeiramente revolucionária no que tange às intenções. 

A po·ssibilidade_de que venhamos, entretanto, a alentar um novo engodo 
encontra~se na falta de intenção de igualmente atingir outros pontos questio
náveis do modelo, como o problema fundiário e o da dependência à tecnolo
gia estrangeira, em processo de modernização reflexa. 

O perigo de que o Prev-Saúde, tão cheio de boas intenções se transforme 
em novo órgão de seleção de clientes para os setores secundário e terciário do 
atendimento médico-hospitalar, de cunho eminentemente curativo ou repara
dor se encontra nas frases cautelares do próprio anteprojeto de circulação res
trita, que não foi distribuído à imprensa e ã população para ampla discussão 
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e onde se lê, estrategicamente distribuído pelas diversas páginas, observações 
como as seguintes: 

'"A ampliação da rede prestadora de serviços deve ser conduzi
da com extrema cautela" (página 88);" o remanejamento de recur
sos atualmente aplicados na compra de serviços básicos privados se
rã feito eril forniã. -prOgressiva, com respeito aos direitos e compro
missos existentes" (pág. 91); "a abrangência nacional do Programa 
não significa sua implementação simultânea com ímpeto uniforme 
em todas as unidades federadas" (pág. 88); .. a retração dos estímu
los a empreendimentos de caráter empresarial não pressupõe qual
quer hostilidade à iniciativa privada como tal" (pág. 97); "o reco
nhecimento da importância da participação do setor privado, bem 
como a decisão de descartar quaisquer radicalismos estatizantes não 
obstaculizam a estratégia do PREV-SA ODE" (pâg. 97). 

E hoje leio, na imprensa, declarações do Ministro da Previdência e Assis
tência Social, nos seguintes termos: 

-O PREV-SAUDE não vai comprometer o atendimento hos
pitalar, de maneira nenhuma. Ele é montado em três fases: na pri
mária, teremos o serviço básico de saúde, que é porta de entrada do 
sistema, com médicos e unidades sanitárias; a parte secundária 
refere-se a ções mais formais, ambulatoriais; e a terciária será a de 
privatização quase total, pois 95 por cento dos hospitais que serão 
utilizados pelo PREV-SAUDE são particulares. 

Trocado em miúdos, a síntese do projeto, até o momento em que foi dis~ 
cutido e -é conhecido da população e das lideranças políticas no Congresso, 
significa o seguinte: 

1 - a tecnoburocracia sabe que o modelo está falido, porque é concen
tracionista e submetido a uma realidade global de dependência às multinacio
nais (medicamentos, alimentos industrializados e alta tecnologia); 

2 ~ a tecnoburocracia sabe, igualmente, que as advertências da Opo
sição a respeito da totalidade do modelo econômico são justas e amparadas 
no desejo sincero de bem servir à nacionalidade; 

3 - a tecnoburocracia sabe, também, que toda a falta de credibilidade 
dos governos do movimento de 64 está fundada nessas duas premissas gerais. 
Ela sabe, pois, que sendo a saúde um bem público, ao qual não é possível jun
tar interesses mercadológicos de grupos particulares indefinidamente, sem 
qualquer choque de retorno ou punição, precisa inverter a tendência privatis
ta ou prometer saneá-la. 

4 --A tecnoburocracia sabe que o rompimento do pacto social estabele
cido no bojo do regime significará o rompimento de um pacto classista em 
que aos compromissos se juntarão pressões para conter qualquer intenção 
transforrnatória da realidade. Por isto, embora reconhecendo, implicitamen
te, que é a mercantilização da medicina o fator responsável pela sofisticação, 
alto custo, ineficácia e desgaste do modelo sanitário, explicitamente faz o 
jogo cautelar, procurando conter essas pressões e sobreviver ela mesma, 
como classe independente no meio do conflito entre exploradores e explora
dos no campo da saúde, assim como nos demais campos da economia e da 
política. 

Por isto mesmo~-einbora fale em participação comunitária, cujo nível de 
decisão alcance 80% no setor priritãrio dos serviçOs, com prevenção e pessoal 
de nível elementar e médio, estatui, às páginas 96: H Ao nível de cada unidade 
federada a condução do PREV-SAÚDE caberã à Comissão Interinstitucio
nal de Planejamento Estadual- CIPE, que ser_á composta, necessariamente, 
do Secretário de Estado da Saúde, mais um representante do Estado, pelo 
Delegado Federal de Saúde, mais um representante do Ministério da Saúde e 
pelo Superintendente Regional do INAMPS e mais um representante do Mi~ 
nistério da Previdência, podendo participar da CIPE, em carãter permanente 
ou eventual, representantes de outras instituições estaduais ou federais, 
ressaltando-se a conveniência de um representante da Companhia Estadual 
de Saneamento e um representante da Universidade", estranha forma de co
legiado de que está excluído, ipso facto, quaisquer H líderes locais ou formas 
próprias de organização comunitária". 

Hã, ainda, o perigo de que o PREV-SAÚDE se perca no empreguismo 
ou no apadrinhamento político, que estenda os tentãculos da tecnobu.rocracia 
aos limites municipais, onde acabe por r'Crider dividendos sQb a forma devo
tos ao sistema dominante, como se vê das páginas 21, 112 e 113 do volume de 
circulação restrita: 

"A expansão da capacidade, na forma proposta, significará a criação de 
220 mil empregos novos em tempo integral; aproximadamente outros 30 mil 
serão criados para a utilização plena da capacidade existente, somando ao re
dor de 250 mil novos empregos diretos gerados pelo Programa ... Pode-se esti
mar em, aproximadamente, 320 mil o total de empregos permanentes gerados 
pela operação do Programa até 1987". (Pág. 21.) 

A perspectiva de engodo, empreguismo ou manipulação eleitoreira se 
flagra, mais adiante, quando do cálculo dos custos do programa, como cons
ta às páginas I 12 e 113: 

Na verdade, se percorrermos os últimos anos da ação oposicionista em 
apoio crítico às boas intenções dos diversos governos da revolução, veremos 
que a OposiçãO einpenhou seu nome na defesa da Central de Medicamentos, 
pensando tratar-se de medida libertária dos laboratórios rigorosamente na
cionais e, em curto prazo, veio a decepcionar-se; juntamente com a popu
lação, porque a CEME acabou por tornar-se provedora de mercados para as 
multinacionais de insumos farmacêuticos, com a intermediação do Estado. O 
mesmo aconteceu no apoio crítico ao mar territorial das 200 milhas, hoje ne
gociado com as grandes potências. Em ambos os casos, uma excepcionalida~ 
de francamente questionada nas ruas ganhou prazos importantes para se rea
grupar e neut-ralizar dissidências internas do próprio regime. 

Deixemos, entretarito, o terreno da especulações abstratas sobre in
tenções para verificarmos que é na prática que as verdadeiras intenções se ex" 
teriorizam e ganham forma. E aí verificamos que, seja no caso do acordo atô" 
mico, seja no da ocupação da Amazônia, seja no das alternativas energéticas 
ou na política do petróleo, assim como estabelecimento dos contratos-deH 
risco, todas as decisões foram unilaterais e flagrantemente contrários à vontaH 
de e aos interesses da população. 

E verificamos que, nas áreas respectivas, não foram ouvidos os físicos, os 
ecologistas, os geólogos ou mesmo os setores interressados da população, 
como os estudantes, os militares, os políticos, os trabalhadores sindicaliza
dos, o funcionalismo, a imprensa etc. Muito ao contrário, todas as tentativas 
de "organização comunitária por formas próprias" foi duramente cerceada, 
denunciada, perseguida ou escamoteada à imprensa, através dos controles da 
SECOM. No caso em tela do estl!do da PREV-SAÚDE, todas as providên
cias foram tomadas em sigilo, sem a audiência dos profissionais das áreas mé
dica e paramedica ou mesmo dos estudantes de medicina. E se o plano fala, 
em Postos de Saúde como entrada do Sistema, ao mesmo tempo em que sua 
versão final começou a circular chegaram-nos notícias de que a população de 
Osasco, em São Paulo, mobilizava-se contra o fechamento de inúmeros am
bulatórios públicos, por falta de verba, pessoal, medicamentos etc., como de 
resto vem acontecendo em quase todo o país. Sintomaticamente, como a iro" 
nizar a prática do projeto, o Jornal de Brasz1ia, de J9 de outubro corrente, 
publica notícia sob o seguinte título: .. Posto de Saúde: o povo não crê no go~ 
verno", referindo-se à promessa do Governador Aimé Lamaison de entregar 
à população das cidades satélites do Distrito Federal 35 postos de saúde, .. a
guardados com frustrante decepção". 

A discussão que os Ministros da Previdência Social e da Saúde abrem no 
presente caso não deixa de ser um avanço, se efetivamente destinar-se a propi
ciar a participação da sociedade no aprimoramento do projeto e não para 
permitir-se a organização de forças reacionãrias partícipes do pacto do poder. 

Por tudo isto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, apesar de nossa expecta ti" 
v a de que a implantação do PREV "SAÚDE corresponda a um volume de 
pressões irresistíveis de entidades internacionais voltadas para a promoção da 
dig_nidade da pessoa humana ou de dissidências internas do própr~o regime, 
cansadas do descalabro administrativo em questões de saúde, preferimos 
para ele contribuir através da discussão pública, levando nossas preocu
pações a nossas bases, através do Projeto de Mobilização Popular. 

Em relação às autoridades do Executivo nada mais podemos fazer que 
empenhar nossa exigência no esclarecimento real de quem pagará por esta 
inovação, solicitando que a discussão do PREV-SAÚDE seja levada a todas 
as· categorias sociais, especialmente àquelas que têm, na promoção da saúde, 
uma tarefa institucionalizada, qua:is sejam os médicos, odontólogos, enfer
meiros, nutricionistas, especialistas em geral e estudantes de medicina, atra
vés de suas associações de classe ou de representação. 

Se as intenções forem aplicadas na prática, com a comunidade em abso
luta e total vigifância, exigindo, inclusive, a participação no processo deci
sório; o projeto terá o ·apoio crítico, tenhO certeza, -de todas as Oposições bra
sileiras (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Tem a palavra o nobre Sena
dor Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG. Para uma comunicação. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Registro com pesar, em nome do PMDB mineiro, no qual me encontro 
na Presidência da Comissão Provisória, e como amigo, o falecimento cm Juiz 
de Fora. sábado último, do jovem Deputado Sérgio Olavo Costa. 

Filho do ex-Deputado O lavo Costa, do antigo PSD, que foi por duas ve
zes prefeito em minha cidade,_Juiz de Fora, e duas vezes Deputado Federal, 

" 
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tendo sido Líder da Zona da Mata nos anos 50 e 60, o Deputado Sérgio O la
vo foi Vereador eleito em 1972, pelo MDB, um dos mais votados; Presidente 
da Câmara Municipal e Líder do Governo, quando da minha administração 
à frente dos destinos da minha cidade. Foi eleito em 1974 Deputado Estadual, 
reeleito em 1978, com a maior votação do Município. Era um lider popular 
de grande prestígio nas massas, com penetração em todas as camadas sociais. 
Sua morte deixa um vazio político em Juiz de Fora, na nossa Zona da Mata e 
no nosso Estado de Minas Gerais. 

Pessoa muito estimada por todos, dadas as suas qualidades de carãter, 
personalidade, simplicidade e afabilidade no trato pessoal, deixa viúva, D" 
Dulce Costa e os fllhos Thaís, Valéria Raquel e César. 

E com pesar, portanto, que registro nos Ana-is do Senado o falecimento 
do Deputado Sêrgio O lavo Costa, pedindo a V. Ex•, Sr. Presidente, que mani
feste à famflia enlutada o pesar do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senado Gastão M üller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PP- MT. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Jã fiz dois discursos referentes à compra de arroz do Paquistão, em detri-
mento dos produtores brasileiros. · 

O jornal Correio Braziliense do dia 19 de, outubro próximo passado 
publica uma nota, "Arroz é importado'', que confirmã tudo que dissemos e 
as providências que o Sr. Ministro da AgricUltura estâ tomando, a fim de mi
norar a revolta dos. produtores e evitar, assim, que exista um decréscimo na 
produção da safra 80/81, pois os agricultores estão se sentindo desestimula
dos. 

Leio, para que conste dos Anais, a notícia acima citada: 

Correio Brazileinse. quarta-feira, 19 de outubro de 1980 

ARROZ É IMPORTADO 
Stabile toma providências para não desestimular plantio 

Consumada a importação de cerca de 200 mil toneladas de ar
roz, determinada pela Secretaria de Abastecimento e Preços do Mi~ 
nistério do Planejamento, só restou ontem ao Ministro Amaury Sta
bile, da Agricultura, ~·engolir" o assunto e partir para providências 
que não desestimulem os plantios da safra que se inicia. 

Uma primeira providência foi ontem mesmo anunciada pelo 
Ministro da Agricultura. Determinou à Comissão de Financiamen
to da Produção que inicie imediatamente a compra de arroz em 
Goiás e Mato Grosso (Sul e Norte). Nos dois Estados hã perto de 
um milhão de toneladas do cereal ainda nas mãos de produtores e 
cooperativas, sem condições remunerativas de comercialização. 

Para contornar o problema, a CFP foi autorizada a pagar pela 
saca de arroz, conforme a qualidade dos órgãos, de 600 a 650 cruzei
ros, que são preços equivalentes aos do cereal importado pela 
SEAP. Assim, os produtores reçeberão bem açima dos CrS 474 por 
saca, que é o preço mínimo oficial, e o Ministro Amaury Stabile 
considerou que essa providência incentivarã os plantios de arroz da 
safra 1980/81, neutralizando entre os produtores o impacto causado 
pela importação de arroz, enquanto eles não estão conseguindo ven
der com lucratividade o que colheram. 

Era o que tinha a dizer._ (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Sobre a mesa, projetes de lei 
que serão lidos pelo Sr. 1•-Secretârio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 281, DE 1980 

Acrescenta dispositivo ao Decreto~lei n9 1.691, de 1979, que alte
rou a legislação da Taxa Rodoviária Única. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l• Ao art. 6• do Decreto-lei n' 1.691, de 2 de agosto de 1979, que al
tera o Decreto-lei n9 999, de 21 de outubro de 1969, que instituiu a Taxa Ro
doviária Única, ê acrescido o seguinte§ 39, renumerando-se para 49 o atual § 
3•: 

"§ 3• Os Estados promoverão, no prazo de até 15 (quinze) dias 
após o recebimento das referidas quotas-partes, a distribuição das 
respectivas parcelas devidas aos seus municípios." 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrãrio. 

Justificação 

A isonomia de tratamento não se verifica no que tange a distribuição pe
los Estados das parcelas devidas aos seus municípios da quota-parte do pro
duto da arre(!adação da Taxa Rodoviâria Única, instituída pelo Decreto-lei 
n9 999, de 1969, que se faz aleatoriamente através de critérios administrativos 
próprios, não raro, com atrasqs incompreensíveis que comprometem os pla
nos de aplicação e agravam a crise econômico-financeira da maioria dos mu
nicípios brasileiros, principalmente no que se refere aos melhoramentos e gas
tos -com a conservação das estradas vicinais dos municípios do interior de que 
dependem as safras agrícolas. 

O prazo que pretende-se estabelecer às normas da sistemática de distri
buição das quotas devidas aos municípios pelos Estados, não constitui fator 
de aumento de despesa nem pretende ferir os princípios constitucionais da au
tonomia administrativa das unidades federativas. O que se pretende é a racio
nalização e a transferência em tempo hãbil e de forma indiscriminada dos re
cursos que lhes cabem do produto da arrecadação deste tributo. 

Atendendo a este objetivo, submete-se o presente projeto de lei à apro
vação dos ilustres pares nesta Casa e da Câmara· dos Deputados, para sua 
transformação em lei. 

Sala das Sessões, 7 de_ ou~ubro de 1980.- Henrique Santillo. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• !.691 - DE 2 DE AGOSTO DE 1979 

Altera a legislação do Imposto Único sobre Lubrificantes e Com
bustíveis Líquidos e Gasosos, da Taxa Rodoviária Única, e dá outras 
providências. 

Art. 69 A Taxa Rodoviária Única-será recolhida como receita orçamen
tária da União, à conta do Tesouro Nacional. 

§ 19 Vedadas quaisquer reduções ou deduções, inclusive para atendimen
to de despesas com fiscalização, processamento e distribuição, do produto da 
arrecadação da Taxa Rodoviâria Única destinar·se~ão: 

I - 45% (quarenta e cinco por cento) aos Estados e seus Municípios, 
Distrito Federal e Territórios; 

II - 26% (vinte e seis por cento) à União; 
III- 17% (dezessete por cento) ao Departamento Nacional de Estradas 

de Rodagem, para incorporação ao Fundo de que trata o artigo 49, item II, 
do Decreto-lei n• 512, de 21 de março de 1969; 

IV- 12% (doze por cento) ao Fundo de que trata o artigo 14 da Lei n• 
6.261, de 14 de novembro de 1975. 

§ 29 O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem efetuarã, men
salmente, para fins de distribuição, o cãlculo das quotas~partes destinadas aos 
Estados e seus Municípios, Distrito Federal e Territórios. 

§ 3º Os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios dispo
rão, nas suas leis orçamentárias, sobre a aplicação da parte que lhes couber 
na arrecadação da Taxa Rodoviária Única em gastos de conservação, melho
ramentos e sinalizaçãO de vias públicas, destinando, pelo menos, 36% (trinta e 
seis por cento) do que receberiam a programaS de mobilização energética, se
gundo as diretrizes da Comissão Nacional de Energia. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia f dos Mu
mdpios.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 282, DE 1980 

Dispõe sobre a jornada de trabalho dos profissionais da área de 
Saúde: médicos, odontologistas, farmacêuticos e seus auxiliares, fi
xando as respectivas remunerações profissionais mínimas, e dando ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 A jornada normal de trabalho dos profissionais que desempe

nham a função de médico, cirurgião-dentista e farmacêutico será de 4 (qua
tro) horas. 

Art. 2º O salãrio mínimo dos profissionais de' que trata o artigo ante
rior serã igual a 1 O (dez) vezes o valor do salãrio mínimo regional. 

§ 19 Nos contratos de trabalho que estabelecerem jornada menor o sa
lário serã proporcional ao fixado neste artigo, não podendo ser inferior a 6 
(seis) vezes o salário mínimo regional. 

§ 29 Durante a vigência do contrato de trabalho, somente com a anuên~ 
cia do contratado poderá haver diminuição ou aumento da jornada de traba~ 
lho, obedecido sempre o disposto nos arts. 19 e 29 desta lei. 

Art. 39 Na atividade hospitalar, unidades de urgêt cia e outras que ve
nham a ser indicadas em decreto, poderá ser estabelecido o regime de plan
tões, com duração não excedente de 12 (doze) horas consecutivas, salvo nr.~-. 
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cessidade imperiosa de serviço e com intervalo mínimo de 24 (vinte e quatro) 
horas entre duas jornadas, respeitado, ainda, o repouso semanal. 

Art. 49 Para os auxiliares de mediciria, odontologia e farmácia, assim 
entendidos os técnicos de laboratório, os estudaiftes-·esragiãrios cursando os 
dois últ-imos anos de faculdade, os operadores de Raio-X e outros portadores 
de diploma de habilitação específica, devidamente registrado no órgão com~ 
petente, o salário mínimo profissional será igual ã metade do salârio referido 
no art. 2Y, para uma jornada normal de 6 (seis) horas. 

Art. 5<? Salvo acordo escrito em contrário, o disposto nesta lei não alte
ra a duração da jornada nos contratos de _trabalho de médicos, cirurgiões
dentistas, ra:rmaCêüUcos e auxiliares em curso na data de sua vigência. 

Art. 69 O Poder Executivo regulamentará a presente lei dentro do pra~ 
zo de sessenta dias a contar de sua publicação. 

Art. 79 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei n'i' 

3.999, de 15 de dezembro de 1961. 

Justificação 

O presente projeto de lei constitui i.J.rila reivindicação do Sindicato dos 
Odontologistas do Recife que, havendo estudado detidamente o anteprojeto 
da nova Consolidação das Leis do Trabalho, em confronto com as dispo
sições da Lei n'i' 3.999, de 1961, chegou à conclusão de que nenhum daqueles 
diplomas atende aos anseios atuais dos profissionais da ârea de saúde: médi
cos, dentistas e farmacêuticos, além de seus auxiliares. 

Em verdade, o anteprojeto - concluj o autor do estudo, Dr. Fernando 
Gueiros - ao invés de alargar os benefícios previstos na referida lei 
(3.999/61)1 que trata de remuneração mínima dos médicos e cirurgiões~ 
dentistas, volta-se, tal quai uma madrasta, contra os referidos profissionais, 
particularmente os cirurgiões-dentistas, pleiteando subtrair~lhes os direitos 
até aqui conquistados, inclusive de natureza salarial. 

O projeto aqui apresentado à co'nsideração da Casa aproveita anteproje
to elaborado pelo referido sindicato, com algumas poucas alterações que, en
tretanto, não comprometem a sua substância e objetivos. 

Sala das Sessões, 7 de outubro de 1980. - Nelson Carneiro. 

( Ãs Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e 
de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Os projetes que vêm de ser 
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. J9-Secretário. 

São lidas as seguintes 

Brasília, 7 de outubro de 1980 

Senhor Presidente, 
Nos termos do§ l'>' do art. 10 do Regimento Comum, tenho a honra de 

comunicar a V. Ex', para os devidos fins, que esta Liderança deliberou pro
por a substituição dos nobres Srs. Senadores Raj_mundo Parente, João Lúcio 
e Lomanto Júnior, pelos nobres Srs. Senadores Passos Pôrto, Bernardino 
Viana e José Lins, na Comissão Mista do Congresso Nacional que darã pare
cer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n"' 72, de 1980, que Hacrescen
ta inciso ao artigo 44 da Constituição Federal". 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais alta estima 
e distinta consideração.- Bernardino Viana, Vice-Lider do PDS, no exercí
cio da Liderança. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 19 do art. 10 do Regimento Comum, tenho a honra de 

comunicar a V. Ex', para os devidos fins, que esta Liderança deliberou pro~ 
por a substituição dos nobres Srs. Senadores João Calmon, Aloysio Chaves, 
João Lúcio e Luiz Fernando Freire, pelos nobres Srs. Senadores Gabriel Her~ 
mes, José Lins, Luiz Cavalcante e Jutahy Magalhães, na Comissão Mista do 
Congresso Nacional que dará parecer sobre a _Mensagem n9 118, de 1980 
(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Con
gresso Nacional o texto do Decreto-lei n' 1.797, de 9 de julho de 1980, que 
""concede isenção do imposto de importação para obras de arte que especifi
ca". 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais alta estima 
e distinta consideração.- Bernardino Viana, Vice~Líder do PDS, no exercí
cio da Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Serão feitas as substituições 
solicitadas. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena- José Guiomarci_- Eunice Michiles- Evandro Car
reira- Gabriel Hermes- Luiz Fernando Freire- Cunha Lima- Luiz Ca-

valcante- Gilvan Rocha- João Calmon- Hugo Ramos- Franco Mon
toro - Benedito Canelas - Pedro Pedrossian - Lenoir Vargas - Paulo 
Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Estâ terminado o período 
destinado ao Expediente. 

Passa~se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno únicO, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 24, 
· de 1980 (n• 2.591/76, na Casa de origem), que modifica o art. 649 da 

Lei n'>' 5.869, de.ll de janeiro de 1973, acrescentando dispositivo que 
torna impenhorável o imóvel rural até um módulo, tendo 

PARECERES, sob n•s 704 e 705, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridici

dade e, no mérito, favorável, com voto vencido, quanto ao mérito, 
dos Senadores Bernardino Viana e Lenoir Vargas; e 

- de Agricultura, favorável 

Em discussão o projeto. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Tem a palavra o nobre Sena
dor Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tem oportunidade o Senado de apreCiar e votar um Projeto de grande al· 
cance social, o n'i' 1 da pauta dos nossos trabalhos de hoje. 

O projeto é da autoria de um Deputado que ilustra a Representação de 
Minas, na Câmara Federal, filho de uma cepa das mais ilustres e eminentes de 
Minas; neto de João Pinheiro e de Bernardino Sena- Deputado Raul Ber~ 
narào. Tenta, jâ cotn a aprovação da Câmara e agora solicitando a atenção 
do Senado, enumerar entre os bens impenhoráveis, segundo o nosso Código 
de Processo Civil, no seu art. 649, também o imóvel rural até um módulo ape
nas. 

Quero crer, Sr. Presidente, que o Senado poucas vezes tem apreciado um 
projeto com tamanho alcance, principalmente nas classes rurais, essas classes 
tão pouco favorecidas em nosso País. A inclusão desse bem, na relação dos 
bens impenhorãveis que o Código do Processo Civil estabelece no seu art. 649 
Sr. Presidente, resguarda um patrimônio de família. 

Certa feita, numa Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara dos 
Deputados, indaguei do Presidente do Banco do Brasil, Dr. Nestor Jost, se 
ele tinha conhecimento de alguém, na vida rural de nosso País, que houvesse 
solicitado empréstimo ao Banco do Brasil e não tivesse feito o sacrificio extre
mo de vender até as suas reservas mais pessoais para não deixar de pagar ao 
Banco que é seu credor. E o Dr. Nestor Jost me respondeu que não tinha co
nhecimento; o Presidente do Crédito Rural e Industrial do Banco do Brasil 
também não sabia de algum agricultor que tivesse dado prejuízo, por falta de 
pagamento, ao banco que ele dirigia. 

Sr. Presidente, trata-se, portanto, de uma cepa de brasileiros ligados à 
terra, a seus problemas, vivendo as suas dificuldades, tostados pelo sol, en· 
frentando 'as intempéries, o mau tempo, com uma con,sciência de responsabi
lidade que poucas categorias de brasileiros têm em igual monta, com igual in
tensidade. 

Portanto, todo aquele agricultor que vai ao banco, nós sabemos, 
arrastando-se nas suas dúvidas e nas suas inquietações, vai ao banco solicitar 
um empréstimo e, quando obtém do gerente do banco esses pequenos emw 
préstimos ou mesmo os grandes empréstimos, quando é somente e genuína~ 
mente agricultor, o banco está certo de_ que, cercado de todas as garantias, 
esse homem não dará prejuízo ao banco, de modo algum. Vende os seus ani~ 
mais de sela, vende parte da sua propriedade, vende os seus bens móveis e se
moventes, mas não deixa que o seu nome caia na sarjeta, porque tem a com
preensão de que é na vida moral que o homem do campo tem a sua primeira 
preocupação. 

Assim, Sr. Presidente, o projeto do nobre Deputado Raul Bernardo trata 
exatamente de ser impenhorável, para garantir à família, aos seus descenden
tes aquele pequeno patrimônio de um módulo apenas, jã que é um pequeno 
empréstimo, já que o banco opera nesta categoria com a certeza de que não 
terã dificuldades nem sofrerâ prejuízoS. 

Assim, Sr. Presidente, encareço ao Senado Federal e este projeto jã foi 
a-provado pela Câmara dos Deputados, já foi aprovado pelas Comissões de 
Constituição e Justiça e de Agricultora da nossa Casa, e vai depender, agora, 
apenas do nosso voto para se tornar lei no País- encareço ao Senado enfilei
re entre os incisos do artigo 649 do Código de Processo Civil, que trata dos 

• 
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bens impenhorávcis mais um inciso, tornando também impenhorãvel o imó
vel rural de apenas um módulo. 

Faremos justiça, Sr. President_e, a essa categoria de brasileiros que, vi
vendo re-curvada sobre a terra, para irrigã-la com o seu suor e fecundã-la com 
o seu esforço, a essa categoria de brasileiros sobre a qual repousa a nossa 
tranqUilidade e respousa o nosso abastecimento de alimentos e de gêneros de 
primeira necessidade. E, portanto, uma homenagem que o Poder Legislativo 
do Brasil presta a uma classe desfavorecida do nosso País. 

Agora mesmo, Sr. Presidente, vejo, no meu Estado, na colheita do café, 
o homem que chega a colher 500 sacas de café, homem que vive, às vezes, 
maltrapilho e roto, mal vestido e andrajoso, deixar para o Governo, em cada 
saca, 222 dólares de confisco. Quanto ele deixa com o seu sacrifício, seu suor 
e de sua família, para o Governo colocar, aplicar no que bem lhe .convier. 
Portanto, é uma categoria- sacrificada, também os que produzem açúcar, os 
que cultivam a cana, os que cultivam a soja são autuados por confiscos e por 
pesados tributos. 

Por conseguinte, nada mais honroso recebesse essa categoria de brasilei
ros, de acordo com o Projeto Raul Bernardo, a classificação de "bens impe
nhorãveis" que o Código de Processo Civil abre para a Nação brasileira, no 
seu art. 649. 

Assim, Sr. Presidente, com estas considerações, espero que os Srs. Sena
dores possam. acompanhar nossa manifestação e nosso pronunciamento favo
rável ao Projeto Raul Bernardo, que, como disse, é neto de João Pinheiro, 
uma das figuras mais ilustres e mais eminentes da vida pública de Minas e 
deste País, o qual. herdando as tradições avoengas, dâ ao País um projeto que 
homenageia, sobremaneira, a classe rural produtora de alimentos para este 
País. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Levo ao conhecimento dos 

nobres Senadores que se encontra em visita a esta Casa uma Delegação de 
Membros da Assembléia Nacional da Nigéria. 

Nestas condições, vou dar a palavra ao nobre Seilador Leite Chaves, 
para que saúda nossos ilustres visitantes. 

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE il REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. I'RESIIIENTE (Gabriel Hermes)- Suspendo a sessão por 5 mi
nutos, para que os Srs. Senadores possam cumprimentar os ilustres visitantes. 

são. 

(A sessão é suspensa às 16 horas e 13 minutos e reaberta às 16 ho
ra.\· e 16 minutos.} 

O SR. PRESIDENTE (Gaôriel Hermes)- Declaro reaberta a ses-

Continua em discussão o projeto. 

O Sr. I.eite Chaves (PMDB - PR) - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE il REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O Sr. Milton C"ahral (PDS - PB) - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Tem a palavra o nobre Sena
dor Milton Cabral. 

O SR. MII.TON CABRAL (PDS- PB. Para discutir o projeto. Sem re
visão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, este projeto que estâ em 
debate, nesta tarde, apresenta, em realidade, duas faces bem distintas: de um 
lado, procura proteger o pequeno proprietário, o minifúndio, aquele que dis
põe de um módulo do qual depende o seu sustento, a manutenção de sua 
família, e são indiscutíveis os bons propósitos do projeto. Em verdade, o pro
jeto procura ressalvar essa propriedade de qualquer acidente resultante das 
alividades de seu proprietário. Por outro-Iaâo, a outra medalha da questão é 
que, sendo, na hipótese, um único bem disponível do proprietário para reali
zar determinado empréstimo ou financiamento agrícola, dificilmente as insti
tuições financeíras do País poderiam conceder o atendimento de qualquer so
licitação sem uma garantia real. Esta é a prática vigente no momento, e isso 
cria aquelas condições obrigatórias de o proprietário, ao ter dado o seu bem 
em garantia, se esforçar para obter da terra a necessãria produção a fim de 
ressarcir o financiamento. 

São os dois lados da questão. 
Eu estava vendo aqui alguns comentârios a respeito do projeto e mecha

mou a atenção um trecho de Comentários- ao Código de Processo Civil, de 
Amilcar de Castro, publicado na Revista dos Tribunais: 

"A alienação judicial está para a alienação extrajudicial como a 
espécie para o gênero. E, por isso mesmo, o que é inalienável é, na
turalmente, impenhorável, seja qual for a força por que se imponha 
a inalienabilidade. Inalienáveis por força de lei são, por exemplo, os 
bens públicos, os bens de família- no caso, o pequeno módulo- o 
dote. Entretanto, ao lado dos bens legalmente inalienâveis, que por 
isto mesmo estão fora do comércio, há os que o são por força de tes
tamento ou de contrato; estes são absolutamente impenhorâveis, 
ainda que o testador, o doador não haja mencionado expressamente 
a impenhorabilidade e sim, apenas, a inalienabilidade. 

Ora, assegurada a impenhorabilidade do imóvel, este não pode
rã ser arrolado para garantias de financiamentos, com repercussões 
negativas ao pequeno proprietário no que se refere a possíveis tran
sações bancárias." 

Estamos, ass"im, diante de uma situação que considero muito difícil, por
que se de um lado a lei protege, de outro lado, se aprovado este dispositivo le
gal, iríamos fazer com que todos aqueles pequenos proprietários ficassem ali
jados do proceso de financiamento existente no País. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB - PR) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MILTON CABRAL (PDS- PB)- Pois não. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Como V. Ex• sabe, imóvel dessa 
natureza é financiado mediante garantias do penhor dos frutos. São imóveis 
em que se planta cultura nobre. 

Esse próprio argumento de V. Ex• foi levantado na Câmara. Aliás, está 
referido aqui no próprio pareCer da Comissão de Agricultura. Alguém na Câ
mara quis apresentar emenda e, de uma certa forma foi obrigado a reconhe
cer a insubsistência do argumento. Aliãs, a emenda que foi proposta sob essa 
alegação foi tida como emenda de banqueiro, no sentido de que o imóvel ru
ral, até um módulo, viesse a ser absolutamente impenhorãvel, salvo para ga
rantia de financiamento em estabelecimento oficial. Era essa emenda que eu 
queria colocar. Então, veja V. Ex• o seguirite: o projeto é mais do que huma
no. Fui advogado do Banco do Brasil - vendo que isso não era impeditivo 
do penhor, mesmo porque o penhor é destacável da hipoteca, é destacável do 
imóvel -então, na Câmara esse aspecto foi levantado e, digamos, foi supera
do. Aliãs, uma emenda de maior alcance do que o argumento de V. Ex• foi 
posta e depois excluída. Acho que o Senado faria uma grande justiça, atende
ria a um anseio social se aprovasse o projeto como estã posto. Não há res
trição e n~m limitação a crédito, porque o crédito será feito sob a forma de 
penhor, contratual ou cedular, e se houver prejuízo, o FUNRURAL existe 
para cobri-lo; aliás, está dito no parecer, também. 

O SR, MILTON C"ABRAL (PDS- PB)- Muito obrigado pelo aparte 
de V. Ex11- Mas, os argumentos apresentados, inclusive os que constam dos pa
receres, nijo afastam, não eliminam totalmente esta ameaça que passaria a 
existir sobre o proprietário rural. E o nosso empenho não é prejudicar o pro
prietário rural; é, pelo contrário, favorecê-lo. 

No momento em que ele fica privado de usar o seu bem, a sua proprieda
de para uma negociação rural, evidentemente que esta lei não é boa, e nós de
sejamos fazer uma boa lei. Este é o meu ponto de vista, Sr. Presidente, e acho 
que como está colocada a questão este projeto, ao invés de beneficiar o pro
prietário ~ural, irá apenas comprometer a segurança e a tranqUilidade da 
família do pequeno proprietário. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MILTON CABRAL (PDS- PB)- Pois não. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Eu lembraria apenas a V. Ex•, 
à guisa de esclarecimento, que ao que parece os bancos oficiais ultimamente 
vêm, inclusive no sentido da desburocratização, dispensando a garantia real 
nos empréstimoS, nos financiamentos aos pequenos produtores, que no caso 
são aqueles 4;,'e são proprietários de apenas um módulo, como alude o proje
to. Daí pcir que não me parece assim Que a preocupação de V. Ex• tenha ra
zão de ser. Por outro lado, esses financiamentos são hoje garantidos pelo 
PROAGRO, que é o sistema de seguros que foi criado pelo Governo, justa
mente para fazer face a eventuais prejuízos que pudessem vir a ter os bancos 
emprestadores. 

O SR. MILTON C"ABRAL (PDS- PB)- Nobre S.enador Humberto 
Lucena, eu, em resposta aos argumentos de V. Ex•, diria o seguinte~ não me 
ocorre, n~te momento. o artigo da Constituição, mas, se examinarmos pro-
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fundamente esta questão, até me parece ser inconstitucional este projeto, por
que ele tira a liberdade de o indivíduo dispor do seu bem. Se alguém quiser 
usar o seu bem para hipotecar, a lei vai impedir que ele use essa faculdade. 

Ele fere a liberdade do proprietário e a Constituição garante a liberdade 
do indivíduo de di_spor dos seus bens. No caso, ele não tem liberdade de usar 
o imóvel, fica sem liberdade de utilizar o imóvel, fazer urna operação que, a 
seu juízo, lhe é favorável. 

E por isto que entendo que o projeto não beneficia, e pediria a atenção 
dos Srs. Senadores para que nós, ao julgarmos um ato de beneficio em favor 
do pequeno proprietário, não estejamos aqui a criar urna imensa barreira à 
sua liberdade pessoal de dispor dos seus bens, enfim, de utilizar aquilo que ele 
julgue no momento oportuno para obter uma melhoria ou alguma nego
ciação que venha beneficiar a si próprio e ã sua família, portanto, repito, 
comprometendo a segurança e a tranqUilidade da família rural. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MILTON CABRAL (PDS- PB)- Ouço o nobre Senador José 
Lins. 

O Sr. José Lins {PDS- CE)- Nobre Senador Milton Cabral, V. Ex• 
tem toda razão. Trata-se de um projeto aparentemente para proteger o pe
queno agricultor, mas que pode redundar em seu prejuízo. O próprio parecer 
do relator fala em estímulo ao pequeno proprietário rural, mas como pode
mos estimular o pequeno proprietário se o impedimos de utilizar os seus bens 
como instrumento para melhorar de vida? Não é só isso. O relator também 
diz: 

'"Acreditamos, por isso, que as instituições bancárias e a pró
pria autoridade monetária do País encontrarão a fórmula pela qual 
o pequeno proprietário rurãl possa oferecer garantias pignoratí
cias." 

Ora, ele espera que o problema seja resolvido de algum modo, mas ele 
mesmo não sabe como. Não diz como, não chega a mostrar como o problema 
poderia ser resolvido. O parecer jã traz, portanto, em seu bojo um elemento 
de dúvida profunda a respeito da vantagem da aprovação do projeto. Con
cordo com V. Ex• em que o projeto é nocivo. Aliás, a penhora da propriedade 
torna-se necessário apenas para a aquisição de recursos destinados a investi
mentos, de vez que as safras não precisam de qualquer penhora, sendo ela 
mesma a garantia do empréstimo. Em casos excepcionais, porêm, não deve o 
agricultor estar privado de usar o seu próprio bem, o seu próprio capital para 
melhorar de vida. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Permite um aparte, nobre Senador Milton 
Cabral'? 

O SR. MILTON CABRAL (PDS - PT) -'~Pois não, Senador Dirceu 
Cardoso. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Nobre Senador Milton Cabral e nobre Se
nador José Lins. Quero crer que a tendência moderna aqui no Brasil, tam
bêm, é a criação do bem de família. Trata.;se da menor fração da propriedade, 
o módulo, nobre Senador. E a menor fração da propriedade. Então, os ban
cos terão outros meios de g~rantir os seus empréstimos com os produtos da 
lavoura, os bens semoventes ou coisa que o valha, uma garantia qualquer. 
Mas, o certo ê que, como me referi, quando sustentei o projeto, o Presidente 
do Banco do Brasil disse que nunca teve notícia de alguêm ter dado prejuízo 
ao Banco, dentre esses pequenos agricultores. Dão prejufzo ao Banco os 
grandes, os pequenos não. Os agricultores vendem o cavalinho da família, 
vendem o cavalo que a mulher vai à missa aos domingos, vendem tudo, mas 
não dão prejuízo, porque têm uma formação moral-diferente. Isto me disse o 
Presidente do Banco do Brasil, que foi colega de V. Ex•, o Dr. Nestor Jost. 
Trata-se de um bem de família. Os Bancos terão gportunidade de indicar ou
tras garantias, porque o módulo é o átomo da família. V. Ex• que é autorida
de no átomo; em questão nuclear, aqui na Casa, hOje ê urhã das grandes auto~ 
ridades brasileiras no conhecimento do assunto, o átomo da propriedade ê o 
módulo. Quer dizer, qualquer outra garantia cobrirá, perfeitamente, o em~ 
préstimo, e com uma categoria moral como o Brasil não tem outra, o agricul
tor, o homem que vive da terra, só da terra, ligado aos seus problemas, à sua 
moral, e à sua respeitabilidade. Aquele homem, Senador Milton Cabral, que 
ouvi falar em Campina Grande, quando fui hóspede de V. Ex• e de sua exce~ 
lentíssima mãe, que não ê preciso assinar, que um fio de cabelo vale a respon~ 
sabilidade de qualquer compromisso. 

O SR. MILTON CABRAL (PDS- PB)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, com base na argumentação do Senador Dirceu Cardoso, com quem estou 
inteiramente de acordo, vejo que, realmente, não existe aquela ameaça que foi 
dita anteriormente. Portanto, ê inteiramente dispensável este projeto. E, para 

garantir a liberdade de propriedade do pequeno proprietário rural, a minha 
opinião ê de que este projeto deva ser rejeitado. 

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

O Sr. Leite Chaves (PMDB - PR) - Peço a palavra, Sr. Presidente, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Tem a palavra pela ordem o 
nobre Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE Â REVISA O DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE {Gabriel Hermes)- Sobre a mesa, emenda de au
toria do nobre Senador Leite Chaves, e por S. Ex' justificada da tribuna, que 
vai ser lida pelo Sr. !<?-Secretário. 

É lida a seguinte 

EMENDA N9 1 
(de plenário) 

Ao Projeto de Lei da Câmara n9 24, de 1980. 

Acrescente-se ao item X a seguinte expressão, após a palavra ~·devedor": 

''Art. 649. 

X- ·····"·············~····· .. ··············-····· 
cuário.n 

........... ,-ressalvada a hipoteca para fins de financiamento agrope-

J ustifica~ão oral 

Sala das Sessões, 7 de outubro de 1980. - Leite Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -Continuam em discussão o 
projeto e a emenda.(Pausa.) 

Não havendo mais oradores, declaro encerrada a discussão. 
A matéria volta às comissões competentes, em virtude do recebimento de 

emenda em plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 85, de 
1980 (Apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Pare
cer n<? 727, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cuiabâ (MT), a 
elevar em CrS 393.926.000,00 (trezentos e noventa e três milhões, novecentos 
e vinte e seis mil cruzeiros) o montante de-sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 728, de 1980, da Comissão: 
-de Constitui~ão e Justi~a, pela constitucionalidade e juridici

dade. 

Em discussão o projeto. 

O Sr. Benedito Canelas (PDS- MT) -Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir o proJeto. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- ConCedo a palavra ao nobre 
Senador Benedito Canellas, para discutir o projeto. 

O SR. BENEDITO CANELAS (PDS- MT. Para discutir o projeto. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: Não viso, neste 
momento, a discussão de um projeto e sim um apelo que faço ao Senador 
Dirceu Cardoso, que aprendi a admirar pelas posições firmes que tem toma
do no plenário do Senado. 

Na semana passada, ao votar projeto que concedia financiamento ao Es
tado do Rio Grande do Norte, S. Ex'- não abandonou a sua posição, votando 
contra, mas não pedindo a verificação de quorum. Pelo respeito que dedico a 
V. Ex•, eu, nesta hora, faria um breve resumo do que é o Estado de Mato 
Grosso após a sua divisão, 

Mato Grosso se oferece para o País com uma grande possibilidade pela 
extensão do seu território e pela fertilidade de suas terras. E a sua capital, a 
centenária Cuiabá, necessita, mais do que nunca, de obras que consigam 
transformá-la no Portal da Amazônia, num pólo de desenvolvimento para ge
rar, por igual, o desenvolvimento de Mato Grosso. 

Este projeto, que ora entra em discussão no Senado da República, diz 
respeito a três grandes bairros da capital do meu Estado. Se não fossem bair
ros onde residem populações de baixa renda, onde residem mato-grossenses e 
brasileiros que apartaram em Cuiabá, morando como que num cinturão mar
ginal carente de água, de energia elétrica e pavimentação, este projeto visa le
var a esses três bairros, através do Projeto Cura, exatamente os equipamentos 
básicos a essa população para que conos-co PoSsa viver com maior dignidade 
em defesa do desenvolvimento do meu Estado e do progresso da Nação. 
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Por esta razão, achei por bem, na tarde de hoje, neste apelo que faço ao 
nobre Senador Dirceu Car_do.so, não pedindo, em absoluto, a mudança de sua 
forma de comportamento mas, apenas, se possível, a não verificação de quo
rom para que esse projeto possa ser aprovado. 

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

O Sr. Vicente Vuolo (PDS- MT)- Sr. Presidente, peço a palavra para 
discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Tem a palavra V. Ex• 

O Sr. Vicente Vuolo (PDS -MT. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Queremos aqui, acompanhando a brilhante defesa feita pelo nobre Sena
dor Benedito Canelas e, ainda mais, de uma maneira toda especial, como 
cuiabano que sou, essa Cuiabã que viveu isolada do próprio Mato Grosso, 
sem falar do Brasil e do mundo, hã mais de dois séculos, quando lã recebeu os 
nossos bandeirantes que conseguiram com ~ma _fibra permanecer até o surgi
mento de um novo ciclo dessa Cuiabâ l]..istóric~. 

Para que os Srs. Senadores tenham uma idéia do que foi e do que estâ 
sendo a nossa Cuiabã, e como ela estã carente de recursos, nós recordamos 
que, no ano de 1945, quando deixâvamos aquela cidade para buscar os estu
dos no grande centro de São Paulo, nós levávamos, naquele tempo, no me
lhor sistema de transporte da época, cerca de 12 dias viajando de Cuiabã até 
Corumbâ e Porto Esperança, naquelas famosas lanchas, conforme chamãva
mos, sobre o rio Cuiabá e rio Paraguai e Só nesse treCho, para percorrermos a 
distância entre essas duas cidades que ficam de Cuiabã cerca de 600 quilôme
tros, nós levamos 8 dias. E, depois, prosseguindo a viagem atê São Paulo, 
através da ferroVia, nós levamos 3 dias, sob poeira permanente da antiga No
roeste do Brasil e que, por uma coincidência muito interessante, quero regis
trar aqui no meu lado, neste instante o Senador Pedro Pedrossian que, de
pois, foi o dirigente da Noroeste do Brasil e com o seu dinamismo,-sua capa
cidade de trabalho conseguiu transformar e modernizar ao mãximo, dentro 
do possível, aquela ferrovia. 

Cuiabã é hoje uma cidade que vive um ciclo completamente diferente. 
Saiu daquele isolamento; é o portal da Amazônia. Não se pode pensar em in
tegração nacional sem parar primeiro em Cuiabã. 

Para os nobres Senadores terem idéia, na época em que fui seu prefeito, 
por sinal o último eleito, quero dizer que naquela época tínhamos apenas mil 
habitantes e, hoje, Cuiabã caminha para mais de quinhentos mil habitantes. 

Quero registrar, também, uma observação interessante.- Ainda ontem, 
conversando com o Prefeito daquela cidade, numa audiência que tivemos 
com o Ministro. Oelfim Netto em busca de recursos para aquela Capital; 
Cuiabã tem, nos dias de hoje, cerca de cinqilenta mil favelados. Portanto, 
todo o recurso que venha àquela cidade é pouco. O de que nós precisamos
e nesse momento faço um apelo e um convite todo especial ao Senador Dir
ceu Cardoso- é de uma luta em conjunto, sem partido político, para uma re
forma tributária, isto é o de que precisamos. Basta ver que de toda a arreca
dação do País, cerca de 95% vai para a União; para os Estados vão dois e 
pouco por cento, e para os municípios apenas 1,2% ou 1,4%. Portanto, eu per
gunto; como buscar recursos s.enão atravês do meio que, no momento, se soli
cita? 

Daí, esperando a compreensão de todos os nobres colegas, e dizendo, 
mais, que para a frente de Cuiabã estã realmente o futuro do País. Lã estão 
localizadas as melhores terras do mundo, Aripuanã é um exemplo do que fa
lamos. Lá está uma agricultura que poderia ser o grande pólo agrícola do 
País, porque lá temos uma agricultura sem risco, sem receio, certa e segura. 
Basta citar, pór exemplo, que numa distância de 800 quilômetros de Cuiabã, 
no Município de Aripuanã, estão surgindo cidades como Alta Floresta por 
exemplo, com apenas quatro anos de vida, e que entretanto, tem mais de 30 
mil habitantes; um plantio de mais de 24 milhões de pés de café, mais de 8 mi
lhões de pés cacau, lã temos o guaraná, lã temos a banana. Lã poderíamos 
plantar, porque aquilo é quase que nativa, a mamo na, para inclusive colabo
rar na solução do óleo que tanto o País e o mundo precisam. Portanto é nessa 
região, ~e o Brasil quiser levar, realmente a sério um plano de alimentos, tem 
que transformar aquela região no grinde pólo da agricultura. 

Tudo iss~rnecessita da força, da base, desse portal que é Cuiabã. Daí por 
que eu me sentiria muito feliz hoje se tivesse, aqui, a unanimidade dos nobres 
colegas no apoio desse justo projeto. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Sr. Presidente, peço a palavra para 
discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Conce_do a palavra ao nobre 
Senador Leite Chaves, para discutir a matéria. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Para discutir. Sem revisão do 
orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Senado aprovou o projeto de divisão do Estado de Mato Grosso. Essa 
decisão final se fez anteceder de longos est_udos e debates nas Comissões e no 
Plenário desta Casa. 

A divisão de Mato Grosso foi feita pelo Senado, não tendo em vista os 
interesses do Estado e, sim, os interesses do País. 

Destacava-se da parte Norte a região mais desenvolvida, que era o Mato 
GrossO do Sul, que veio no projeto com o námei de Campo" Grande e que, de~ 
pois, em razão de entendimentos, passou a chamar~se de Mato Grosso do 
Sul. Uma ãrea de mais ou menos 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados 
foi desmembrada, de tal sorte que 300 ou 400 mil, uma ãrea correspondente 
ao Estado de São Paulo, foi para o Mato Grosso do Sul e 700 e poucos mil 
para o Mato GrosSo do Norte. 

Quando se fez aquela divisão, o Senado e o País assumiram a responsabi~ 
!idade de dar ao Mato Gross_o do Norte todas as condições para que se tor~ 
nasse realmente um Estado. Foi um grande sacrificio, um sacrifício enorme 
para um Estado que se viu, de repente, com uma massa imensa de despesas, 
embora sendo detentor de recurs_os impressionantes." 

E, Agora, na hora em que chega este projeto, que favorece Cuiabã, o Se
nado não pode deixar de aprová-lo, nem mesmo retardá-lo. 

Estou a par das angústias dessa grande Capital. Hoj~ mesmo, ela estã re
cebendo para a colonização de suas regiões Norte, Leste e Oeste e Aripuanã, 
de que fala V. Ex', grandes contingentes humanos do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e do Paraná; aliás, os maiores recursos que se estão derivando 
para Mato Grosso são, exatamente, os fatores humanos. O melhor que o Pa
raná tem no setor da terra- sobretudo do pequeno e do médio- estã se di
rigindo para aquela região. E Cuiabá é o primeiro que recebe e ela carece, de 
se modificar, a curto prazo,-e evitar a fOrmação de quistos sociais, de favelas 
que ela não conhecia, que estão se espraiando nos seus arredores, como vire
centemente. 

E V. Ex', Senador Vicente Vuolo, é testemunha de um milagre que estã 
ocorrendo lá, a exemplo do que ocorreu no Paraná: cidades que se formam 
do dia para a noite, às vezes, sem interferência nenhuma do Governo, como é 
o caso, por exemplo, de Juara. Foi feita por colonos paranaenses e, hoje, con
ta com vinte mil habitantes, com grupo escolar, a pequena propriedade sobre
tudo dominante, com uma produção de café apreciável. E o homem que se di
rige hoje ao Mato GrosSO, ele já Dão -está indo mais nos moldes daqueles que 
foram para o Paraná, na época, sem preocupação de preservar a mata nem as 
fontes naturaiS. As matas são preservadas, os castanheiros estão sendo pre
servados, as matas ciliares e as fontes. 

Ontem, eu estava em Londrina e discutia com algumas pessoas que estão 
indo para Mato Grosso. E _uma delas, dizia o seguinte: descobriram o Brasil 
errado. Achando ela que, se o Brasil tivesse sido descoberto não litoranea
mente, mas pela penetração dos rios e com o alcance de Mato Grosso, de 
Rondônia, do Acre, então, digamos, o Brasil teria outra expressão. E posso 
testemunhar, pelos estudos que tenho feito, que, realmente, o Brasil do ama
nhã não é São Paulo, nem Rio Grande do Sul, nem a Bahia; isso é apenas o 
começo; a potencialidade que existe no resto do País é impressionante. E 
Cuiabá é a porta dessa entrada. 

De forma qu-e sei qUe fvltal a api'Ov~Ção desses financiamentos, é de ex
trema importânCia. Aqui temos aprovado financiamento de valores expressi~ 
vos para cidades que contam com valores enormes. Cuiabã carece demais 
desse financiamento, mesino ·porque o· Governo Federal não tem dado aos 
Estados os recursos no volume que prometeu no projeto. 

De forma que, mesmo como eleme-nto de Oposição, vendo a importância 
desse projeto pa'ra Cuiabá acho que não teinos outro motivo algum para 
rejeitá-lo ou, muito menos, para retardar a sua aprovação. (Muito bem! Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Milton Cabral, para discutir o prOjeto. 

O SR. MILTON CABRAL (PDS- PB. Para discutir o projeto. Sem re
visão do orador.) -Sr. Presidente, apenas para uma breve consideração. 

Eu, como membro da Comissão de Economia, e fa.ze"ndo parte de uma 
subcomissão que se entendeu, em nome da Comissão de Economia, com o 
Banco Central para que os processos de pedidos de empréstimos viessem 
completamente infOrmados à consideração do Senado Federal, é com satis
fação que vejo mais uma vez que, realmente, agora o Senado dispõe de todos 
os elementos necessãrios para o julgamento da matéria. 

A Constituição diz apenas que cabe ao Senado julgar o mérito da ques
tão. É por isso que a matéria vem ao Senado, não é por outra razão, apenas 
para se manifestar sobre o mérito da questão, e o Senado estabeleceu duas re
soluções regUlamentando a maneira de examinar esses empréstimos e, numa 
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dessas resoluções, os financiamentos que são oriundos do BNH, por exem-
plo, são considerados extralimites, ficam fora portando das limitações. 

Essa mensagem do Presidente da República, como está bastante detalha
do no parecer ofereCKio pelo relator, Senador Vicente Vuolo, constata-se que, 
como está muito bem dito, embora haja uma pequena margem de poupança 
real de 104 milhões de cruzeiros para o pagamento da dívida intralimite e exw 
tralimite, da ordem de 113 milhões que esta operaçã<? acarretaria, verifica-se 
entretanto que a prefeitura de Cuiabâ, pelos serviços que irá realizar, terá um 
retorno anual desses recursos investidos, que irão, sern dúvida alguma, cobrir 
os custos relativos às operações existentes, mais eSta-que está sendo pretendi
da. 

A Câmara Municipal de Cuiabá aprOvou a operação, e aquí está a Lei 
Municipal n• 1.579, de 28 de dezembro de 1978; é lei que autoriza o financia
mento. Então, qual o objetivo do Senado, se a operação estã absolutamente 
enquadrada dentro das nossas exigências, dentro das resoluções? Se o Poder 
Municipal autorizou; se o Governo, atravês do BNH, que dispõe de recursos 
para esta finalidade, porque se ele não emprestar aos Municípios e aos Esta~ 
dos, com essa situação que todos nós reconhece_mos, de dificuldades financei~ 
ras oriundas de uma política tributária de que todos, aqui, reclamamos; se o 
mérito do financiamento é melhorar as condições u_rl:;l~nas das populações 
pobres de Cuiabá, Sr. Presidente, Srs. Senadores, acho que não deverá haver, 
neste Plenário, nenhum voto em contrário. 

Este é o entendimento que faço e acredito que serei acompanhado pela 
maioria do Plenário. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Conoedo a palavra ao nobre 

Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para-discutir o projeto. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ouvimos os apelos dos ilustres Senadores de Mato Grosso, Senadores 
Benedito Canelas e Vicente Vuolo, que falaram à nossa sensibilidade de brasiH 
leiro e pediram que o Senado votasse o emp_rª~ima que Cuiabá bate às nossas 
portas para solicitar seja autodzado. 

Com o apelo dos ilustres Senadores, Sr. Presidente, registro que Cuiabá, 
a ilustre capital, a heráldica capital de Mato Grosso, jâ nqs ocupou no tempo 
da mocidade, que já vai bâstante longe, as nossas atenções, quando, através 
de Paulo Setúbal, mergulhafDOS naquele "Ouro de Cuiabâ", urna das obras 
mais significativas da obêa Jiterãria do grande escritor paulista e nacional. 
Portanto, o Drama de Cuiabã jã vimos aco_!Ilpanhando desde o "Ouro de 
Cuiabá", uma terra rica de ouro, rica pela sua uberdade e rica pelos seus ho
mens. 

Aqui temos três figuras que re-presentam Condigna e brilhantemente 
aquele Estado. 

Mas, Sr. Presidente, não se trata, apenas, de ser sensível ao apeio. Sr. 
Presidente, a nossa luta aqui, primeiro, é que esses- ernprêstimos, nesta hora 
em que o Brasil luta para equilibrar a sua vida, para pôr um dique à grave si
tuação econômico-financeiia que atravessamos, na hora em.que todos deve
mos nos empenhar, a começar pelo Governo, pelo garroteamento da inflação 
que está nos arrastando para situações finais e-dolorosas, Sr. Presidente, te
nho apenas dois objetivos. Primeiro, ser contra o empréstimo porque aumen~ 
ta os meios de pagamento, mas, segundo, em que o Senado, âs vezes, não me 
tem atendido, é que essas votações sejam feitas, Sr. Presidente, conforme exi
ge, pede, manda e estabelece o nosso Regimento: com a maioria de Senadores 
presentes. Que todos estejam aqui para homenagear Cuiabá. Não seja apenas 
votad_o, como foi na sexta-feira passada, Sr. Presidente, cinco ou seis emprés~ 
timos com cinco Senadores presentes no Plenário, cinco Senadores~ S~. Pre~i
dente-,--uma-mistificação-ã--díspõ~iÇão -vigOI-ãnte -do nosso Regirneilto. -

Sr. Presidente, se o Senado, aqui chamado, atender ao pregão da Presi
dência e acorrer às no~sas Bancadas para a votação deste projeto, teremos en
tão todo o Brasil homenageando Cuiabá; todos os Estados prestando sua ho
menagem; todos, com seu voto, mostrando que "estão Presentes ao pedido da 
ilustre Bancada mato-grossense, integrada pelos Senadores Benedito Canelas, 
Vicente Vuolo e Pedro Pedrossian. 

Portanto, Sr. Presidente, se for votado o empréstimo apenas com seis ou 
sete Senadores, será um desprestígio para Cuiabá, porque o Brasil inteiro 
deve manifestar sua solidariedade a este emprêstimo. Apenas um voto contra, 
porque tenho me manifestado e vou manifestar, até o fim, a minha posição 
contrária aos empréstimos, sejam eles do BNH, sejam da Caixa Económica, 
sejam do Banco do Brasil, sejam dos bancos oficiais dos Estados, sejam da 
bolsa particular, sejam de onde for, qualquer empréstimo que aumente os 
meios de pagamento_ do Estado, do País, qualquer um desses empréstimos é 
inflacionário. Este ê o meu argumento, Sr. Presidente. Qualquer empréstimo 
que represente o aumento do dinheiro em circulação, saia eJe da Caixa Eco-

nômica, saia dO BNH,.saia da bolsa particular, qualquer valor que aumente 
os meios circulantes é inflacionário. Esta é a minha tese, Sr. Presidente, que 
63 vezes enunciei aqui. Estou fastidioso, monótono e outros adjetivos menos 
atenciosos a minha pessoa. Estou mantendo esta luta, mantê-la-ei até o fim. 

Minha resposta aos ilustres Senadores ê o meu desejo de que toda a Casa 
esteja aqui presente para a votação. Porque apenas um, dois, três ou quatro 
votos são contrários. PDS, PMDB e PP, quase todos, são favoráveis a esses 
empréstimos. 

O Brasil prestará esta homenagem a Cuiabâ, com quase a unanimidade 
de suas Bancadas aqui do Senado. 

Sr. Presidente, disse o nobre Senador Vicente Vuolo que Cuiabâ, hoje, 
luta com 50 mil favelados. Vou dar uma resposta a S. Ex• Cuiabá tinha, como 
disse S. Ex•, no seu tempo de estudante, 30 mil almas, hoje tem 500 mil habi~ 
tantes. A política dos parques habitacionais está despovoando o campo. Na 
época em que estudou V. Ex• ou foi buscar em São Paulo, através de 16 dias 
de viagem por lugares inóspitos, para preparar-se para a vida, eram três habi
tantes no campo e um na cidade. E o Censo de agora vai apurar isto. Vai ser 
completamente diferente e oposto daquela situação primitiva. Hoje serão três 
na cidade, e quase um no campo. A proporção é esta. Porque os parques ha
bitacionais, Sr. Presidente, a título de construírem, ou melhor, de darem à po
pulação favelada o lar próprio, está despovoando as nossas lavouras, o nosso 
campo, está despovoando o nosso interior. 

Todo parque habitacional que se co~strói num~ cidade atende a 50 mil 
pessoas, mas cria, em torno desse parque habitacional, outra favela de 60 ou 
70 mil habitantes esperando casa própria. 

Sr. Presidente, a casa própria ê um desejo fundamental humano de me
lhoria. Todos lutam pela casa própria, não só o operário da lavoura, mas 
também o homem da cidade, o profissional liberal, o jornalista, o deputado, o 
senador, o rnéd.ico, o advogado, o engenheiro, o agrônomo- todos lutamos 
pela casa própria, com o objetivo de dar à família a tranqUilidade e o sossego 
do próprio teto. 

Então, Sr. Presidente, essa politica habitacional tem também outro gu
me: cria e gera outras tantas favelas. E atendendo cinco mil famílias, criawse, 
em torno daquele parque, favelas de 10 mil famílias que anseiam ... 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Pois não. V. Ex• tem o aparte. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Acho que V. Ex• estã carre-
gado de razão ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Ah, sim! 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB - GO) - ... quanto ao problema se
guinte: que todas essas medidas são apenas paliativas, e geram outras tantas 
conseqUências gravíssimas. Sabemos, por exemplo, que as capitais dos Esta~ 
dos, sobretudo, estão se transformando em megalópoles, inchando~se com a 
periferia. Quer dizer, a periferia dessas grandes cidades, com uma população 
extraordinariamente grande, sofrendo explosões demográficas terríveis de 
ano para ano. Tudo como conseqUência do alto índice de migração rural. E o 
modelo de desenvolvimento implantado no País e que esvazia o campo. A 
pata do boi expulsa o homem do campo, e não apenas a pata do boi, mas 
também as grandes empresas rurais mecanizadas, modernizadas, voltadas 
para a exportação, para produtos agrícolas destinados à exportação que, a 
nível de grande empresa, ocupa pouca mão-de-obra, e que estão expulsando 
esses contingentes humanos para as grandes cidades, criando legiões, exérci
tos, imensidões de b6ias~frias e de paus-de-araras, procurando as grandes ci
dades para se afavelarem. Acho que V. Ex' estã carregado de razões. As me
didas são paliativas. Também-jã-~olequeí-a-qui,--eminente·Senador; -minhas
restrições quanto à política de empréstimos. Multiplicam-se os emprêstimos. 
Veja bem V. Ex', o que é mais sério. 

A situação das populações locais agravawse porque elas têm que se obri
gar ao pagamento do custo desse financiamento dos empréstimos. Queria 
apenas dizer o seguinte: neste caso particular, vou me colocar a favor da 
aprovação do projeto, reconhecendo porém que, corno política geral, é grave 
esse problema, é gravíssimo. Tem razão o Senador Vicente Vuolo quando diz 
que temos de trabalhar aqui, criando forças políticas para obrigar o Governo 
para a'ceitar uma reformulação tributária neste Pais. f isto. Acumular forças 
políticas que não vão ser apenas Dos Partidos de Oposição, mas também nos 
Partidos do Governo. Porque estamos sentindo que os municípios estão em 
situação de miserabilidade, os Estados em situação de penúria financeira, 
sobretudo os Estados do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste. Como muita 
gente diz, os Estados de Goiás e Mato Grosso são riquíssimos. Eles são po
tencialmente ricos, mas totalmente marginalizad()S também no processo de 
desenvolvimento nacional. E incluindo todo o Centro-Oeste, Goiãs, Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul, Acre e o Território de Rondónia. Eu me colo~ 
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caria aí favorável, em espécie, no caso. Do ponto de vista geral V. Ex• estã 
carregado de razão. Estou com V. Ex• Não é solução, são medidas paliativas 
que agravam o problema; agravam seriamente o problema, na medida em que 
permite paliativamente qUe o modelo consiga se sustentar de pé, por mais al
gum tempo. Esse modelo de desenvolvimento, ele é que precisa ser alterado, 
transformado urgentemente em todos os setores da vida nacional. Não ape
nas no que diz respeito ao problema financeiro em si, mas em todos os setores 
da economia e da vida nacional como um todo. Estou com V. Ex' Concordo 
plenamente que esses empréstimos, todos eles, na verdade são apenas paliati
vos, agravam a situação de pobreza do nosso povo, No caso presente, eu vol
taria a favor porque reconheço a necessidade pfCmente do Estado do Mato 
Grosso, tanto quanto também reconheço a necessidade dos demais Estados 
do Centro-Oeste, como do N ardeste e do N arte. 

A admitir-se esta política, todo e qualquer recurso canalizado para as re
giões mais pobres precisa ser bem-vindo. Agora, ternos que trabalhar, acumu
lar forças com V. Ex• para mudarmos essa política, exigirmos uma reforma 
tributária que passe não a: premiar apenas os Estados âo Sul e do Sudeste
não todos do Sudeste- mas que possa realmente beneficiar os Estados que 
constituem as regiões mais pobres deste País. O modelo de desenvolvimento 
implantado no País não é concentracionista apenas a nivel de classes sociais. 
Ele é concentracionista, também, a nível de regiões neste País porque ele pro
piciou um desenvolvimento muito maior de determinados Estados do Sul e 
do Sudeste, à custa da marginalização da esmagadora maioria dos Estados 
brasileiros mais empobrecidos. Agradeço a V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Agradeço o aparte de V. Ex• 
O Sr. Vicente Vuolo (PDS- MT)- Permite um aparte, nobre Senador? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Pois não. 

O Sr. Vicente Vuolo (PDS - MT) - Veja só, nobre Senador Dirceu 
Cardoso, apesar dos poucos recursos que realmente são investidos na região 
Centro-Oeste - e o maior atestado dessa nossa afirmativa, conforme bem 
disse o Senador Henrique Santillo, é a situação da SUDECO e a nossa velha 
luta para a implantação do BADECO na região- não obstante tudo isso, 
este Mato Grosso, hoje, ê o maior produtor de arroz do País. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, res
pondendo aos apartes dos ilustres Senadores, devo dizer ao nobre Senador 
Henrique Santillo que hã um aspecto ainda mais interessante: é a seletividade 
desse êxodo rural. Todos nós, do interior, sentimos a busca da Cidade grande 
pela população rural. Mas, num sentido, Sr. Presidente, o povo que sai do in
terior é elemento mais credenciado, é o elemento que sabe ler, ê o elemento 
que tem iniciativa própria, ê o elemento que teffi uma família mais organiza
da, que anseia lutar por uma casa própria que os institutos colocam à sua dis
posição. Sai, portanto, o melhor elemento do interior. Nós tiramos do inte
rior, Sr. Presidente, o braço que trabalha, o braço que produz a carne, que 
produz o feijão, o milho, o arroz, o trigo e o café, e o colocamos na cidade, 
desenraizado, favelado, infixo. Colocamos habitantes que serão bocas a co
nler; tiramos o braço que produz e o substituímos pela boca que consome. 

Essa é a seletividade que estamos operando, com essa política que as ca
pitais e os grandes cc;:ntros fazem. Não estou condenando, de maneira algu
ma, Cuiabá; é a politica brasileira. Quando compulsei, dias atrás, os índices 
dos Estados Unidos, verifiquei algo e fiquei perplexo diante desses dados: as 
grandes cidades americanas estão chegando à pletora do seu crescimento, es
tão decaindo em habitantes. Nova Iorque, São Francisco, Boston, Chicago, 
estão diminuindo de habitantes, porque lã se chegou à conclusão de que o 
povo está refluindo para o campo. Aqui hã cidades, como disse o nobre Sena
dor Vicente Vuolo, de 30 mil habitantes, quando ele era estudante, que passa
ram para 500 mil, quando ele ê Senador. 

É exatamente isso que estâ acontecendo. Quer dizer, estã-se despovoan
do na faixa mais categorizada do povo, o que sabe ler, porque o analfabeto 
tem medo da cidade, pois não sabe ler letreiro de ônibus etc. O mais ativo, 
com mais iniciativa, o mais inteligente, sai do campo e vai buscar a casa pró
pria nesses parques habitacionais que a política de habitação no Brasil está 
fazendo. 

Quando leio, Sr. Presidente, que o governo atual pretende, até o final do 
seu governo, construir, nos grandes centros do País, 5 milhões de casas, vejo 
que são cinco milhões de famílias que estão emigrando do campo. O campo, 
então, ficará despovo"ado. 

O Sr. Benedito Canelas (PDS - MD - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Pois não. 

O Sr. Benedito Canelas (PDS- MT)- Nobre Senador Dirceu Cardo
so, primeiramente, para concordar com V. Ex• Tive a honra, no momento em 
que Mato Grosso deu grande salto, num dos maiores dos seus Governos, sem 

favor algum, o do engenheiro Pedro Pedrossian, fui eu o Diretor de Coloni
zação do seu Governo. Implantamos ali 25 mil familias. Fundei ali dez mu
nicípios. O favelamento de Cuiabã não é propriamente um favelamento. O 
crescimento de Cuiabá, à taxa de 12%, a maior do Brasil, é fruto de correntes 
migratórias oriundas do Norte e Nordeste e, principalmente, do Sul do Pafs. 
É este elemento que chega, com pequenos recursos, específic mente onde visa 
este projeto a atender, ele pâra na Capital, ele faz a sua haL.itação modesta, 
localiza ali a sua família e parte, como um soldado anônimo do desenvolvi
mento, para trabalhar em projetas agropecuãrios, na esperança do grande 
programa de colonização da Amazônia, do homem sem terra que, infelizmen
te, até agora não surgiu. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Muito bem! 

O Sr. Benedito Canelas (PDS - MT)- Estamos, ali, resolvendo os di
versos problemas do Estado e de outros Estados do País, mas, acima de 
mato-grossenses, somos brasileiros e deixamos esse povo que confia e que 
aguarda ordeiramente na Capital, à espera do projeto de colonização. Este 
programa, como bem disse V. Ex', é apenas uma antecipação de recursos, 
porque o Município, que jâ é pobre, se tornarã ainda mais pobre porque está 
vinculando a sua cota de participação; será pago diretamente; nem mesmo o 
município Séi'á o---pagador; o pagamento será efetuado automaticamente. 
Concordamos com V. Ex• e eu, particularmente, quero, nesta hora, 
penitenciar-me pelas ausências de plenário, porque muitas vezes afazeres 
políticos me obrigam a permanecer no meu Estado, na estruturação, na fé 
que tenho no novo dia de amanhã dos partidos políticos, trabalhando junto 
às lideranças na formação dos partidos. Por esta razão, hoje assistimos a um 
plenário com a ausência de diVersos Senadores. 

Apelo a V. Ex•, para a generosidade que V. Ex• teve com o Rio Grande 
do N arte, para que possamos lá, em Cuiabã, que estamos próximos do perío
do das chuvas, iniciar já as obras. E por que, nobre Senador? Não porque V. 
Ext~ atenderá apenas a um apelo deste humilde Senador e da Bancada de 
Mato Grosso. É porque vivemos um período de crise e no momento em que 
essas obras forem _iniciadas, no assentamento dos meios-fios, na escavação da 

·manilha, no transporte da areia, na extração da areia e na venda da telha e do 
tijolo, estaremoS fazendo gerar a riqueza num pólo que vive como uma gran
de população fragelada e necessitada desse trabalho. Esses empréstimos tra
zem, além disso, uma distribuição de riqueza no momento em que permite 
que na circulação dessas riquezas se ocupe uma mão-de-obra disponível e 
desqualificada nas grandes cidades. É desta forma que apelo mais uma vez a 
V. Ex• não pelo seu voto, porque aprendi a admirá-lo com grande respeito, 
mas esperando que V. Ext- permita que hoje seja votado pelo voto da Lide
rança, sem a verificação do quorum, o _empréstimo do meu Estado, da capital 
do meu Estado, Cuiabâ. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Nobre Senador Benedito Canelas, 
folguei em saber que V. Ex• foi um dos homens do Estado-Maior de Pe\i.ro 
Pedrossian. E folgo também em saber que V. Ext- foi uma das alavancas pro
pulsoras do progresso daquela área. E todos nós sabemos que Pedro Pedros
sian é uma das locomotivas que puxam, não pelos trilhos da Noroeste, mas 
pelos trilhos de Mato Grosso, o desenvolvimento e o progresso daquele Esta
do. 

Mas, o que me chama a atenção e o que me prende a esse projeto é o se
guinte: não podemos deixar que um projeto como esse seja votado com qua
tro ou cinco Senadores, é preciso que o Brasil opine por esse projeto e vote 
aqui, o Brasil todo, como temos feito nos outi'os. Não quero que V. Ex' faça 
referência ao projeto do Rio Grande do Norte. A minha atitude, no projeto 
do Rio Grande do Norte, foi por outros motivos, e não vale aqui citar, mas 
vou apenas, para justificá-lo, Sr. Presidente, me socorrer de Dante, na Divina 
Comédia: "Non ragionardi for ma guarda e passa". Não vou confessar os mo
tivos por que fiz aquilo. Foi porque me foi feito um apelo dramático, tão cho
cante para mim que abandonei o plenário. Se volto aqui é porque 62 vezes jã 
ocupei esta tribuna, combatendo esses projetos. Mas não tinha mais vontade 
de combater coisa alguma, e sentar e dar meu voto, aqui, na minha bancada, 
tal foi a intensidade moral do apelo que me foi dirigido naquela oportunida
de. Não votei, abandonei o plenário. Então, Sr. Presidente, o que me causou 
essa atitude foi uma interpretação de- um apelo feito ao Senador amigo em 
termos desesperados. Não é o caso de Mato Grosso. Rendo homenagem à 
bancada de Mato Grosso. Mato Grosso será, dentro dos próximos anos e até 
o fiin do século, dentro de 20 anos, um dos mais prósperos Estados do Brasil. 

Devo dizer: votei favorável ao desmembramento, mas com o coração 
sangrando. Era pela integração de Mato Grosso, porque Mato Grosso seria o 
carro-chefe deste País. Conheço as suas possibilidades. Voei várias horas, Sr. 
Presidente, sobre as suas florestas, sobre as suas terras imensas, sobre os seus 
campos e as complanuras de suas baixadas, e vi, ali, a possibilidade palpitante 
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do grande Brasil do amanhã. E para Mato GrossO, Sr. Presidente, que vai se 
deslocar o centro de gravidade do Brasil do futuro. E. ali, nos seus homens, 
na sua terra, no seu povo, naquele Estado magnffico, Sr. Presidente, quedes
de a guerra do Paraguai foi a trincheira em que o Brasil se defendeu contra a 
invasão estrangeira. 

O Sr. Alberto Silva (PP -·PI) - Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. DIRCEll CARDOSO (ES)- Com muito prazer. 
O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- Senador Dirceu Cardoso, V. Ex' não 

precisava justificar, nesta Casa, o ponto--de vista que aqui defende, com re
lação ao lado inflacionário do empréstimo, com relação ao êxodo rural d<' 
campo, pois V. Ex' muito bem demonstrou que esses empréstimos do Gover
no estão causando, não riqueza, mas pobreza na periferia das grandes cida
des. Mas, eu gostaria de, neste aparte a V. Ex', na discussão dessa matéria, di
zer que nós aqui precisamos ter um poucO mais de cuidado com relação a es
ses empréstimos. 

Não quero me referir especialmente a Cuiabâ, que conheço muito e sei 
qual sua condição de hoje. Mas, esses empréstimos geralmente vêm desacom
panhados de um plano de aplicação. Eu mesmo tive que lutar, aqui, no final 
do ano passado, com relação a um empréstimo de 20 milhões de dólares, do 
meu Estado, em que o Governador simplesmente mandou aqui o pedido, 
com aquelas formalidades bancãrias, econôrnicas, e não trazia nada a respei
to do plano de aplicação. Eu, como relator da matéria, fiz a exigência que a 
lei e a miOha posição de Senador me permitem fazer. Demorou muito, foi 
muito contraditório, mas acabou chegando aqui o plano de aplicação, às car
reiras, na calada da noite, pequeno, incompleto, insatisfatório. Mas, para que 
a população do meu Estado não viesse a dizer que eu estava contrariando, 
aceitei aquele plano. Pois bem, exatamente porque as coisas se passam aqui 
de maneira muito simplista ou simplisticamente resolvidas, o Governador re
solveu mudar o plano a seu bel-prazer. Logo, é um acinte aquilo que nós, 
aqui, estamos votando. De maneira que, daqui para a frente, V. Ex' vai ter 
um aliado aqui. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Muito obrigado. 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI) ~-Não vou aceitar votar no escuro plano 
de aplicação de empréstimo de quem quer que seja, sem saber, sem conhecer 
pessoalmente o plano de aplicação. E ninguém vai dizer que aquelas facilida
des que o Governo deu, de que não precisa ã.presentar, valham para esse caso 
de empréstimo aqui, ·para o Senado FederaL Não! Aqui, temos a necessidade 
de apreciar o mérito e, pãrã. apreciar o mérito, queremos saber em que ele 
vai ser aplicado. No caso de Cuiabá, em deferência ao conheCimento que te
nho e aos nobres companheiros, Senadores por Ma:to Grosso, vou votar favo
ravelmente ao projeto, porque sei que ele veio acomp:an"hido de uma discri
minação completa de um projeto de engenheirOS, que conheço muito bem, 
que dirigem Cuiabá. Nos outros, eu me aguardarei para acompanhar V. Ex'. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Agradeço o aparte do nobre Sena· 
dor ALberto Silva que, além de ter sido Governador de um Estado, foi o ho
mem que implantou, no País, a EBTU, quer dizer, uma instituição e um ór
gão federal que criou situações de prosperidade, progresso e desenvolvimento 
em todos os grandes centros do País. E dou razão a S. Ex'- não estou discu
tindo a questão de Cuiabá- dou razão a S. Ex• Sr. Presidente, eu tenho esse 
projeto. O -Senado aprovou o empréstimo e o plano foi totalmente rn"odifica
do, depois da aprovação no Senado. 

Sr. Presidente, então se fez vista grossa da aprovação do Senado. E isso 
estamos vendo aqui. Vou me referir, outra vez, a um fenômeno que se passou 
aqui nas Comissões. O Senhor Presidente da República mandou uma mensa
gem, pedindo um empréstimo para Recife. Passou nas Comissões e, quando 
saiu da última Comissão, o projeto er-a para empréstimo a uma empresa do 
munícipio- de Recife. Não era mais para a Prefeitura. Então, teve que voltar 
ao Senhor Presidente da República para corrigir aquele erro. E assim que se 
tratam as coisas sérias, aqui, neste Senado. E tenho os dois, tenho, já trouxe 
aqui e já os discuti. -

Veja bem a Casa, Sr. Presidente, o que estamos defendendo é isto: arranja
mos o dinheiro para alojar 50 mil pessoas em Cuiabã, mas desvalorizamos o 
dinheiro para 120 milhões de brasileiros. Quer dizer, de um lado, com a mão 
direita, emprestamos o dinheiro para terem casa 50 mil pessoas em Cuiabá, 
que merecem ter casa própria, mas desvalorizamos o dinheiro, do lado es
querdo, para 120 milhões de brasileiros, que passam a comprar um pão, por
que já não têm dinheiro para dois. Esta é que é a situação inflacionária dos 
empréstimos e do aumento de pagamentos. 

Saúdo a nobre Bancada de Mato Grosso, Sr. Presidente, mas continuo 
fiel aos meus princípios e à linha de raciocínio que tenho mantido nesta Casa. 
E com o coração sangrando que deixo de atender, com o meu voto, o pedido 
dos meus nobres colegas que tanto ilustram a minha amizade e a esta Casa. 

Sr. Presidente, desejo que esta votação se faça com todos os Senadores e 
não com cinco ou seis, manifestando a sua gratidão e a sua amizade à genero
sa, à grande e bondosa terra de Mato Grosso. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Continua em discussão o pro
jeto. (Pausa.) 

Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer uso da palavra, fica encerra-
da a discussão. 

Em votação. 
os Srs. Senador~ que o aprovam permaneçam sentados.(Pausa.) 
APro•,ado. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) --Sr. Presidente, peço verificação da vo
tação. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Vai ser procedida a verifi
cação solicitada. 

A Presidência irâ suspender a sessão por alguns minutos, para aguardar 
a chegada ao plenário dos Srs. Senadores que se encontram em seus gabine-
tes. 

Está Suspensa a sessão. 
(Suspensa às 17 horas e 30 minutos. a sessão é reaberta às 17 ho

ros e 40 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Estã reaberta a sessão. 
Sendo evidente a falta de quorum em plenário, a Presidência se dispensa 

de proceder à verificação solicitada, ficando adiada a votação da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Item 3: 

Discussão, cm turno úniCo, do Projeto de Resolução n9 86, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 729, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Rolândia (PR) a elevar em Cr$ 10.088.324,40 (dez milhões, oitenta e 
oito mil, trezentos e vinte e quatro cruzeiros e quarenta centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 730, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici-

dade. 

O Sr. Dirceu Cardoso- (ES)- Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Tem a palavra V. Ex• 

O SR. DIRCEU C AR DOSO (ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Antes de discutir o projeto, circungirando o meu olhar pelo plenário, 
vejo que aqui na Casa estão apeilas -6 Senadores. Somos 67 Senadores, e estão 
6, aqui, no plenárí6. Então, Sr, Presidente, não é verificaÇão de quorum nem 
voto contra. Não há meios de a sessão subsistir; não há como a sessão conti
nuar; não há meios de a sessão prosseguir. 

Desse modo, Sr. Presidente, peço o levantamento da sessão, por falta de 
quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- De acordo com o Regimento 
Interno V. Ex~ tem inteira razão; deveriam estar presentes, no plenário, pelo 
menos onze Srs. Senadores. 

O Sr. LCíte Chaves (PMDB- PR)- Sr. Presidente~ peço a palavra para 
uma comunicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Concedo a palavra ao Sena· 
dor Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES (PMOB- PR)- Sr. Presidente. é para uma 
comunicação pessoal urgente. 

O Sr._Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, já levantei a questão de or
dem e V. Ex• já verificoil que-não" há número para o prosseguimento da ses
são. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- A questão de ordem levanta
da pelo Senador Dirceu Cardoso é inapelável. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Obrigado a V. Ex•, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Nestas condições, fica sobres
tada a apreciação do item 3 da pauta, bem como a dos demais itens da Ordem 
do Dia. 

São os seguintes os itens que de fiam de ser apreciados por falta 
de quorum" regimental para o prosseguimento da sessão 

-4-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 87, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 

• 
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731, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo António da Ale
gria (SP) a elevar cm Cr$ 5.513.411,00 (cinco milhões, quinhentos e treze mil, 
quatrocentos e onze cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 732, de 1980, da Comissão 
- de \onstituição e .Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-5-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução no 88, de 1980 (a. 

presentado pela Comissãó de Economia como· conclusão de seu Parecer n9 
733, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Três Lagoas (MS) a ele
var em Cr$ 17.631.000,00 (dezessete milhões, seiscentos e trinta e um mil cru
zeiros} o montantG de sua dívida consol_idada, tendo 

PARECER, sob n• 734, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça pela constitucionalidade e juridicidade. 

-6-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 90, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Economia como-conclusão de seu Parecer n? 
737, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Barra do Garças (MT) 
a elevar cm Cr$ 6.417.000,00 (seis milhões, quatrocentos e dezessete mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 738, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-7-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resoluçãon9 101, de 1980 (a

presentado pela ComissãO de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 775, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a realizar ope
ração de empréstimo externo no valor deUS$ 15,000,000.00 (quinze milhões 
de dólares. norte-americanos) destinado ao programa de ação do Estado, ten
do 

PARECER, sob n' 776, de 1980, da Comissão 
- de \onstituição e Justiça~ pela constitucionalidade e juridicidade. 

-8-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 102, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Finanças como conc1usão de seu Parecer n9 777, 
e 1980), que autoriza o Governo do Estado da Bahia a realizar operação de 
empréstíino extifiio no valor de USS 25 1000,000.00 (vinte e cinco milhões de 
dólares), para aplicação nos programas de transporte rodoviário e de energia 
elétrica do Estado, tendo 

PARECER, sob n' 778, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e .Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-9-
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 247, de 

!979, do Senador Nelson Carneiro, acrescentando alínea ao art. 13 da Lei n9 
2.800, de 18 de junho de 1956, que cria os CQriS_elhos Federal e Regionais de 
Química, dispõe sobre o exercício da profissão de químico e dá outras provi
dências, tendo 

PARECER, sob n• 800, de 1980, da Comissão 
- d" Redação, oferecendo a redação do vencido. 

-lO-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 89, de 
1980, do Senador Aderbal Jurem a, que dispõe sobre isenção de multas previs
tas nos arts. 7• e 8• da Lei n' 4.737, de 15 de julho de 1965- Código Eleitoral, 
tendo 

PARECER, sob n• 801, de 1980, da Comissão 
- dE." Redação. oferecendo a redação do vencido. 

-11-

Discussão, em primeirO turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n'<~ 344, de 1979, do Senador Orestes Quércia, dispondo sobre o paga
mento em dobro do auxílio-natalidade, no caso que especifica, tendo 

PARECER, sob n• 762, de 1980, da Comissão 
- de ('onstituiçào e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

O SR. PRESmENTE (Gastão Müller) -Nada mais havendo que tra
tar, vou encerrar a presente sessão, designando para a próxima sessão ordi
nária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 85, de 1980 (apre
sentado pela Coniissão de Economía como conclusão de seu Parecer n'i' 727, 

de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cuiabâ (MT) a elevar em 
Cr$ 393.926.000,00 (trezentos e noventa ·e três milhões, novecentos e vinte e 
seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 728, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-2-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução no 86, de 1980 (a

presentadó pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
729, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rolândia (PR), a elevar 
em CrS 10.088.324,40 (dez milhões, oitenta e oito mil, trezentos e vinte e qua
tro cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua dívida consolidada, ten
do 

PARECER, sob n' 730, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-3-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 87, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
731, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Antônio da: Ale
gria (SP) a elevar em Cr$ 5.513.411,00 (cinco milhões, quinhentos e treze mil, 
quatrocentos e onze- cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 732, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-4-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 88, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
733, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Três Lagoas (MS), a 
elevar em Cr$ l7.63l.OOO,OO (dezessete milhões, seiscentos e trinta e um mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 734, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-5-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 90, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n9 
737, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Barra do Garças (MT), 
a elevar em Cr$ 6.417.000,00 (seis milhões, quatrocentos e dezessete mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 738, de 1980, da Comissão 
-de Constituicão e Justica, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-6-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 101, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 775, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a realizar ope
ração de empréstimo externo no valor deUS$ 15,000,000.00 (quinze milhões 
de dólares norte-americanos) destinado ao programa de ação do Estado, ten
do 

PARECER, sob n' 776, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-7-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 102, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 777, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado da Bahia a realizar operação de 
empréstimo externo no valor deUS~ 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de 
dólares), para aplicação nos programas de transporte rodoviário e de energia 
elétrica do Estado, tendo 

PARECER, sob n• 778, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-8-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 22, de 1980, da 

Comissão Diretora, que altera o regulamento administrativo do Senado Fe
deral, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 638 e 639, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, favorável com as emendas que apresenta de 

n9s f a 5-CCJ, e voto em separado do Senador Tancredo Neves; e 
-de Finanças, favorável ao projeto e às emendas' da Comissão de Cons

tituição e Justiça. 

-9-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 91, de 1980 (a

presentado pela Comissão de E<:onornia como conclusão de seu Parecer n9 
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739, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Igarapava (SP) a elevar 
em Cr$ 14.759.280,00 (quatorze milhões, setecentos e cinqüenta e nove mil, 
duzentos e oitenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. tendo 

PARECER, sob n' 740, de 1980, da Comíssão: · ··· 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-lO-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 92, de 1980 (~

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 

741, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Irecê (BA), a elevar em 
Cr$ 195.132.000~0"0 (cerito e noventa e cinco milhões, cento e trinta e dois mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 742, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-li-

Discussão, em turno ónico, do Projeto de Resolução n9 93, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclUsão de seu Parecer n<J 
743, de 19~0), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rancbaria (SP) a elevar 
em Cr$ 4.704.000,00 (quatro milhões, setecentos e quatro mil cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 744, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-12-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 103, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
796, de 1980), que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar em 
Cr$ 667.000.000,00 (seiscentos e sessenta e sete milhões de cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 797 e 798, de 1980,- das Comissões: 
- de Constituicão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;e 
- de Municípios, favorável. 

-16-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n' 108, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
802, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Limeira (SP) a elevar 
em Cr$ 30.489.375,00 (trinta milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, tre
zentos e setenta e cinco cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, ten
do 

PARECER, sob n' 803, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-17 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n'? 247, de 
1979, do Senhor Nelson Carneiro, acrescentando alínea ao art. 13 da Lei n~ 
2.800, de 18 de junho de 1956, que cria os ConSelhos Federal e Regionais de 
Química, dispõe sobre o exercício da profissão de químico, e dá outras provi
dências, tendo 

PARECER, sob n' 800, de 1980, da Comissão: 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

-IS-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 89, de 
1980, do Senador Aderbal Jurem a, que dispõe sobre isenção de multas previs
tas nos arts. 7' e 8• da Lei n' 4.737, de 15 de julho de 1965- Código Eleitoral, 
tendo 

PARECER, sob n' 801, de 1980, da Comissão: 
- de Redução, oferecendo a redação do vencido. 

-19-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitúcionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n~ 344, de 1979, do Senador Orestes QUércia, dispondo sobre o paga
mento em dobro do auxflioRnatalidade, no caso que especifica, tendo 

PARECER, sob n' 762, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição c Justiça, pela inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Estã encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 45 minutos.} 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELASIO VIEI
~A NA SESSAO DE 6-10-80 E QUE, ENTREGUE À REVISA O 
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. EVELASIO VIEIRA (PP- SC. Pronuncia o seguinte discurso.) 
--Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Inúmeros são os problemas que o País defronta na atualidade. Muitos 
deles, porém, são problemas que decorrem de outros. Portanto, só podem ser 
superados, df: forma indireta, pela correção das distorções básicas da nossa 
sociedade~ 

Citemos dois exemplos. 
A inflação. Esta tem origem nos erros de avaliação no momento de defi

nir as prio~idades de investimentos. O malbaratamento de recursos em obras 
adiáveis, longe de solucionar os obstáculos estruturais que causam as altas de 
preços, rePresenta, ao contrário, um reforço deles, o que se reflete nos mais 
diversos índices de custo. 

A dependêncía externa é fruto de um estímulo de desenvolvimento que 
tem desprezado sempre o conjunto de riquezas humanas e naturais do País e 
teima em reproduzir nos limites do território brasileiro modelos aperfeiçoa
dos para outras condições nacionais, em tudo diversas das nossas. 

Portanto, atacar esses problemas t: o mesmo que projetar para dentro do 
País os nossos esforços. Significa resolver, antes de tudo, a equação iriterna. 

Fora disso, uma atenuação dos índices inflacionáriOs pela desaceleração 
da ativida9e produtiva, ou uma redução de deficit comercial, graças a um es
forço de exportação. aliviam conjunturalmente o estado de crise, sem ser um 
encaminhamento definitivo dos problemas do País. 

Senhor Presidente, 
Chegamos ao momento em que se faz necessário aproveitar as nossas 

verdadeiras e efetivas vantagens no campo produtivo. Estas se encontram na 
agroindústria, pois contamos com um vasto potencial de recursos naturais no 
setor alimentar, derivados da extensão territorial brasileira e sua diversídade 
climática. 1 

Somos um País de características naturais próprias, cujos recursos do se
ter alimentar localizam-se nas faixas equatorial e tropical. Praticamente ine
xiste uma tecnologia capaz de aproveitar esses produtos, sendo que na maior 
parte dos pasos nem mesmo foram ainda criadas condições para a produção 
em escala comercial desses recursos. 

Portanto é vasto o terreno a desenvolver, o qual, em muitos casos, requer 
todo um acompanhamento, desde a produção em escala comercial até o estu
do da tecnologia industrial válida para o seu aproveitamento. 

Acreditamos que aí o País pode obter substanciais resultados, tanto in
terna quanto externamente, pela geração de empregos, oportunidades de ex
pansão para a pequena e a média empresa, localizadas nas áreas de produção, 
chegando ao ponto de contar com produtos capazes de gerar divisas externas. 

E importante que se desenvolva uma tecnologia agrícola e uma tecnolo
gia alimentar que seja o seu prolongamento, e que se aplique à industriali
zação de produtos alimentícios. 

Neste campo há muito também a fazer, pois o que hoje existe é insufi
ciente, conforme demonstra um relatório de pesquisa publicado em 1978 pelo 
Instituto de Planejamento Económico e Social - IPEA (ver avaliação dos 
Institutos de Pesquisa de AliJ1!entos do País, de Célia Maria Poppe de Figuei-

. redo, na publicação Dois estudos sobre tecnologia de alimentos). 

A autora citada observa que a pesquisa tecnológica de alimentos no País 
está orientada para produtos de boa aceitação no mercado externo e para 
produtos ~emandados pelos grupos de maior poder aquisitivo da população 
brasileira, sendo que ••a vocação regional dos produtos agropecuários exerce 
uma influência apenas secundária no desenvolvimento dessas pesquisas" 
(pâg. 116). 

Há upta necessidade urgente de que seja modificada esta orientação. 
Para tantO, o momento é sem dúvida alguma bastante propício. Os proble
mas aí estão: deficit externo, innação, crise urbana, subemprego e desempre
go, apenas para citar os mais gritantes. 

Ao m.esmo tempo, Senhor Presidente, em determinadas áreas surgem, ao 
lado de problemas, promissoras perspectivas. 

Em abril de 1977, o Departamento de Assuntos Universitários do Minis
tério da Educação e·Cultura editou "um estud-o intitulado Nova conceprão do 
ensino de engenharia no Brasil. O seu objetivo básico foi de articular essa área 
específica ~de ensino ao desenvolvimento global do País. 

Assim, na esteira do mencionado estudo, o número de junho de 1979 da 
revista DoCumenta publicou um Relatório, apresentado ao Conselho Federal 
de Educação pelo Professor Ruy Carlos de Camargo Vieira, no qual foi an~li
sada a .. Oportunidade e Conveniência de Abertura de Novos Cursos de En
genharia no País". 

• 
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O mencionado relatório chegou a conclusões interessantes. Entre elas a 
de que, tomando por base o número de; 150 mil profissionais de engenharia 
em atividade no País e considerando o número de vagas atualmente existente 
para o referido curso, em menos de dez anos haverá uma duplicação doesto
que desses profissionais. Mais ainda, partindo da correlação entre o Produto 
Interno Bruto e o número total acumulado de Engenheiros, é possível verifi
car que a partir de 1973 o PIB perdeu o. ímpeto anterior de crescimento, en
quanto começava a verificar-se crescimento do número de formados a taxas 
mais elevadas, como resultado da expansão verificada na oferta de novos cur
sos. 

A conclusão do relatório é a de que .. se está athi.gindo uma situação de 
saturação do mercado de trabalho na área de Engenharia, com o aumento ex
cessivo da oferta de Engenheiros" (pág. 32). 

No entanto, são abertas exceções para determinadas áreas, como pode
mos verificar no citado texto: 

•• A rede de ensino existente é plenamente suficiente para o aten
dimento das necessidades existente~. ~ventu~lmente çor:n p_eque~os 
ajustes que se mostrem necessários, em decorrência de análises es
pecíficas a serem efetuadas, como por exemplo nas áreas de Enge
nharia Sanitária, Engenharia de Alimentos, e demais áreas especiali
zadas" (pág. 36). 

A Engenharia de Alimentos foi a primeira ãrea de habilitação específica 
caracterizada pelo Conselho Federal de Educação, dentro da nova concepção 
do ensino de engenharia no Brasil. 

Segundo a Coordenação de Avaliação e Controle, da Secretaria de Ensi
no Superior, do Ministê:rio da Educação e Cultura, o número de vagas, em 
1978, para a área de Engenharia de Alimentos, em três Faculdades, foi de 
155, enquanto o núm-ero de alunos matriculados no referido ano atingia a 
648. Em 1979, obtivemos da mesma fonte apenas o número de vagas, que su
biu para 185, pelo início de funcionamento da Faculdade de Engenharia de 
Alimentos da Fundação Universidade do Río Grande do Sul, que veio se jun
tar aos jã oferecidos pela Universidade Estadual de Campinas, Universidade 
Federal da Paraíba e Universidade Federal de Viçasa. 

Publicação recente- da Secretadà de Ensino Superior do MEC (A si
tuação atual dos cursos de Engenharia e Tecnologia no Brasil), cje março de 
1980, relaciona cinco cUrsos de Engenharia de Alimentos, no País: 

I. Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Federal de 
Viçosa; 

2. Centro de Tecnologia da Universidade Federal da Paraíba; 
3. Universidade do Rio Grande; 
4. Centro Tecnológico da Universidade fcde_ral de Santa Catarina; 
5. Faculdade. de Engenharia de Alimentos e Agrícola da Universidade 

Estadual de Campinas. 
Mais recentemente, tendo iniciado no 29 semestre de 1980 as suas ativi

dades, temos a Faculdade de Ciências da Fundação Edt.~;cacional de Barretes, 
São Paulo, com 60 vagas anuais. 

Sr. Presidente, não resta a menor dúvida de que o :,etor é da maior priori
dade para o desenvolvimento do País, Todos temos notícias de que é grande, 
em determinadas regiões, as perdas de safras pela insuficiente capacidade de 
aproveitamento da produção. Enquanto isso, o quadro da d_esnutrição quan
titativa de alimentos de vastos segmentos da população brasileira atinge a ele
vados índices. 

Ao lado disso, produtos como a laranja, cuja industrialização tomou 
corpo ultimamente, pela obtenção do suco concentrado, que tem ganho es
paços nos mercados de exportação, demonstram as possibilidades do País na 
agroindústria. 

Além do mais, a implantação planejada dessas agroindústrias, atenden
do às características regionais, inclusive quanto a produtos, ensejarâ a fixação 
do homem à terra, a geração de empregos e o conseqUente desenvolvimento 
regionaL _ · 

As possibilidades nós as detemos, pois temos inúmeras frutas tropicais 
de sabor e qualidade, como a banana, manga, jaca, caju, goiaba, mangaba, 
maracujá, cupuaçu, bacuri. Todos, se fizerem um esforço de memória, pode
rão a:mpliar a lisf.a. 

Não estamos propondo nada de romântico,jâ que há estudos, em diver
sos níveis, tanto educacionais quanto de institutos tecnológicos, voltados 
para estas possibilidades. O qUe devemos é acelerar Q processo, desenvolven
do o quanto antes a agroindústria brasileira __ @_forma a que tenhamos pro
gresso c superação dos impasses estruturais que vez por outra se avolumam e 
dificultam o bem-estar das populações brasileiras. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Permite V. E:x 'um aparte? 

O SR. EVELASIO VIEIRA (PP- SC)- Com muito prazer, nobre Se
nador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - Congratulando-me com o 
oportuno pronunciamento de V. Ex', desejo dizer, em termos de depoimento, 
que, realmente, a Universidade Federal da Paraíba tem sido das m~is atuan
tes nesse campo da Engenharia de Alimentação. Chegou-se a criar ali e vem 
desenvolvendo o seu trabalho de maneira mais eficiente possível o chamado 
NUPA, Núcleo de Pesquisa de Alimentação, que se transformou num verda
deiro laboratório, onde técnicos da Paraíba e de fora do Estado têm desenvol
vido uma série de tecnologias que hoje estão colocadas à disposição de em
presârios- para a iristalãção de pequenas e médias agroindústrias para aprovei
tamento das frutas tropicais da região. Portanto no momento em que V. Ex' 
aborda o assunto no Senado Federal quero fazer justiça ao extraordinário es
forço que a Universidade Federal da Paraíba vem realizando nesse sentido. 

O SR. EVELASJO VIEIRA (PP - SC) - Muito obrigado a V. Ex• 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho tido sempre a preocupação em cha
mar a atenção do Governo para o aproveitamento das nossas riquezas natu
rais, dizendo que o Brasil tem condições excepcionais para desenvolver a agri
cultura, a pecuária em seu meió, -pata ampliar a produção de cereais e de ali
mentos para o consumo interno, para a produção de excedentes exportâveis. 
Mas, para isso, é necessário uma série de medidas, e algumas se destacaria: a 
peSquisa, a busca da tecnologia na área, a formação de técnicos de nível mé~ 
dio~ de nível supúiOr para se aumentar a produtividade da agricultura e da 
pecuária brasileira. 

Ao mesmo tempo, tenho sugerido ao Governo a adoção de medidas 
maiores em Tàvor da agroindústria, porque com uma agroindústria desenvol
vida, ela dará maior respaldo e melhores condições para o desenvolvimento 
da agricultura em nosso País; para podermos desenvolver melhor a nossa 
ãgroindústria é -necessário desenvolvermos os cursos de Engenharia Alimen~ 
ta r. 

O Nordeste tem possibilidade de desenvolver uma agricult_ura para su
prir o seu--inercado interno, para produzir excedentes exportáveis, mas preci~ 
sa, simultaneamente, desenvolver a sua agroindústria. Para isso é preciso ter 
e:ngenheiros no setor _alimentar. Veja à Nordeste que é um continente, que 
tem uma grande população, dispõe apenas de um curso de técnicos de nível 
superior para alimentação. 

O Sr. Gabriol Hormes (PDS- ·PA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC)- Ouço V. Ex• com muita ale
gria, Senador Gabriel Hermes. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS- PA)- V. Ex• fez referência a uma série 
de produtos da terra, da mínha Região Amazónica. E realmente a Amazônia 
é de uma riquezaTmensa nesse campol Quando V. Ex' falava, eu lembrava da 
festa que teremos dentro de poucos dias, a famosa festa de Nossa Senhora de 
Nazaré, que movimenta centenas de milhares de brasileiros que se encami
nham para a cidade de Belém. E, nesse dia, por todos os cantos da cidade, nós 
vamos encontrar todas essas frutas citadas, todas elas disputadas, quando 
saem do País para o exterior, não s6 para sorvete, como para bebidas diver
sas, ou seja, aquela imensidão de frutas, como o cupuaçu a que V. Ex'" se refe
riu, o bacurí, o murfci. Isto tudo ligado a mã.is de urna dezena de outras, 
como o bacuri, uina irilensa árvore, outi-as pequeninas, mas todas elas nati
vas. O que falta realmente, em primeiro lugar, é exatamente a parte, digamos, 
da agroindústria: ter ela o aproveitamento dessa riqueza natural, riqueza 
imensa; já ali se encontram, no meu Estado, algumas indústrias, quase todas 
voltadas para a exportação. E por coincidência feliz, que vem complementar 
exatamente os dados do. discurso de V. Ex•, são dirigidas pelos rapazes da mi
nha geração - da minha geração, não; de muitas gerações abaixo da minha 
-de jovens recém~ formados e que exa_tamente aproveitam estas frutas, as in
dustrializam e as exportam. Veja V. Ex': se o Governo pudesse se voltar para 
este campo que exige muitos recursos para ajudar a cultura natural, para que 
não se esteja ex_Rlorando apenas a nativa, aquilo que a natureza dá, que o 
pobre do caboclo apanha e que não é reproduzido, apesar da facilidade de re
produção, mas que reclama estudos. E, depois, industrializados, repito, por 
homens que cursaram as universidades, vj~jaram, procuraram verificar todas 
as coisas que reclamam a exportação dessa natureza, estudos de mercado e a 
parte técnica em todos os sentidos. Congratulo-me com o discurso de V. Ex'. 
E preciso falarmos destes assuntos, deSpertarmos a atenção dos brasileiros 
para eles, principalmente dos brasileiros do Sul onde se concentram as rique
zas da Nação; os brasileiros da terra, Santa Catarina, que é um pequeno pe
daço altamente industrializado em nosso Pafs. Os brasileiros de São Paulo, 
do Rio Grande do Sul precisam-se voltar para a Amazônia, não apenas para 
as derrubadas tremendas, para nós criarmos ou "plantarmos o boi", como di
zem alguns ou ainda há pouco falava o nosso companheiro do Amazonas, 
quando falava em ec_ologia. O que nós preCisamos é aproveitar essas riquezas 
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naturais reprodutivas que não destroem a natureza, ao contrãrio, conservam
na. Congratulo-me com V. Ex.' 

O SR. EVELASIO VIEIRA (PP- SC)~ Eu é que expresso o meu con
tentamento e o meu agradecimento por V. Ex•~ Senador c empresário, fazer 
coro conosco, ao chamarmos a atenção do Governo para o desenvolvimento 
da nossa agroindústria e para issO criãntfõs mais escolas para a preparação de 
técnicos que possam desenvolver uma tecnologia nacional, num aproveita
mento melhor e maior das nossas riquezas naturais. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS- PA) - Eu não diria que precisamos de 
mais escolas, precisamos é que as esc_olas preparem homens para aquelas ne
cessidades que o Brasil reclama. Temos alguns excedentes em vãrios caritpos, 
principalmente nas várias ciências que se estudam nas universidades, como os 
economistas que jâ começam a ter dificuldade de encontrar colocação; os 
campos de várias outras ciências das nossas universidades que preparam ho
mens que não têm colocação no País, por uma sêrie de fatores: a própria difi
culdade financeira e outra porque hâ ex-cesso, de fato, desses profissionais 
quando temos uma falta tremenda no campo intermediário entre o Doutor 
que o Brasil tanto prepara e aquele homem que precisa dirigir as empresas, 
dirigir os empreendimentos não só das indústrias, como os da pecuária e da 
agricultura. 

O SR. EVELASIO VIEIRA (PP -SC )....: E verdade. Em alguns setores 
temos técnicos de nível superior em excesso, hã uma grande oferta. Mas em 
outros setores hã uma carência enorme comO o do setor de Engenharia Ali
mentar. Tanto é que decidi elaborar mais este trabalho, depois da solicitação 
do meu Estado, da minha cidade, de uma empresa tradicional, Companhia 
Hemmer Indústria e Comércio, com mais de 70 anos de atuação na produção 
de alimentos para o Brasil, para a nossa população e também para o exterior. 
Recebo pedido para conseguir a transferência de um aluno da Universidade 
Regional de Blumenau, funcionário dessa empresa, para a UNICAMP, para 
o setor de Engenharia Alimentar. 

Vou, inclusive, reproduzir o texto da carta para dar mais reforço a este 
meu pronunciamento. E este o texto da carta: 

"Apresentamos por meio desta o Sr. John Arnoldo Ruediger, 
nosso funcionário, a quem estamos designando para cursar a Facul
dade de Engenheria de Alimentos da UNICAMP de Campinas, 
como Bolsista. 

Como o Sr. John estâ cursando atualmente a Faculdade de En
genharia Química da FURB, necessitará de uma transferência. E 
diante da complexidade burocrática de um processo de transferên
cia, ficaríamos muito gratos pela intervenção de V. S.•, no que for 
possível para facilitar o encaminhamento. 

Co-nsegurndo esta transferência, temos a confiança de que em 
alguns anos poderemos elevar ainda mais a quantidade e a qualida
de de nossos produtos, colaborando decisivamente no progresso de 
nossa região, pelo maior desenvolvimento tecnológico que podere
mos imprimir à produção de alimentos em conserva." 

Essa empresa, quero ainda registrar, atua também no Estado de V. Ex• 
no Pará, na conserva do palmito do açaí, que tem um mercado externo exce
lente. Essa empresa me fez esta solicitação. Jâ me dirigi à UNICAMP, ao 
MEC, ao titular do Ensino Superior, já me dirigi a outras pessoas mais in
fluentes no sentido de conseguir a transferência desse universitário de Bl~me
nau para a·uNICAMP e todos os esforços foram infrUtíferos, porque hã uma 
carência de vagas. E preciso que o Governo se pteocupe, no sentido de q)le 
hoje são mais prioritárias a Engenharia Sanitária, a Engenharia Alimentar do 
que a Engenharia CiVil. 

O que não se entende é que um país que tem condições para produzir ali
mentação em abundância não o consiga, por alguns fatores, tais como, por 
exemplo, pela carência de técnicos, onde um moço que quer estudar e a fábri
ca que quer se desenvolver queira pagar os estudos desse moço não consiga a 
sua transferência. Por certo que este não é um fato isolado no Brasil; outros 
devem existir. O que deve o Governo fazer é agir com interesse, criar facilida
des. A meu juízo, o Ministério da Educação deveria ir ao encontro desse 
moço, dessa empresa que está interessada em preparar um têcnico de nível su
perior para ser mais um a participar da maior produtividade da produção ali
mentar neste país. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS- PA)- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. EVELASIO VIEIRA (PP - SC) - Pois não. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS- PA)- V. Ex• falou em açaí. É realmente 
uma das palmeiras mais lindas do Brasil e da Região Amazônicit e dã um fru
to delicioso sobretudo deliciosamente apreciado pelo paraense. Com a indus
trialização do palmito do açaí, ou seja, com o corte da árvore e o seu não re-

plantio essa palmeira estã acabando no meu Estado e criando um problema 
de fome para a população, porque grande parte da população interiorana e 
mesmo dos subúrbios de Belém tinha no a_çaí, com a farinha e uns pequeninos 
complementos. o seu jantar. Então, aproveito para incluir no discurso de V. 
Ex' um apelo a essa empresa que quer mandar um técnico estudar, que se 
preocupe com aquilo que já é obrigação de lei; de derrubar e aproveitar o pal
mito, mas não esquecer aquela parte que diz: "Plantar o açaí, para ·que não 
desapareça uma das ricas, lindas, úteis e alimentícias palmeiras do nosso Bra
sil". 

O SR. EVELASIO VIEIRA (PP- SC)- Essa empresa estã a cumprir 
exatamente as diretrizes que V. Ex• defende. Essa empresa, no Pará, tem se 
preocupado em manter escolas do ensino fundamental; ela tem procurado 
dar urna assistência- aos seus- empregados, aos familiares dos seus emprega
dos. Ela tem se preocupado com o reflorestamento do açaí; infelizmente não 
tem tido uma resposta na mesma proporção da parte do IBDF com respeito 
aos incentivos do FISET, para que o reflorestamento cresça na mesma pro
porção da derrubada das palmeiras do açaí. Por outro lado, quero também 
dizer que tenho conhecimento de algumas .. empresas" que se localizaram no 
Estado do Pará, devastaram e não procederam ao reflorestamento - algu
mas firmas picaretas do Sul, inclusive do meu Estado- mas que atuaram as

-sim, tiveram essa liberdade por falta de fiscalização do próprio IBDF, que: é o 
órgão responsável pela política de reflorestamento neste Pais. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) --Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELASIO VIEIRA (PP- SC) -Ouço com prazer o nobre Se· 
nador Bernardino Viana. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Nobre Senador Evelásio Vieira, 
V. Ex' tem razão quando diz que há, no Brasil, realmente deficiência de Enge
nharia de Alimentação. A política seguida no Brasil sempre foi de que as em
presas privadas deveriam formar seus engenheiros. Assim temos exemplos 
como a Nestlé, a Sanbra, a Refinadora de Óleos, o Açúcar União, da Ali
monda Irmãos, e tantos outros pioneiros na indústria de alimentação. Essa i
niciativa priVada era quem formava seus próprios técnicos. Posteriormente, 
em São Paulo, surgiu um Instituto de Tecnologia de Alimentos, em Campi
nas, o IT AL, talvez o maior instituto em alimentos da Améd~a .. d.o_Sul ... 

O SR. EVELASIO VIEIRA (PP - SC) - Correto. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Então a metodologia usada por 
ele é a seguinte: você quer explorar determinado ramo de negócio, então faz 
uma consulta, manda a amostra do produto, e ele desenvolve a tecnologia. 
Essa tecnologia geralmente é aplicada por químico industrial, mas não é real
mente, como V. Ex• diz, um elemento que seja formado em Engenharia de 
Alimentos V. Ex' tem razão e eu me congratulo com V. Ex• pelo pronuncia
mento que está fazendo. 

O SR. EVELASIO VIEIRA (PP- SC)- O registro que V. Ex• faz é 
muito interessante e nos permite a- análise de um outro aspecto, altamente 
prejudicial à pequena e média empresa brasileira. E que a empresa prepara o 
técnico, quando esse técnico jâ tem uma boa experiência, um bom know-how, 
a grande empresa multinacional vem e oferece a esse técnico, de uma empresa 
do Piauí por -exemplo. um salário superior, e leva esse técnico. Aí a pequena 
empresa precisará preparar outro técnico: Quando o melhor, o mais seguro, o 
mais vantajoso para nós, seria termos em cada Estado, pelo menos um curso 
de Engenharia Alimentar, para que esse técnico, identificado com as riquezas 
do seu Estado, fosse preparando-se e desenvolvendo uma tecnologia do inte
resse regional. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELASIO VIEIRA (PP - SC) - Com prazer. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Senador Evelâsio Vieira, V. Ex• analisa 
hoje um assunto importante para o País. Há poucos dias estive numa reunião 
no Centro Médico, em Fortaleza. A tônica das palestras que ali assisti era 
praticamente dirigida para a análise do problema da superpopulação de mé
dicos na País. Diziam eles, naquela ocasHio, que o índice de médicos no Bra
sil, tendo em conta vários fatores de comparação, é superior ao índice da 
Aillérica do Norte. E isto não acontece somente com a classe médica, e que é 
fácil de verificarmos pela quantidade imensa de profissionais de nível supe
rior que hoje nos procUram, buscando emprego. Realmente não hã possibili
dade de se empregar todo esse povo, pelo menos a curto prazo. No entanto a 
pressão sobre as universidades se torna cada vez maior. Daí porque parece 
importante que seja feita uma análise aprofundada desse problema. A segun
da parte do pronunciamento de V. Ex'- diz respeito à formação de determina
dos tipos de técnicos com ... 
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O SR. EVELASIO VIEIRA (PP- SC)- Vamos trocar algumas idêias 
a respeito desse problema. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Com o-maior prazer. 

O SR. EVELASIO VIEIRA (PP - SC) - Em matéria de médicos, im· 
pressão minha, o que está havendo é uma distribuição incórreta. Hâ uma 
concentração de médicos. Por exemplo, o Rio de Janeiro, capital do Estado 
do Rio, é que tem o maior número de médicos, porque o médico se form~ na 
Capital e não quer ir para o interior. O mesmo estâ ocorrendo em relaçao a 
engenheiros civis e outras atividades profissionais. 

Em 1970 a 1972, quando fui Prefeito de Blumenau, e não tínhamos ainda 
a Faculdade de Engenharia Civil, eu tentava em Curitiba, Porto Alegre e Flo
rianópolis, trazer engenheiros para a prefeitura, que havia carência, e eles não 
queriam vir. E a prefeitura pagava salãrios superiores ao que eles ganhavam 
nas capitais. Mas era difícil. O grande óbice não era pela não vontade do en
genheiro, e sim porque sua esposa não queria deixar o calor, o afeto, o cari
nho dos pais. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Ou da cidade grande. 

O SR. EVELASIO VIEIRA (PP- SC) - E todo bem-estar que ofere
cem as capitais. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Acho que essa condição, esse fenômeno 
a que V. Ex' estâ se referi"ndo, esse condicionante, existiu no passado. Hoje o 
engenheiro ou o médico aceita lugar em qualQuer canto do País. 

O SR. EVELASIO VIEIRA (PP- SC) - Ainda não. Os médicos ainda 
resistem de ir para as pequenaS cidades. Até por que ele alega que gostaria de 
ir para aquela cidade, vê perspectivas, mas é que a esposa estâ resistindo, ela 
diz que na pequena cidade não tem eletrificação, não tem luz elétrica, não tem 
ainda repetidora de televisão, e ela não pode perder as novelas. 

O Sr. José Lins (PDS - CE)- Apenas, em parte, V. Ex• tem razão. 

O SR. EVELASIO VIEIRA (PP- SC) - E interessante. Mas é um fa
tor que faz com que a mulher resista em ir para o interior: e em conseqUência 
o marido não vai, o médico não vai, o engenheiro não vai para o interior. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) -O problema do bem-estar da familia 
mais sentido pela mulher influi nesse ponto. Não há dúvida nenhuma quanto 
a isso. Estou certo, Senador Evelásio Vieira, que o Centro Médico de Fortale
za, está certo. Hã um excesso de médicos, mesmo tendo em conta- dizemos 
- essa má distribuição. Ainda assim, ainda que fizéssemos uma melhor dis
tribuição, parece haver excesso de médicos, tendo em conta o nível, e a capa
cidade de pagamento da população brasileira. Esse fenômeno a que V. Ex• se 
refere, tenho a impressão de que atuou, predominante, hã alguns anos. Já 
hoje os agrônomos, os engenheiros e os médicos aceitam empregos mesmo 
sendo obrigados a se deslocarem para as pequenas cidades. 

O segundo ponto que queria destacar no pronunciamento de V. Ex• 
refere·se ao problema da formação de determinados tipos de profissionais, no 
caso, para a· tecnologia de alimentos. Há, em vârias universidades do País, 
cursos para formação de técnicos ein produção de alimentos. No Ceará, por 
exemplo, há o Instituto de Tecnologia de Alimentos, onde, sobretudo, os 
agrônomos aprendem as técnicas da agroindústria. Em Pernambuco há tarn~ 
bérn. um instituto especializado. Em São Paulo, como bem referiu o Senador 
Bernardino· Viana, também acontece a mesma coisa. Eu acredito que o Rio 
Grande do Sul e o Rio de Janeiro, também tenham. Paralelamentcbã um ou
tro problema ligado que acho muito sério. Até hã algum tempo atrás havia 
uma certa facilidade de circulação do -estudante de uma escola para outra. 
Essa circulação é muitas vezes uma necessidade. O aluno precisa se transferir. 
Ele tem sua famnia deslocada, tem pais que precisam de sua ajuda, fazem 
concurso em outras capitais c desejam voltar para a sua cidade. Em suma, hã 
necessidade de IriovimentaçãO' de estudantes entre as universidades. O fenô
meno da transferência, como conhecemos, é uma necessidade. No entanto, 
hoje, criam-se grandes dificuldades para a movimentação desses rapazes. 

O SR. EVELASIO VIEIRA (PP - SC) - E essa movimentação só é 
possível quando o estudante ê filho de um militar que foi transferido, ou 
quando o estudante é servidor público ... 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Quando se desloca para assumir empre
go público, e assim mesmo emprego federal, ... 

O SR. EVELASIO VIEIRA (PP - SC) - Certo. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Porque, nesse caso, a lei não pode puni
los. Mas, acho que é hora de a universidade abrir um pouco esse campo. Cer
tamente há algumas dificuldades, e uma delas é exatamente o limite de vagas. 
Mas como a transferência nunca pode ser feita para o primeito ano ... 

O SR. EVELASIO VIEIRA (PP - SC) - Certo. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- ... normalmente, é viável atender a esses 
pedidos. Na minha opiniãO o Govefno deveria facilitar mais esses desloca
mentos. O impedimento cria problemas muito sérios, sobretudo para os estu
dantes mais pobres. Era a observação que queria fazer a V. Ex" 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC) - Muito obrigado a V. Ex• 
Ponderaria eu ainda, a respeito, que o MEC dispõe de diagnósticos nos 

vários setores do ensino; há trabalhos apontando que ali hã maior número de 
técnicos; nesta ãrea, carência; e o que está faltando é a decisão política do 
MEC pra fazer essa reformulação indispensável ao desenvolvimento nacio
nal, para não haver esses hiatos, como acabei de citar, no setor de engenharia 
alimentar, de engenharia sanitária e outros. 

Falou V. Ex' em número excessivo de médicos, mas hâ, por outro lado, 
uma carência enorme de enfermeiros de nível intermediário. E a missão dele, 
enfermeiro, é importante, porque ele complementa a missão do médico. 

O Sr. José Lins (PDS -CE)- Isso já ~outro problema, que diz respei
to à formação de técnicos de nível médio. 

O Sr. Almir Pinto (PDS -CE)- Permite um aparte, nobre Senador? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC) - Perfeito. Ouço o Senador Al
mir Pinto, que tem sido nesta Casa, ta-mbém, um grande pugnador pela Edu~ 
cação neste País, e com a sua experiência de Professor e de Secretário que foi, 
no Estado do Ceará, tem sempre contribuições valiosas a nos oferecer. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Meu nobre colega, agradeço a atenção 
de V. Ex!'- e estava acompanhando, com muita atenção, não só o seu discurso, 
o seu belíssimo pronunciamento, nesta tarde, como os apartes dados a V. Ex' 
pelos Senadores Gabriel Hermes, José Lins e Bernardino Viana. Então, eu já 
tinha encostado o meu microfone, porque já se estava justamente numa dis
cussão de professor para professor. Professor- digo- não comO eu, que fui 
de curso secundário; mas professores universitãrios, como são V. Ex"s, o Se
nador José Lins e o Senador Evelásio Vieira. Vou voltar um pouquinho, para 
a parte do seu discurso quando V. Ex' dizia que insiste, persiste e não desiste 
de advertir o Governo Federal, os Governos, quanto à necessidade de estimu
lar as agroindústrias. Então, eu estava aqui me recordando, quando V. Ex' 
falava do problema da fruticultura e citou aquelas frutas do Norte, as frutas 
tropicais do Nordeste, e matutava aqui em relação ao nosso caju. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC) - Perfeito. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Do caíu não se perde nem a folha. O 
caju, com a sua castanha, com a sua aniêndoa, hoje, no Ceará, colocou para 
traz, na pauta de exportação, a lagosta, que foi um dos itens que mais pesa
vam para nossas divisas. Hoje, a castanha do caju estâ cm primeiro lugar na 
pauta dessas exportações. Há também, além da castanha, a cajuína. Não sei 
se V. Ex•, na viagem que fizemos juntos ao N ardeste, chegou a tomar a cajuí~ 
na, que também é fabricada no Nordeste; há, ainda, o doce do caju, muito sa
boroso. Finalmente, como V. Ex' disse, o Governo precisa, na verdade, esti
mular, facilitar, com créditos, a agroindústria, porque este não deixa de ser 
um dos setores da área alimentícia. Nós, homens do Norte e Nordeste, sabe
mos das dificuldades maiores para a importação e dos preços mais altos para 
aquisição dos produtos necessários à subsistência. Daí, e1raplaudir, nCsteins
tante, o precioso discurso de V. Ex', quevirâ, na verdade, enriquecer os Anais 
desta Casa. 

O SR. EVELASIO VIEIRA (PP- SC)- V <tia V. Ex• que o Estado do 
Ceará, que V. Ex• representa nesta Casa, se ressente muito de uma agroindils
tria desenvolvida. Nós estivemos numa cidade próxima a Fortaleza, onde a 
produção de tomate é superior à capacidade de industrialização da fábrica lo
cal, o que obriga os produtores de tomate a transportâ~lo para o Recife. 

Em matéria -de sucos de frutas, há uma frustração nossa, de sulinos, 
quando vamos para o Nordeste, pela primeira vez, na expectativa não só do 
calor humano do nordestino, da boa recepção, da boa atenção, da cordialida
de do nordestino, como também de aproveitarmos para conhecer a alimen
tação típica e os refrescos regioriais. Mas, é comum solicitarmos e não encon
trarmos. E a resposta: ••coca-Cola, tem; Pepsi-Cola, tem. Mas suco de caju, 
não tem; de bacuri, não tem". 

Expresso os meus agradecimentos às contribuições valiosas dos meus 
eminentes companheiros e encerro, Sr. Presid~nte, dizendo que nós temos que 
reorientar a nossa política econômica, dar prioridade efetiva à produção agrí
cola, neste País. Mas para isso é preciso também darmos desenvolvimento à 
agroindústria brasileira. Para desenvolvermos a agricultura é preciso o desen
volvimento da agroindústria. Para desenvolver melh9r a agroindústria, pro
duzirmos mais, termos a)imentação com melhor qualidade, é preciso nós pre-
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pararmos os técnicos. Há uma necessidade urgente de ampliarmos as matrí
culas nas faculdades de engenharia alimentar. 

Trouxe, hoje, um exemplo de uma indústria tradicional de Santa Catari
na que deseja, com recursos seus, manter um aluno, para amanhã ter um téc
nico de nível superior, na Faculdade de Engenharia de Alimentos de Campi
nas, mas que não consegue. Com todos os nossos esforços junto ao MEC, 
junto a outras autoridades, todos os esforços, até agora, durante vârios me
ses, têm sido em vão. 

Esta é a contribuição, mais uma, que estamos a oferecer ao Governo Fe
deral, no sentido de, desenvolvendo a agricultura, desenvolvendo a agroin
dústria, podermos pelo menos produzir, a preços menores, alimentação sufi
ciente para os b~asileiros. Aí. vamos conseguir excedentes exportáveis para 
buscar o equilíbrio na Balança Comercial, para partir para um superavit na 
Balança Comercial, para eliminar o desequilíbrio na: Balança de Pagamentos. 
O Brasil tem alternativas; é preciso a decisão intelígente e política deste País. 
(Muito bem! Palmas.) 

• 
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9. Raimundo Parente 

1 O. Saldanha Derzi 

1. José Rlcha 
2. Orestes Quércia 
3. Itamar Franco 
4. Evandro Carreira 
5. Lázaro Barboza 

\. Affonso Camargo 
2. Valdon Varjão 

1. Agenor Maria 
2. Jaison Barreto 
3. Humberto Lucena 

1. Evelósio Vieira 

Assist•nte: Carlos do Fonsece~ Braga - 211-3496 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11 :00 horas 
Local: Anexo "8" 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 

(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vice-Presidente: Adalberto Sena 

Titulares Suplentes 

1. TarsoDutra 1. João Calmon 
2. Saldanha Cerzi 2. Murilo Badaró 
3. Mendes Canale 3. José Sarney 

1. Dirceu Cardoso 1. Hugo Ramos 
2. Adalberto Sena 

Assistente: Fátima Abrohão de Araújo - 211-3266 
Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
(lS membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tarso Outra 
1~'-Vice-Pr•sidente: Saldanha Oerzi 
2~'-Vice-Presidente: Lomanto Júnior 

Titulares 

1. Tarso Outra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Oerzi 
.4. Lomanto Júnior 
5. Mendes Conote 
6. Aderbal Jur•ma 
7. Aln>:,. Pinto 
8. Lon<.. .• Vargas 
9. Luiz Fernando Freire 

Suplentes 

1. Aloysio Chaves 
2. Pedro Pedrossian 
3. H•nrique do ta Rocque 
4. José Guiomard 
5. Luiz: Cavalcante 
6. 

Outubro de 1980 

1. Paulo Bronord 1. Marcos Freire 
2. Nelson Carneiro 2. Mauro Benevides 
3. Itamar Franco 3. Leite Chaves 
4. José Richa 
5. Amoral Peixoto 
6. Tancredo Neves 

Assistente: leila Leivas Ferro Costa - 2113497 
Reuniões: Quartas-f&iras, às 11:00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SAÚDE 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvan Rocha 
Vice-Presidente: Henrique Sontillo 

Titulares Suplentes 

1 . Lomanto Júnior 1. Saldanha O.rzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kalume 
3. Alberto Silva 3. Benedito Canelas 
4. José Guiomard 

1. Gilvan Rocha 1. José Richo 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Sena 
3. Jaison Barreto 

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha - 211~3499 

Reuniões: Qi.Jiiltas-feiras, às 10:30 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa'' - Anexo 11 

COMISSÃO 'DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kalume 
Vice·Pr&sidentez Mauro Benevides 

Titulares Suplentes 

1. Jorge Kolums 1. Raimundo Parente 
2. luiz: Cav.alcante 2. Amaral Furlan 
3. Murilo Badaró 3. Jos& Guiomord 
4. Benedito Ferreira 

1. Mauro Benevides 1 . Cunha Limo 
2. Agenor Maria 2. Jaison Barr&to 
3. Orestes Quércio 

.Assistente: . Marcelino dos Santos Camello - 211-3499 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9;30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo Ir 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evandro Carreira 
Vice·Presidonte: Humberto Lucena 

Titulares Suplentes 

1. Raimundo Parente 1. Affonso Camargo 
2. luiz Fernando Freire 2. Pedro Pedrosslan 
3. Bernardino Viana 3. Ad•rbal Juremo 
4. Alberto Silva 
1. Evandro Carreira 1. Orestes Quórcia 
2. Humberto Lucena 2. Evelóslo Vieira 
3. Lázaro Barboza 

Assistente: Lêda Ferreiro da Rocha - 211-3499 
Reuniões: Quintas-feiras, à:s 9:30 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa'' - Atlexo 11 

" 
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇ0ES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Benedito Ferreira 
Vlce-Presidente1 Vicente Vuolo 

.Suplentes 

1. Benedito Ferreira 1. Passos P6rto 
2. Vicente Vuolo 2. lomanto Júnior 
3. Pedro Pedrosslan 3. Alberto Silva 
4. Affonso Camargo 

DIÁRIO 1?0 CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) 

1. Evandro Carreira 
2. Lázaro &zrboza 
3. Orestes Quórcia 

1. leite Chaves 
2- Agenor Maria 

Assistente: Marc:elin~;~ d~;~s S.:;;mtos Camello - 211-3499 

Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 

Loc:ol: Sola "Ruy Barbcsa" - Anexo li 

8) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
local: Anexo 11 - T6rreo - 211-3507 

Quarta-feira 8 5425 

Assistentes: 
Helena lsnard Accauhy - 211-3510 
Mauro Lopes de Sá - 211-3509 
Clayton Zonlorenci - 211-3508 

C) SERVIÇO OE COMISSOES ESPECIAIS E DE INQUÉRITO 

Chefe: dei de Maria 8, F. Cru:z: 
local: Anexo ll -Térreo- 211-3511 
Assistentes: 
Elizabeth Gil 8. Vianno - 211-3510 
Nadir da Rocha Gomes - 211-.3508 
Haroldo P. Fernandes- 211·3512 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORAS 

10,00 

HOR~S 

09,30 

lO,OQ 

10,30 

11,00 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1980 

TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

RUY BARBOSA MARCELINO C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

C.T. Ramal-3882 Ramal-3880 GUILHERME 

09,30 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

GUILHERME 
RUY BARBOSA 

C. A. R. 
Ramal-3880 

C.S.P.C. 
Ramal-3882 

LEOA 

QUARTA SALAS ASSISTENTE C. E. C. ANEXO"B" SI:RG,IO 

C.S.N. 
RUYBARBOSA CARLOS IO,QO 
Ramal-3882 RUYBARBOSA 

C.O.F. 
Ramal-3882 

LEOA 
CLÓVIS BEVILÁCQUA PAULO 

C.C.J. 
Ramal-3880 ROBERTO RUYBARBOSA 

]0,30 C.S: 
Ramal-3882 

LEOA 

C.A. ANEXO"B" SI:RGIO 
CLÓVIS ~EVILÁCQUA ]],QO C.l.S. LEI LA 

ANEXO"B" 
Ramal-3880 

C. E. 
Ramal-3888 

FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

12,00 C. R. FÁTIMA 

RUYBARBOSA 
Ramal-3880 

C.R.E. 
Ramal-3882 

LEI LA 
]],00 C.M. ANEXO "B" FÁTIMA 

C.M.E. ANEXO"B" CARLOS 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXV- N• 121 QUINTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 1980 BRASíLIA- DF 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presi

dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 80, DE ~980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Votorantim, Estado de São Paulo, a elevar cm Cr$ 161.827,772,73 (cento e 
sessenta e um milhões, oitocentos e vinte e sete mil, setecentos e setenta e dois cruzeiros e setenta e três centavos) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Art. I• f> a Prefeitura Municipal de Votorantim, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 161.827.772,73 (cento e sessen·ta e um milhões, oitocentos e 
vinte e sete mil, setecentos e setenta e dois cruzeiros e setenta e três centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que 
possa contratar um emprêstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado ao financiamento de lotes urbanizados, Programa Profi
lurb; urbanização de Conjuntos Habitacionais e financiamento de equipamentos comunitários públicos; e financiamento da 
construção, conclusão, ampliação ou melhoria de habitação de interesse social, daquele Município, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na dada de sua publicação. 
Senado Federal, 8 de outubro de 1980. - Senador Luiz Viana. Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 81, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro a realizar empréstimo externo no valor de US$ 
20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos) destinado a aporte de capital do Município à Companhia do Me
tropolitano do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 

Art. I• É a Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro autorizada a realizar uma operação de emprêstimo exter
no, com a garantia da União, no valor deUS$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares americanos) ou o equivalente em outras 
moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do 
Brasil, cujo produto, dentro do Programa de Investimentos da Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro- METRÓ-RJ, 
destina-se à participação acionãria do Município no capital social da ,referida empresa. 

Art. 2• A operação a' que se refere o artigo anterior realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, 
inclusive quanto ao exame das condições creditícias a ser efetivado pelo Ministêrio da Faz"enda, em articulação com o Banco 
Central do Brasil, nos termos do art. I•, inciso II do Decreto n• 74.157, de 6 'de junho de 1974, obedecidas as demais exigências 
dos órgãos encarregados da execução da política económica-financeira do Governo Federal e, ainda, o disposto na Lei Munici
pal n• !59, de 25 de abril de 1980, publicada no órgão oficial do dia 14 de maio de 1980. 

Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 8 de outubro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No 82, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Goianésia, Estado de Goiás, a elevar em CrS 2.300.000,00 (dois milhões e 
trezentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. I • É a Prefeitura Municipal de Goianêsia, Estado de Goiás, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um emprêstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, me
diante a utilização de recursos do Funfo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado ao financiamento da cons
trução de galerias pluviais e meios-fios, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 8 de outubro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos term0' do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 84, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, a elevar em Cr$ 
107.961.977,60 (cento e sete milhões, novecentos e sessenta e um mil, novecentos e setenta e sete cruzeiros e sessenta 
centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 2• da Reso
lução n• 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autoriza a elevar em Cr$ !07.961.977,60 (cento esete milhões, nove
centos e sessenta e um mil, novecentos e setenta e sete cruzeiros e sessenta centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim 
de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Norte S.A., este na qualida· 
de de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado ao financiàmento da elaboração de projetas de 
obras e serviços necessários à implantação do Projeto CURA, na sede do Município, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 8 de outubro de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI,- da ConstituiÇão~--e eu, Luiz Viana, Presi~ 
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 84, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, a elevar em CrS 65.700.000,00 (ses
senta e cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, 
de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 65.700.000,00 (sessenta e cinco milhões e setecentos 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor,~junto ao Banco 
do Estado do Rio Grande do Norte S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, des
tinado ao financiamento da elaboração de projetas e execução de obras de infra-estrutura na área metropolitana daquela Capi
tal, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 8 de outubro de 1980. -Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da ConstituÍção, e eu, Luiz Viana, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 85, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, a elevar em Cr$ 63.000.000,00 (ses
senta e três milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Natai;Ilstado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, 
de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 63.000.000,00 (sessenta e três milhões de cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Nordeste 
S.A., este na qualidade de administrador do Fundo de Desenvolvimento Urbano do N ardeste~ Fundurbano, com a finalidade 
de complementar recursos destinados à execução de projetas viãrios e urbanos naquela Capital, obedecidas as condições admiti~ 
das pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 8 de outubro de !980. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

• 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 86, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 47.600.000,00 (quarenta e 
sete milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 47.600.000,00 (quarenta e sete milhões e seiscentos mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômi.
ca Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à implantação 
de escola de 2• Grau, profissionalizante, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. • 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 8 de outubro de 1980. - Senador Luíz Viana. Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presi
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 87, DE 1980 

Suspende a execução do art. 89, inciso I, da Lei Municipal n• 9.722, de 1967, bem como do art. 110, inciso I, da 
Lei n• 10.466, de 30 de dezembro de 1971, ambas do Município de Recife, Estado de Pernambuco. 

Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, 
proferida em 22 de agosto de 1979, nos autos do Recurso Extraordinário n• 90.315-1, a execução do art. 89, inciso I, da Lei Mu
nicipal n• 9.722, de 1967, bem como do art. 110, inciso I, da Lei n• 10.466, de 30 de dezembro de 1971, ambas do Município de 
Recife, Estado de Pernambuco. 

Senado Federal, 8 de outubro de 1980. - Senador Luiz Viana. Presidente. 

SUMÁRIO 

I -ATA DA 152• SESSÃO, EM 8 DE OUTUBRO DE 1980 
1.1 - ABERTURA 
1.2 - EXPEDIENTE 
1.2.1 - Leitura de projeto 
-Projeto de Lei do Senado n• 283[8o;de autoria do Sr. Senador 

Nelson Carneiro, que altera a redação do art. 5• da Lei n• 6.226, de 14 de 
julho de 1975, que dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de serviço 
público federal e de atividades privadas, para efeito de aposentadoria. 

1.2.2 - Comunicação da Presidência 
-Recebimento do Oficio n• S/31, de 1980 (n• GG/7.734(80, na ori

gem}, do Sr. Governador do Estado de Santa Catarina, solicitando, nos 
termos do item IV do artigo 42 da Constituição, autorização do Senado 
Federal a fim de que aquele Estado possa realizar operação de empréstimo 
externo, no valor de US$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares), 
para o fim que especifica. 

1.2.3 - Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Trabalhos desenvolvidos na 
67• Conferência Interparlamentar re3.1izada em Berlim. Inauguração das 
agências do Banco do Brasil e do Banco Econômico, respectivamente, em 
Viena e Nova Iorque. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Sugestão de S. Ex• com vistas 
ao exame do índice inflacionário referente ao mês de setembro próximo 
passado, anunciado pela Fundação Getúlio Vargas. 

SENADOR PAULO BROSSARD- Declínio da lavoura do feijão 
nacional. 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Falecimento do jornalista 
Sebastião Junqueira. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA- Liberação de recursos para 
o início das obras de construção da barragem de Acauã, na Paraíba. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Estâgio para uiüv-eisitãiios no 
Senado Federal. 

SENADOR AFFONSO CAMARGO, como Líder - Extinção da 
sublegenda partidãria. 

SENADOR GASTÃO MVLLER- Transcurso do aniversârio de 
fundação da Loja Maçónica ~'Acâcia Cuiabana", em Cuiabã-MT. 

SENADOR FRANCO MONTORO- Requerimento aprovado pela 
Câmara Municipal de Cubatão, solicitando esclarecimento às autoridades 
do BNH, sobre a construção de casas populares naquela comunidade. 
Apelo de Prefeitos de cidades em que se localizam terminais marítimos e 
refinarias do País, em favor de um melhor tratamento para seus municí
pios, na parcela relativa ao Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrifi
cantes Líquidos e Gasosos. 

1.2.4 - Comunicação da Presidência 
- Convocação de sessão extraordinâiia a realizar-se hoje, às 18 ho

ras e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa. 

1.3- ORDEM DO DIA 
- Projeto de Resolução nQ 22/80, da Comissão Diretora, que altera o 

regulamento administratiVo do Senado FederaJ, e dâ outras providências. 
Aprovado, com emendas, após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. A 
Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n9 85/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Cuiabá (MT)a elevar em Cr$ 393.926.000,00 (trezentos e noventa e 
três milhões, novecentos e vinte e seis mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. Aprovado, após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. 
À Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n• 86(80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Rolândia (PR) a elevar em Cr$ 10.088.324,40 (dez milhões, oitenta 
e oito mil, trezentos e vinte e quatro cruzeiros e quarenta centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada. Discussão adiada para a sessão do próxi
mo dia 15, nos termos do Requerimento n9 423/80, tendo usado da pala
vra o Sr. Dirceu Cardoso. 

-Projeto de Resolução n9 87/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Santo Antônio da Alegria (SP) a elevar em Cr$ 5.513.411,00 (cinco 
milhões, quinhentos e treze mil, quatrocentos e onze cruzeiros) o montan
te de sua dívida consolidada. Discussão sobrestada por falta de quorum 
para votação do Requerimento n9 424/80, de adiamento da discussão para 
reexame da Comissão de Constituição e Justiça, após usarem da palavra 
os Srs. Dirceu Cardoso, Aderbal Jurema, Nelson Carneiro, Leite Chaves e 
Milton Cabral. 
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-Projeto de Resolução n• 88/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Três Lagoas (MS) a elevar cln Cr$ 17.631.000,00 (dezessete milhões, 
seiscentos e trinta e um mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da. Apreciação adiada por falta de quorum regimental para o prossegui
mento da sessão. 

- Projeto de Resolução n• 90/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Barra do Garças (MT) a elevar em Cr$ 6.417.000,00 (seis milhões, 
quatrocentos e dezessete mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada. Apreciação adiada por falta de quorum regimental para o prossegui
mento da sessão. 

-Projeto de Resolução n"' 101/80, que autoriza o Goverrio do Esta
do do_ Espírito Santo a realizar operação de empréstimo externo no valor 
deUS$ 15,000,000.00 (quinze milhões de dólares norte-americanos) desti
nado ao programa de ação do Estado. Apreciacão adiada por falta de quo
rum regimental para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Resolução n• 102/80, que autoriza o Governo do Esta
do da Bahia a realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 
25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dotares), para aplicação nos pro
gramas de transporte rodoviário e de energia elêtrica do Estado. Apre
ciacão adiada por falta de quorum regimental para o prosseguimento da 
sessão. 

-Projeto de Resolução n"' 91/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de lgarapava (SP) a elevar em Cr$ 14.759.280,00 (quatorze milhões, se· 
tecentos e cinqUenta e nove mil, duzentos e oitenta cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. Apreciação adiada por falta de quorum para o 
prosseguimento da sessão. 

- Projeto de Resolução n9 92/80, que -autoriza a Prefeitura Munici
pal de Irecê (BA) a elevar em Cr$ 195.132.000,00 (cento e noventa e cinco 
milhões, cento e trinta e dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada. Apreciação adiada por falta de quorum regimental para o prosse
guimento da sessão. 

- Projeto de Resolução n9 93/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Rancharia (SP) a elevar em Cr$ 4.704.000,00 (quatro milhões, sete
centos e quatro mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 
Apreciação adiada por falta de quorum regimental para o prosseguimento 
da sessão. 

-Projeto de Resolução n"' 103/80, que autoriza a empresa de urbani
zação do Recife- URB, a contratar operação de crédito no valor de CiS 
204.543.216,-3() (duzentos e quatro milhões, quinhentos e quarenta e três 
mil, duzentos e dezesseis cruzeiros e trinta e seis centavos). Apreciação 
adiada por falta de quorum regimental para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de-ReSolução n"'104f80, que-autoriza a Prefeitura Munici
pal de Cajazeiias (PB) a elevar em Cr$ 48.644.944,11 (quarenta e oito mi
lhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro 
cruzeiros e onze centavos) o montante de sua-dívida consolidada. Apre
ciação adiada por falta de quorum para o prosseguimento da sessão. 

setenta e um centavos). o_ montante de sua divida consolidada. Apreciacão 
adiada por falta de quorum regimental para. o prosseguimento da sessão. 

- Projeto de Resolução n' 107/80, que autoriza o Governo do Esta
do de São Paulo a elevar em Cr$ 667.000.000,00 (seiscentos e sessenta e 
sete milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Apre
ciação adiada por falta de quorum regimental para o prosseguimento da 
sessão. 

-Projeto de Resolução n"' 108/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Limeira (SP) a elevar em Cr$ 30.489.375,00 (trinta milhões, quatro
centos e oiterita e nove mil, trezentos e setenta e cinco cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada. Apreciação adiada por falta de quorum re
gimental para o prosseguimento da sessão. 

- Projeto de Lei do Senado n• 247/79, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, acrescentando alínea ao arl. 13 da Lei n"' 2.800, de 18 de 
junho de 1956_, que cria os Conselhos Federai e Regionais de Química, dis
põe sobre o exercício da profissão de químico, e dâ outras providências. 
Apreciação adiada por falta de quorum regimental para o prosseguimento 
da sessão. 

- Projeto de Lei do Senado n• 89/80, de autoria do Sr. Senador 
AderbaiJure_ma, que dispõe sobre isenção de multas previstas nos arts. 79 
e 8• da Lei n' 4.737, de 15 de julho de 1965- Código Eleitoral. Apreciação 
adiada por falta de quorum regimental para o prosseguimento da sessão. 

1.4- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 
Término do prazo para oferecimento de emendas aos Projetes de Re

solução n's 99 e 106, de 1980. 

!.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO 

to 

2- ATA DA 4• REUNIÃO, EM 8 DE OUTUBRO DE 1980 

2.1- ABERTURA 

2.1.1 - Comunicação da Presidência 

Inexistência de quorum para abertura da sessão 

2.1.2- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão. Encerramen-

2.2 - EXPEDIENTE DESPACHADO 

2.2.1 - Oficio 
Do Sr. Luiz Fernando Freire comunicando ao Senado Federal que se 

ausentarã do País, no período de lO a 20 de outubro corrente. 

3 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR 
Do Sr. Leite Chaves, proferidos na sessão de 7-10-80. 

4- ATAS DE COMISSÕES 

5 - MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VI CE-LIDERES DE BLOCOS PAR LAMENTA
-Projeto de Resolução n"' 105/80, que autoriza a Prefeitura Munici- RES 

pai de Presidente Prudente (SP) a elevar em Cr$ ll0.560.327,71 (cento e 
dez milhões, quini:tehtos e sessenta mil, trezentos e vinte e sete cruzeiros e 7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

ATA DA 152' SESSÃO EM 8 DE OUTUBRO DE 1980 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDI!:NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, NILO COELHO, ALEXANDRE COSTA. 
GABRIEL HERMES E GASTÃO MÜLLER 

ÀS 14 HORAS E 30MlNUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Evandro Carreira- Jarbas Passari
nho- Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire- Alberto Silva- Bernar
dino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- Cunha Lima- Humberto 
Lucena- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Nilo Coelho --João Lúcio 
- Lourival Baptista- Passos Pôrto - Dirceu Cardoso -Alberto Lavinas 
-Nelson Carneiro- Itamar Franco- Tancredo Neves- Franco Monto-
ro- José Caixeta- Heiii-ique Santillo- Pedro Pedrossian- Affonso Ca
margo - Leite Chaves - Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nosso-s trabalhos. _ , . 
Sobre a mesa, projeto de lei que serã lido pelo Sr. }9-Secretano. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 283, DE 1980 

'"Altera a redação do art. 59, da Lei n"' 6.226, de 14 de julho de 
1975, que dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de serviço 
público federal e de atividade privada, para efeito de aposentadoria. 

O Congresso Nãcioi:tal decreta: 
Art. I• O art. 5', da Lei n' 6.226, de 14 de julho de 1975, passa a viger 

cóm a seguinte redação: 

'"Art. 59 A aposentadoria P<?r tempo de seMço, com aprovei
tamento da contagem recíproca autorizada por esta lei, serã conce· 
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dida ao servidor público federal ou ao segurado do Instituto Nacio
nal de Previdência Social (INPS) que contar ou venha a completar 
35 (trinta- e cinco) a:nos de serviço, ressalvadas as hipóteses expressa
mente previstas neste artigo e na Constituição Federal, de redução 
para 30 (trinta) anos de serviço, se mulher ou juiz, e para 25 (vinte e 
cinco) anos, se ex-combatente. 

§ 1' Aos segurados do INPS ê assegurado o direito à aposen
tadoria aos 30 (trinta) anos de serviço, com aproveitamento da con
tagem recíproca e proventos proporcionais, ri.a forma da legislação 
previdenciãria em- vigor. 

§ 2'? Se a soma dos tempos de serviço ultrapassar os limites 
previstos neste artigo, o excesso não serâ considerado para qualquer 
efeito." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam~se as disposições em contrário. 

Justificação 

Em conformidade com as disposições consubstanciadas no art. 10, da 
Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973, que modificou a Lei Orgânica da Previ~ 
dência Social, o segurado do INPS poderâ aposentar-se aos trinta anos de 
serviço, percebendo oitenta por cento do salário~de--benefício, se do sexo mas
culino, e cem por cento desse salário, se do feminino. 

Ocorre, no entanto, que o art. 59 da Lei n9 6.226, de !4 de julho de 1975, 
que dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de serviço público federal e 
de atividade privada, cuidando especificamente da aposentadoria por tempo 
de serviço, deixou, por omissão, de ressalvar a situação dos segurados da Pre~ 
vidência Social, quanto ao direito que têm de passar à inatividade remunera~ 
da aos trinta anos de atividade, com proventos proporcionais. 

A~sim, esses trabalhadores que incluem em seu tempo de serviço período 
em que foram servidores públicos federais, são forçados a completar trinta e 
cinco anos de serviço para serem aposentados, o que se nos afigura literal
mente absurdo, em face ao disposto na Lei n9 "5.890/73. 

Nesse contexto e para preencher a lacuna existente no texto do art. 59, da 
Lei n9 6.226/75, preconizamos nova redação para esse dispositivo, ressalvan
do expressamente a situação- dos segurados do INPS, aos quais deve ser as
segurado o direito à aposentadoria aos trinta anos de serviço. 

Assinale-se, a esta altura, que in casu é desnecessária a indicação de fonte 
de custeio total da benesse previdenciária em tela, tal como preceitua o pará
grafo único do art. 165, da Lei Maior, eis que os cofres da Prevídência Social 
não sofrerão qualquer ônus, pois o segurado será aposentado com renda 
mensal proporcionalmente inferior à que faria jus se em atividade permane-
cesse até completar trinta e cinco anos de atividade. 

Em face ao exposto e em se tratando de medida justa que suprirá injusti
ficável omissão verificada no diploma legal mencionado esperamos venha a 
iniciativa a prosperar. 

Sala das Sessões, 8 de outubro· de 1980. - Nelson Carnejro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 6.226, DE 14 UE JULHO DE 1975 
Dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de serviço público 

federal e de atividade privada, para efeito de aposentadoria. 

Art. 59 A aposentadoria por tempo de serviço, com aproveitamento da 
contagem recíproca, autorizada por esta Lei, somente será concedida ao fun~ 
cionário público federal ou ao segurado do Instituto Nacional de Previdência 
Social (INPS), que contar ou venha a completar 35 (trinta e cinco) anos de 
serviço, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas na Constituição Fe
deral, de redução para 30 (trinta) anos de serviço, se mulher ou Juiz, e para 25 
(vinte e cinco) ailos, se ex-combatente. 

Parágrafo único. Se a soma dós tempos de serviço ultrapassar os limi
tes previstos neste artigo, o excess_o não será considerado para qualquer efei
to. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça de Legislação Social e 
de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto que vem de ser lido se
rá publicado e remetido às comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Al'residência recebeu, do Go
vernador do Estado de Santa Catarina, o ·oficio n• S/31, de 1980 (n' 
GGf7.734f80, na origem), solicitando, nos termos dó item IV do artigo 42 da 
Constituição, autorização do Senado Federal a fim de que aquele Estado pos-

sa realizar operação de empréstimo externo, no valor de US$ 40,000,000.00 
(quarenta milhões de dólares), para o fim que especifica. 

A matéria será despachada às Comissões de Finanças, de Constituição e 
Justiça e de MunicípioS. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Lê o seguinte \liscurso.)
Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

A 67• Conferência Interparlamentar que acaba de ser realizada em BerM 
lim (RDA), de 16 a 24 de setembro, incluiu no elenco dos problemas conden
sados pelo ternário, além das questões do Oriente Médio, dos palestinos, dqs· 
refugiados e do processo da descolonização. a necessidade de manutenção da 
paz na região do Golfo Pérsico e do oc-eano Indico, bem como a ocupação do 
Afeganistão pela União Soviêtica. 

Independentemente da avaliação crítica e realista da situação mundial, 
violentamente perturbada pela erupção de conflitos internacionais, que cul
minaram na guerra deflagrada entre o Iraque e o Irã, a 67• Conferência Inter
parlamentar examinou, em profundidade, diversos projetas de resolução, 
destacando-se, no conjunto, a proposta da Comissão para o Estudo das 
Questões Políticas, da segurança internacional e do desarmamento, cujo Re
lator foi o Delegado da lugoslãvia, M. B. Osolnik. 

Essa proposta fora adotada pela Comissão por 43 votos a favor contra 
12, e 3 abstenções. 

Desde o início da longa trajetória das Conferências Interparlamentares, 
a partir de 1889, esta última, ocorrida em Berlim Oriental, terá sido, possivel
mente, uma das mais importa-ntes, em virtude das circunstâncias em que se 
realizou, no contexto de uma grave deterioração da situação internacional, 
que regrediu, novamente, ao emprego da força, das intervenções militares e 
da ingerência estrangeira nos negócios- internos dos Estados Soberanos, con
trariando) frontalmente, a Carta das Nações Unidas e os objetivos da autode
terminação dos povos. 

O Senado Federal fez-se representar na Delegação Brasileira, presidida 
pelo ilustre Deputado Raymundo Diniz. Presidente do Grupo Brasileiro da 
União Interparlamentar, pelos eminentes Senadores Tarso Dutra, Jutahy 
Magalhães, Mauro Benevides e Marcos Freire. 

Coube-me, também, a honra insigne de participar da equipe do Senado 
Federal que participou da 67• Conferência Interparlamentar, cuja solene ins
talação, no dia 16 de setembro, em Berlim, teve a prestigiâ-la a presença do 
Presidente da República da Alemanha Oriental. 

No que me diz respeito. Participei dos trabalhos da Comissão Econômi· 
ca e Social que examinou problemas vinculados à Educação, à Ciência, à Cul
tura e ao meio ambiente. 

Destacaram-se, em suas intervenções em Sessão Plenária e nas Comis
sões, o Presidente Raymundo Diniz, os Senadores Tarso Outra, Jutahy Ma
galhães, Mauro Benevides e Marcos Freire, e os Deputados Francisco Benja
mim, Wilson Braga, Hugo Napoleão, Nilson Gibson, Rogério Rêgo, Paes de 
Andrade, Celso Peçanha, Evandro Ayres de Moura, Mauro Sampaio e João 
Menezes - que apresentou uma proposição, no sentido de ser constituída 
uma Comissão incumbida de estudar o fomento das relações econômicas da 
América Latina com os outros países do mundo, a qual foi aprovada, com 
emendas, por unanimidade de votos. Também compareceram como observa
dores, os Jornalistas Alfredo Obliziner, Fernando Moitinho Neiva e Andrei 
Meireles de Almeida. 

De passagem, devo acentuar atendimento dispensado pelo governo e pe
las autoridades da Alemanha Oriental, às Delegações presentes a 57• Confe
rência Interparlamentar, aos quais manifesto agradecimentos. 

_Igualmente desejo manifestar os agradecimentos pela acolhida que nos 
foi dada pelo Embaixador Mario Calabria, e muito especialmente pelas gen
tilezas com que fomos comulados em todas as ocasiões, sempre que se fazia 
necessãrio, pelo nosso Consul Geral, em Berlin Ocidental, Alfredo Rairiho 
Neves, que deu a nossa Delegação apoio integral, durante a nossa permanên
cia. Convem assinalar que ele se destaca pela alta categoria com que desempe
nha as responsabilidades da "Carriê:re", atendendo a todos com excepcional 
cordialidade e eficiência, elevando bem alto o conceito do Itamaraty e do 
Brasil, no exterior. 

Posteriormente, convidado pelo ilustre Presidente do Banco do Brasil, 
Oswaldo Colin, assisti à solenidade da inauguração da Agência do Banco do 
Brasil, em Viena, a 25-9-80, a qual foi prestigiada com a presença do Ministro 
Mauro Sérgio Fonseca Costa Couto, Secretário José Antônio Macedo Soares 
e funcionários da Embaixada do Brasil, pelos ex-Presidentes Nestor Jost e 
Karlos Rischbieter, e contou, igualmente, com a participação de Diretores do 
Banco do Brasil e do Banco Central. dos Gerentes das A8;ências sediadas na 
Europa, assim como a do Superintendente da Área Européia, localizada em 
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Luxemburgo, Marcos Amorim Neto, e do Gerente-Geral de New York, Lino 
Otto Bohn, além do mundo financeiro austríaCo. 

As razões determinantes da inauguração da nova Agência do Banco do 
Brasil em Viena,- no contexto da ampliação e fortalecimento de sua rede de 
sucursais no exterior - prendem-se à necessidade de estimular o comércio 
austro-brasileiro, ainda muito aquém de seu potencial. 

Efetivamente, a Áustria, em face da sua alta renda per capita, e elevada 
taxa de poupança, é uma praça financeira do maior interesse para o Brasil. 

Ademais, a moeda austríaca, o xelim, está ligada ao marco alemão e é 
uma das moedas mais fortes e estâveis da Europa. 

Fator, porém, ainda mais importante, é a utilização de Viena, como pla
taforma para os negóciOs com o Leste Europeu. A maior parte das grandes 
empresas internacionais opera, desde longos anos, através de suas filiais ins
taladas em Viena, com essa finalidade. 

Convém lembrar, que seria demasiado dispendioso abrir agências em 
cada Capital dos países socialistas - razão adicional que justifica a escolha 
de Viena como uma das mais estratégicas bases de negócios do Banco doBra
sil. Meticulosamente planejada, a nova Agência vinha, aliãs, funcionanc-J ~ 
como Escritório, num prédio excelentemente localizado, e dotado de magnífi
cas instalações. Funcionarão na Agência exposições comerciais e culturais 
permanentes - projeto esse em fase inicial, co-patrocinado pela Embaixada 
do Brasil em Viena, e pelo Museu que guarda as obras de Thomas Enders, o 
notâvel artista austríaco que veio ao Brasil acompanhando a Princesa Leo
poldina. 

Justifica-se, por conseguinte, este breve registro, como aplauso à tenaci
dade e eficiência do Presidente Oswaldo Colin. e dos Diretores do Banco do 
Brasil, do Gerente, Dr. Otto Noite e dos dois Administradores, Senhores 
Rolf Blatt e Siegfried Heinzle, que tudo fizeram· para o sucesso da inaugu
ração ._;._ proporcionando todo o apoio possível à expansão do comércio do 
nosso País. 

Não poderia esquecer neste pronunciamento o registro que se faz neces
sãrio de reconhecimento_ as atenções _e a fidalguia do tratamento com que fui 
distiflguído pela categorizada equipe do Banco do Brasil, em Viena, tendo a 
frente o seu gerente Otto Nolte. 

Igualmente, pela assistência que me foi preStada-pela Embaixada doBra
sil atravez o Ministro Mauro Sergio Fonseca Costa Couto e pelo Secretário 
Jos.é Antonio Macedo Soares, que foi incansável no que se refere ao excepcio
nal acolhimento que me proporcionou desde a minha chegada até o embar
que para Roma. 

Finalmente, Sr. Presidente, tive a satisfação de, ao regressar, atender ao 
convite para assistir â inaugUração da Agência do Banco Econômico S/ A, em 
New York, ocorrida a 2 de outubro passado. 

A presença de mais um banco brasileiro, em New York, é fato auspicio
so, motivo pele qual congratulo-me com o Dr. Pamphilo Pedreira Freire de 
Carvalho, Presidente do Conselho de Administração, com o Dr. Ângelo Cal
moo de Sã, Presidente da Diretoria Executiva e os Vice-Presidentes, Alberto 
Martins Catharino, Francisco de Sá Júnior e Valdemar Tourinho de Abreu, e 
com os demais membros da Diretoria do Banco Econômico S/ A. 

Essas Agências de bancos brasileiros, cujo número vai aumentando, 
constituem vanguarda do nosso desenvolvimento, como expressão do indis
pensável intercâmbio gerador de divisas e da efetiva presença do Brasil, nos 
Centros estratégicos do comércio, das fmanças e da economia, dos países 
mais importantes do mundo civilizado. 

O discurso proferido pelo Presidente do Banco do Brasil, Oswaldo Co
lin, contém informações substanciais sobre o intercâmbio comercial do Brasil 
com todo o Leste_ Europeu, motivo pelo qual solicito sua incorporação ao 
texto deste meu breve pronunciamento. 

Sr. Presidente, são estas as ligeiras considerações que me incumbe fazer, 
ao regressar da 67• Confei'ência Interparlamentar. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL 
BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

DISCURSO PROFERIDO PELO PRESIDENTE DO 
BANCO DO BRASIL, DR. OSWALDO COLIN; NA INAUGURAÇÃO 

DA AGENCIA DE VIENA, EM 25-9-80 

Inauguração VIena 

Faz aproximadamente dois anos inaugurava o Banco do Brasil seu escri
tório de representação nesta alegre e simpática cidade, repositório da cultura 
e da vocação artística dos povos centro-europeus. 

Apesar de certas restrições obsérvadas em anos recentes, o fluxo comerw 
cial entre o Brasil e a Áustria, ainda bastante tímido, devemos reconhecer, 
tem mostrado sinais animadores de expansão. 

Assim, de uma corrente comercial de 76 milhões de dólares em 1978, 
evoluímos para 90 milhões de dólares em 1979, sendo que, em 1980já al
canç_am_os, nos seis primeiros meses, a cifra de 50 milhões de dólares. 

O Banco do Brasil, que hoje reafirma e consolida sua presença na Áus
tria, com uma sociedade subsidiária autorizada a praticar todos os negócios 
rotineiros de um banco comercial, terá por objetivo prioritário e permanente 
elevar os números dessa corrente de comércio a níveis compatíveis com as po
tencialidades dos nossos dois países. 

Para que os senhores possam bem a valia r o papel que está destinado a 
essa sociedade, permitam-me dizer algumas palavras retrospectivas sobre a 
instituição que representamos. 

Um dos principais instrumentos da política financeira do nosso país, o 
Banco do Brasil ocupa um pacífico primefro lugar entre os estabelecimentos 
de crédito brasileiros, representando, ao longo de toda a nossa existência po-. 
liticameilte iflâependente, um marco a- abalizar a evolução de nossa história 
financeira, da qual vem- participando" intimamente, no curso de quase dois sé
culos. 

Muito embora a Reforma Bancâria em 1964 tenha suprimido boa parte 
das atribuições do nosso Banco, que foram cometidas ao Banco Central do 
Brasil, continuamos a prestar inúmeros serviços ao Governo, particularmerite 
na área do crédito rural e industrial, bem como no financiamento e incentivo 
às exportações. 

Assim, quer canalizando créditos em benefício de agricultores, indus
triaiS e comerCiantes, quer assistindo, logística e financeiramente, os exporta
dores brasileiros, é certo que o Banco do Brasil desempenha, em nosso país, 
funções sociais e de política financeira da mais alta relevância. 

Somos, atualmente, o 2(}9 banco do mundo em volume de ativos e um 
dos primeiros em termos de lucratividade, possuindo mais de 1.800 depen
dêndas no Brasil e 60 no exterior. 

Não poderíamos, conseqüentemente, deixar de contemplar em nosso es
forço de internacionalização, este belo país, de importância irrefutável na es
tratégia comercial, mercê da sua localização no coração da Europa. 

O Banco do Brasil chegou a Viena igualmente imbuído do propósito de 
unir seus esforços ao da comunidade comercial e financeira austríaca, na bus
ca de dias melhores para o comêrcio internacional, procurando caminhos 
que, em vez de servirem a uns quantos, convirjam para o bem-estar geral de 
todos os povos. 

Eventos recentes, em especial a crise do petróleo, bem demonstraram a 
interdependência e a vulnerabilidade do mundo em que vivemos, em termos 
de satisfação de necessidades e interesses recíprocos. 

Assim, nenhuma nação do mundo, sem distinção de credo ou ideologia, 
por mais rica e forte que seja, pode, hoje, caminhar sozinha. 

Co_nsciente dessa premissa, o Brasil, com seu vasto território e população 
superior a cem milhões de pessoas, onde se amalgamam praticamente todas 
as raças- inclusive as de origem centro-européia- prepara-se para assumir 
suas responsabilidades diante do mundo moderno. 

Entre as nações em desenvolvimentotjâ alcançamos nível que nos permi
te ver com segurança os dias de amanhã. Somos um dos países mais industria
lizados do terceiro mundo: enquanto em 1976, apenas 36% de nossas expor
tações representavam produtos manufaturados, tal cifra se elevou, em 1978, 
para 5 I%, elevando-se ainda mais, em 1979. 

O crescimento econômico brasileiro, entre 1968 e 1973, foi de aproxima
damente 11% e continua um dos mais expressivos, situando-se no último 
qüinqüênio ao redor de 7%. 

Aqui esüunos, caros amigos, sinceramente convencidos de que ajudare-
mos a intensificar o mútuo relacionamento, abrindo avenidas e utilizando 
instrumentos que permitirão maior acesso às exportações e importações bra
sileiras em benefício recíproco. 

Não esquecemos também de reafirmar que estamos de portas abertas aos 
seus investimentos que merecerão de nossa parte a melhor acolhida. 

Em suma, esperamos sinceramente que o Banco do Brasil AG contribui
rã significativamente para estreitar os laços entre os nossos países, bem assim, 
ampliar os horizontes do campo de cooperação econômico-financeira entre o 
Leste e o Oeste. 

Mui to obrigado pela presença de todos que aqui vieram para dispensar
nos sua melhor e mais estimada atenção. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com a palavra o nobre Sena· 
dor Nelson Carneiro, para uma comunicação. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Para uma comunicação. 
Seril ievisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, ocupo a tribuna, 
neste momento, para uma brevíssima comunicação. 

Estou remetendo a V. Ex•, Sr. Presidente, um apelo, no sentido de que as 
Comissões de Economia e de Finanças convoquem representantes da Fun-

• 
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dação Getúlio Vargas, da CODEPLAN e do DIEESE, para que examinem a 
realidade dos números desencontrados sobre a inflação no mês de setembro 
deste ano em todo o País. 

O ••Milagre Brasileiro" surpreende-nos de quando em vez com anúncios 
que prCJvocam choques nos ouvidos, nos sentimentos, na credibilidade e nas 
parcas finanças do assalariado em particular e a todos os braSíleíÍ'os ae um 
modo geral. 

Agora mesmo, foram divulgados os índices de inflação, que a Fundação 
Getúlio Vargas apurou, rere-renres ao mês de setembro próximo passado, 
tendo-se situado em 5,3 por cento, bem abaixo, portanto, dos índices de agos
to, também apontados pelo mesmo órgão. 

Depois que esses dados foram publicados pela imprensa, temos recebido, 
de todos os lados e em todos os lugares que freqUentamos, as mais veementes 
críticas ao percentual anunciado, que causa espanto a todos, eis que, havendo 
o nosso cruzeiro sofrido desvalorização, -tendo aumentado o preço dos cum
bustíveis, dos serviços públicos, dos produtos alimentícios, e tudo mais que 
seja indispensável para viver, venha o Governo anunciar um decréscimo no 
índice inflacionârio. 

Todos desejamos uma redução nos índices inflacionârios e no custo de 
vida, jã que estes fatores estão levando à falência as pequenaS e nlédias em
presas, ao desespero os assalariados de todos os níveis. O que rião se pode ad
mitir é conviver com índices incertos ou que, ria Opinião da grande maioria do 
povo brasileiro, não representam a realidade. 

Para que estas dúvidas sejam sanadas, e para que os dados oficiais pos
sam ser analisados e confirmados ou contestados, venho a esta tribuna, em 
nome de todos aqueles que estão preocupados com a exatidão dos dados di
vulgados pela Fundação Getúlio Vargas, sugerir e solicitar às Comissões Téc
nicas de Finanças e de Cconomia desta Casa que convoquem os responsáveis 
pela Fundação Getúlio Vargas e, em reunião com representantes da CODE-· 
PLAN, de Brasília, e o D!EESE, de São Paulo, para que, sejam os dados dis
cutidos e seu resultado divulgado com a responsabilidade do Senado Federal, 
declarando exatos ou inexatos os relativos à taxa inflacionãria de 5,3% no 
mês de setembro passado. 

No dia seguinte, O Estado de S. Paulo noticiava: 

"Novas desordens no Rio por falta de feijão-R:.Feto", seguidas 
de 

"A intervenção muitas vezes ríspida e ameaçadora da Policia 
Militar". 

Àquele tempo acabavam de chegar do Chile 2 mil toneladas de feijão
preto eram aguardados outros carregamentos. Mas não apenas o feijão-preto 
estava sendo importado do Chile e do México; até aquele mês de outubro o 
nosso País importara 21.646 torieladas de feijão-branco da Argentina, Uru
guai, Paraguai e Bolívia, no valor de USS 8 milhões e 971 mil. 

A notícia à que me referi, mais quãtro dias, estarã completando 4 anos. 
Saiu na primeira pãgina do Jornal do Brasil de 12 de outubro de 1976. 

Dou um salto no tempo e me fixo nos joi'n8is de agora. Eles noticiam 
fato semelhante, para não dizer igual. A realidade retratada é a mesma. 

Ao acaso, abro O Globo de 23 de agosto último e por ele tomo ciência de 
que "venda de feijão~preto terá proteção policial". 

Que feijão é es-se -que terã proteção policial ao ser posto à venda? Feijão 
importado. Do Chile? Da Argentina. 

A notícia é simples e clara. Vou lê-la: 

''Dirigentes dos principais supermercados do Grande-Rio 
reúnem-se segunda-feira com representantes da Secretaria de Segu
rança para elaborar um esquema especial de policiamento das lojas, 
a partir de I 9 de setembro, quando começará a ser vendido o feijão
preto importado da Argentina". 

O mesmo jornal adiantava que: 

"O feijão-preto, em falta hã mais de três meses nos supermerca
dos", 

fora comercializado por Cr$ 42,80 nos mercados atacadistas e que 

"em relação ao mesmo período do ano passado, o produto cus
ta agora 263 por Centó- iriais-caro, pOis efã vendido, em média, por 
Cr$ 11,80 o quilo". 

Precisamos evitar que dúvida possa recair sobre infOrmações de tamanha 
gravidade e dar ao povo brasileiro a certeza de que o Congresso Nacional, lo 
como de seu dever, acompanha de perto a implantação de índices, que não só 
atestam redução na taxa de inflação,-máS que, e principalmente, serão utiliza-

Passam-se alguns dias, e o Jornal do Brasil de 18 de setembro, sob o títu-

.. PM organiza fila de feijão com tifos e gás", 

prestava esta informação: dos amanhã nas reposições salariais e nas taXãS de produtividade. 
Certo de que os ilustres colegas das Comissões de Finanças e de Econo

mia irão acolher esta sugestão, esperamos "esses trabalhos venham fornecer a 
todos nós a certeza do dever cumprido, respondendo assim àqueles que hoje 
reclamam e ao próprio Governo abra oportunidade de ver na prãtica a fiscali
zação financeira, tão reclamada por todo-Poder Legislativo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Conce_do a palavra ao nobre Se
nador Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB .,.-RS. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem Revisão -do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Como não tenho o dom de fazer milagres e não posso converter a Mino
ria em Maioria, sinto-me impedido de aceitar o repto do eminente Líder do 
Governo ao desafiar a Oposição a aproVar, ela, o projeto de emenda constitu
cional denominado das prerrogativas, e ou ocupar-me de assunto mais chão, 
ainda que de gritante atualidade, ao meu sentir. 

go". 

Tenho em mãos o Jornal do Brasil de 12 de outubro de 1976. 
Nele vejo extensa notícia acerc~ das 

"Filas imensas formadas às portas dos supermercados do 
Grande-Río para a compra do feijão-preto chileno - 2 quilos por 
pessoa•·. 

Na Zona Norte, acrescentava-, 

"Choques da Políciã Militar foram chamados para conter mi
lhares de consumidores que exigiam aoS gritos a venda de feijão
preto, importado do Chile, a Cr$ 6,34 o quilo. Filas extensas 
formaram-se desde a madrugada. Pela manhã o tumulto era grande. 
Disputavam-se os lugares aos empurrões. A venda - dois quilos 
por pessoa- começou com a supervisão de soldados. Cerca das II 
horas, os gerentes mandaram arriar as portas: o feijão acabara. Aos 
berros, palavrões, consumidores tentaram invadir as lojas, em diver.:. 
sos bairros, poticiais impediram." 

O título era este: "Feijão é disputado aos gritos e empurrões e acaba lo-

"Gâs lacrimogê:heó, tifOs Para o- alto e cassetetes, além da pri
são de um menor, foram necessários para organizar a fila do feijão ... 
Para espalhar a multidão que se imprensava na porta do supermer
cado, foram jogadas duas bombas de gâs lacrimogêneo e disparados 
tiros para o alto. O povo reagiu". 

Como em 1976, em 1980 o Brasil importa feijão e um esquema especial 
de policiamento tem de ser elaborado para que à venda possa ser colocado o 
alimento importado. Ontem como hoje, a comercialização do feijão-preto 
passou a ser, também, um caso_ de polícia. 

Dir-se-â que este não é assunto digno das alturas do Senado. Se não o 
for, não será -esta a primeira vez que lhe falto às regras, pois não é a primeira 
vez que me ocupo com tais problemas; nem por ser vulgar deixa o assunto de 
ser grave e revelador do modo como determinadas questões têm sido trata
das; e questões que dizem respeito até com a alimentação popular. E quem 
diz alimentação diz saúde, progresso, bem-estar. paz. A paz social passa pelo 
estômago do povo. 

O Brasil já foi o maior produtor mundial de feijão e suPonho continue a 
ser o maior coqsumidor, a çlespeito de haver se verificado queda acentuada 
também no consumo. Basta se diga que em oito anos o consumo per capita di
minuiu em certa de nove quilos, seguramene mais de nove quilos. 

Contudo, pode-se dizer que o feijão, em suas variedades, é o prato nacio
nal: outrora se dizia que era o prato do pobre e ainda hoje na linguagem colo
quial se fala em "pôr mais água no feijão". para significar que algum convi
dado vai participar da refeição. E nada melhor que a linguagem popular, do 
que a linguagem coloquial para traduzir determinadas realidades. 

E não é o prato nacional por acaso; é alimento de alto valor nutritivo. 
Preto, branco ou de cores de corda ou macaçar, é dos principais produtos da 
dieta alimentar do brasileiro, que nele tem o maior fornecedor de proteína ve
getal. 

Pois bem, o Brasil deixou de ser o maior produtor dessa leguminosa e, 
ano após ano, a vem irriportando, para- vendê-la ... sob proteção policial. 

Mudaram os hábitos alimentares da nossa gente? Tanto não mudaram 
que o feijão que falta é importado e tanto ê apreciado que se fez mister, 
}:·resume-se, montar operação policial quando de sua comercialização. 

QL!t:: houve, então? 
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O Sr. Nelson Carneiro (PMDB- RJ)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- fi sempre um prazer ou
vir o nobre Senador pelo Rio de Janeiro. 

O Sr. Nelson Carneiro (PMDB - RJ)- V. Ex• fala hoje do feijão, hou
ve um instante em que o antigo Ministro do Planejamento atrib_uía todas as 
desgraças nacionais ao chuchu, veja V. Ex• 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- A que caminho anda
mos! 

O Sr. Nelson Carneiro (PMDB - RJ)- A que caminhos andamos; on
tem foi o chuchu, agora é o feijão. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS) - O governo declarou 
guerra ao feijão? Pelo número de prograi_I1as exisJentes ~ de concluir-se pela 
negativa. O nosso País sofreu invasão estrangeira e as hordas inimigas tala
ram os nossos campos? Houve terremotos ou vulcões entraram em erupção? 
Parece que nenhuma catástrofe aconteceu. Não hã terra agricultãv~1? 

Que houve a explicar o fenômeno, Sr. Presidente, que se repete Já agora 
com carã.ter de regularidade'? 

O primeiro dado que salta aos olhoS ê qUe, em quatro anos, a situação 
permaneceu estagnada, se é que não se agravou (e, em Verdade, ela se agra
vou). De modo que a situação ora exi~iente, a todã. _a evidência, não é nova, 
não surgiu de inopino, efeito de imprevista 'emCriência. Trata-se de urna si
tuação prolongada, que por anos se repete. 

Basta se verifique que o Brasil deixou de ser exportador para se tornar 
importador de feijão. Ora do Chile, ora do México, ora da Argentina. A im
portação de feijão se tornou rotineira. Essas compras, observava O Estado de 
S. Paulo, faz dois anos: 

"essas compras, apresenta4as sempre como atos de emergên~ 
cia, jã se tornaram, de fato, rotineiras .... Com chuva ou $em chuva, 
a freqüência da escassez mostra o carâter crôníco, e não episódico, 
de um problema que só tem recebido, de parte do governo, limitada 
atenção .... O que se vê, sempre, ê uma atuação de corpo de bornbei .. 
ros e de polícia, em busca de fornecimentos externos ou de estoques 
escondidos no Brasil." 

E continuava o articulista da "Atualidade Econômica" do Estado: 

ESCASSEZ DE FEIJAO, 
ATESTADO DE MALOGRO 

•• A produção do feijão preto .:__ mostra recente estudo governa· 
mental - vem sendo confinada, progressivamente, a pequenas ex
plorações, tendendo à extinção. Neste caso, ou se mudam certos há
bitos alimentares, ou o País terá de transformar-se, definitiva e cla
ramente, num importador desse produto. Mas quem ·o fornecerá? E 
pouco provável que em algum país haja condições notavelmente 
melhores que no Brasil para essa cultura. De que se trata, portanto? 
De preços? Aparentemente, não. Em primeiro lugar, técnicos gover
namentais sustentam que preços mais altos não bastam para estimu~ 
lar o agricultor, pois o feijão preto é uma planta de difícil tratamen
to. No entanto, o consumidor nacional pagará o que exigir o produ
tor estrangeiro, se desejar manter seus hábitos. Por que serão preço 
estimulante para o plantador de fora e não para o nacional? 

Claro está que a carência de feijão não ocorreu-de_~urpresa, nem foi aci
dental. Ele não surgiu em 1980. Nem ocorreu a paitifde 1976. Se me fixei nes~ 
se ano foi pela simples razão de que ao lado da notícia das filas quilométricas 
de populares em busca de feijão importado do Chile, guardados por policiais 
armados, na primeira página do Jornal do Brasil, de 12 de outubro daquele 
ano, outra notícia era estampada, com o pronu-nciamento feito pelo então 
Ministro da Agrícultura na 25• Conferência Latino-Americana para a Pro~ 
dução de Alimentos. 

O título é este: 

"Pau/inelli diz que exportará feijão em 77". 

A este título seguia .. se este texto: 

.. 0 Brasil exportará feijão no próximo ·ano-::-:- g.?rant_iu ontem, 
no Rio, o Ministro da Agricultura, Alysson Paulinelli, n_a abertura 
da 25• Conferência- Latino-Americana para a Produção de Alimen· 
tos. Disse que graças ao preço mínimo atraente concedido para a 
próxima safra (Cr$ 200,00 por saca)" e a-o apoio técnico do governo, 
a produção estará -nOrmaliZada em 1977." 

Volto no tempo, para lembrar que em dezembro de 76, quer dizer, no 
ano em que o Ministro da Agricultura afiançara que em 1977 estaria normali-

zada a produção de feijão, em dezembro de 76, uma equipe de técnicos de 
todo o País, ligados à pesquisa, assistência técnica, comercialização, abasteci
mento, elaborou documento definindo o feijão como o problema mais grave 
da atualidade, em termos de abastecimento. 

Foi instituído uin programa de estímulo à cultura do feijão intitulado 
"D_iretriz Nacional para o Feijão" visando a 

~) pesquisa, 
b) assistência técnica, 
c) sementes melhoradas, 
d) preços mínimos compensadores, 
e) armazenamento adequado, 
f) crédito acessível, 
g) PROAGRO, 
h) comercialização apropriada. 

Se assim falava o entàC? Ministro da Agricultura, em outubro de 76, em 
junho do ano seguinte, falando na Comissão -de Agricultura do Senado, o en
tão DíretOr da Comis'São de Financiamento da Produção - CFP, Sr. Paulo 
Vianna, admitia o insucesso da política de abastecimento de feijão, por estas 
razões, entre outras: 

a) O espectro do tabelamento; 
b) a falta de pesquisa e disseminação de variedades mais resis

tentes; 
c) a falta de estímulo a cooperativas de produtores; 
d) a ausência de uma política realista de preços, com a elimi .. 

nação do tabelamento. 

Estas considerações eram feitas pelo Diretor da Comissão de Financia
mento- da Produção aqui nesta Casa, na sua Comissão de Agricultura, oito 
meses depois de o Ministro da Agricultura haver declarado que, graças uao 
preço mínimo atraente e ao apoiO técnico do goVCrno, a produção estará nor
maijzada em 1977". 

Em outubro de 76, o Ministro da Agricultura afiançava que em 77, o 
Brasil exportaria feijão; contudo, em junho de 71_Q_ Diretor da Comissão de 
Financiamento da Produção reconhecia o insucesso da política oficial, até 
porque, O Estado de ~- Paulo, de 19 de abril, not_icia_va que 

.. o governo federal autorizou a importação de 150.000 tonela
das de feijão para regularizar o abastecimento do País durante todo 
este ano." 

E dias depois, em sua edição de 20 de abril de 77, a Gazeta Mercantil, sob 
o título: 

"Feijão: crise igual à de 1976". 

Informava que 

ua única diferença entre as crises se verifica no aspecto qualita
tivo: para 1977, o governo já tomou alguns cuidados com antece .. 
dência, o que não aconteceu no ano passado. A autorização, já 
publicada no Diário Oficial, para importação de até 150 mil tonela
das do produto, é o melhor exemplo." 

Na sua inconseqUência habitual, o Governo continuava a anunciar êxi
tos. Agora, atravês do Plano Nacional do Feijão - de diretriz passou para 
plano. o que deve ser de uma importância fundamental, em matéria de feijão 
deve ser substancial a mudança, era diretriz passou para plano- através do 
Plano Nacional do Feijão o País obteria autosuficiênc:ia em 1978. 

O Correio do Povo, de 4 de maio de 1977. publicava extensa notícia que 
começava assim: 

1978 
PLANO DO FEIJAO PRETENDE AUTO-SUFICIENCIA EM 

O governo pretende alcançar, pelo menos, _a auto-suficiência 
em feijão no próximo ano. Esta é Urt:Ia das me~as do Plano Nacional 
do Feijão, em fase final de estudos. Conforme técnicos do Minis
tério da Agricultura e das secretarias da agricultura do Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina, atualmente em reunião de programação de 
pesquisa regional do feijão, no auditório do Instituto de Pesquisas 
Agronômicas- IPAGRO a a tua! produtividade da planta é de 640 
quilos por hectare, já existindo condições para dobrar esse índice. 

Segundo Paulo Resende, da assessoria técnico-econômica e res
ponsável pelo plano no Ministério da Agricultura, .. é a primeira vez 
que o governo resolveu olhar para essa cultura". 

" ... _é a primeira vez ·que o Goverrio resolveu olhar para essa cultura." 
De Pedro Alvares Cabral, até então, era a primeira vez. 

t 
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Continuo a leitura do Correio do Povo: 

Após uma reunião de técnicos e produtores ligados ao feijão, 
em dezembro, foi sugerida e aceita pelo Ministério da Agricultura 
uma sêrie de medidas, que serão englobadas no Plano Nacional do 
Feijão, como problemas de produtividade, pesquisa, transferência 
de tecnologia, estrutura de preços, mercado, armazenamento, crédi
to e sementes. 

O plano terã desenvolvimento em três frentes: a pesquisa, a 
transferência de tecnologia para o agricultor e a infra-estrutura ne
cessária para garantir sua comercialização e manter estoques regula
dores. 

Fazendo coro à linguagem federal, em março de 77, o Governo da Bahia 
anunciava que, em 1980, a Bahia seria o maior produtor nacional de feijão; 
necessitando 200 mil toneladas, produziria I milhão ... (Estado, 23-3-77). 

Estamos em 1980, e onde se encontra o milhão de toneladas de feijão que 
a Bahia produzida'! 

Exatamente em julho desse ano de 1977, ano em que o Brasil se tornaria 
exportador de feijão, segundo a assertiva miriiS:t"erlãl dO ano anterior, O Glo
bo, de 6 daquele mês e ano, informava que, para incentivar a produção, o 
preço mínimo a-ser fixado deveria aumentar de 60 a 70%. A medida propala
da não passaria de sonho. Com ela não concordou o Ministro da Fazenda e, 
na reunião de 15 de junho do Conselho Nacional de Abastecimento, Conab, 
o preço mínimo foi aumentado em 25,3% para certos tipos (branco, cores e 
rajado) e em 28,5% para o feijão-preto. E o Ministério da Agricultura que 
pretendia o preço mínimo de Cr$ 427,80 por saca a gi'anel de 60 quilos, que 
fora o preço pago pelo feijão importado do Chile em abril daquele ano de 77, 
teve de aceitar o preço mínimo de Cr$ 276,00 ... 

Quer isto dizer que o Ministério da Agricultura não conseguiu do Minis
tério da Fazenda que ao _agricultor nacional fo_$Se pago o que fora pago ao es
trangeiro. 

No ano seguinte, a crise no abastedmeilto do feijão persistia- porque a 
produção da leguminosa continuava insuficiente. 

Na sua edição de 6 de outubro de 78, O Jornal de Brasília estampava este 
título: 

"Crise do feijão reflete mâ política,. 
Da longa matéria publicada da qual limito-me a reproduzir este trecho: 

O feijão brasileiro estâ com uma produtividade instável hã onze 
anos; e a situação vai persistir até que haja uma mudança total na 
política econ6mjca, disse ontem um têcnico do Governo ligado à 
área. Enquanto isto não acontecer o_ produtor continua rã lutando, 
praticamente sozinho, para garantir o abastecimento interno e as 
sucessivas crises de especulação, forjadas pelos intermediários, vão 
acontecer, forçando importações. De uma produtividade média de 
587,6 quilos por hectare entre 1968 e 1972, as lavouras de feijão pas
saram a produzir 537,6 quilos por hectare nos cinco anos subse
qUentes - de 1973 a 77. 

A falta de pesquisa, de crédito e de incentivo aos agricultores 
têm sido as principais causas· desta queda, disse o técnico. E estes fa
tores são resultantes de uma política econômica voltada quase ex
clusivamente para o setor de_ exportações, esquecida do mercado ... " 

Para não prolongar c-::. ta crônica, pela qual se vê que a incompetência e a 
irresponsabilidade andam de mãos dadas, lembro que a crise prosseguiu no 
ano de 79, de modo que no início do ano em curso era decretado o pacote do 
fdjão. segundo o __ qual 

a) eram mantidas as antigas taxas de jllros; 
b) era assegurado o PROAGRO independente de comprovação do uso 

de sementes selecionadas e do emprego de fertilizantes; 
c) era garantido o valor básico de custeio na cultura intercalada; 
d) era estabelecida a obrigatoriedade do plantio de feijão em consórcio 

com café e cana; 
e) era simplificado o mecanismo de análise de propostas de financiamen

to pelo Banco do BrasiL 
Estas medidas visavam a compensar o insucesso da safra de feijão das á

guas. Não faltou çntão quem advertisse acerca da extemporaneidade do plan
tio que aquelas- medidas cuidavam de reiterar. A Associação dos 
Engenheiros Agronômos do Paraná chegou a aludir ao plantio do Proagro e 
já em abril os fatos estavam a confirmar as previsões de fevereiro. 

Dir~se~â que eram medidas de emergência, e País rico pode dar-se a esse 
luxo ... 

O fato é que a emergência indicava antes de tudo que, em 1980, conti~ 
nuava a situação de 1976, quando da "Diretriz Nacional para o Feijão", que 

já ho ano l:]eguinte deveria transformar o Brasil de importador em exporta
dor. 

E outra_ vez a importação se fez. E novamente a comercialização reque
reu esquema policial. 

Mas deixei de menCionar medida tomada com o pacote de fevereiro: o 
tabelamento. O tabelamento outra vez, quando convêm seja lembrado e re
lembrado que em junho de 1977, na Comissão de Agricultura do Senado, o 

· Diretor da Comissão de Financiamento, ao reconhecer a falência da política 
de abastecimento, entre suas causas, mencionava, em primeiro lugar, o espec
tro do tabelamento. Estigmatizava a ausência de urna política realista de 
preços e advogava a eliminação do tabelamento, tabelamento a que o Gover
no recorreu outra vez neste ano da graça de 1980. Salvo engano, tabelou em 
23 cruzeiros o quilo do feijão. 

Em 1980, Sr. Presidente, 4 anos depois de o Ministro da Agricultura 
anunciar que o Brasil exportaria feijãO, em 1977, encontra-se o País sob o sig~ 
no do tabelamento e da importação. Não convém esquecer que, enquanto o 
tabelamento do produto nacional fixava o seu preço em 23 cruzeiros o quilo, 
o produto importado veio a ser vendido por preço superior ao preço do pro
duto nacional. E hoje o feijão, com todo o tabelamento e com toda a imporN 
tação, custa em Brasília de 60 a 100 cruzeiros o quilo, conforme a variedade~ e 
no Rio Gr3.nde do Sul ê vendido a 120 cruzeiros. No Rio de Janeiro tambêm, 
diz o nobre Senador Nelson Carneiro. 

Sr. Presidente, tenho em mãos a Zero Hora de ontem, e aqui está a man-
chete: "Feijão jã custa 120 cruzeiros nos bairros da cidade". 

O Sr. Nelson Carneiro (PMDB- RJ)- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS)- Pois não. 

O Sr. Nelson Carneiro (_PMDB- RJ)- Eu acho que a falta de fiscali
zação eficiente estã permitindo que muito feijão naciomil se naturalize argen
_tino, para poder ser vendido nas feiras pelo preço de 120 cruzeiros. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)-Aiguémjâ me disseque 
poderia ocorrer, ou que estaria ocorrendo, a evasão do produto nacional para 
a Argentina, de onde ele seria importado argentinizado. Eu não sei, não te
nho elementos para opinar a respeito, mas não duvido. E não duvido porque 
acredito nas leis econômicas como acredito_ !la lei da gravidade, e, quando o 
Governo adota como política econômica o tabelamento, obriga a evasão do 
produto nacional, e então sucede essa coisa fantasticamente maravilhosa; é o 
Brasil a castigar o produto brasileiro, e a beneficiar não o produtor estrangei
ro, mas o intermediário, b 'inercador. 

Volto a dizer, Sr. Presidente, que não tenho elementos para dizer que tal 
tenha sucedido, que tal tenha ocorrido, mas a mim não chega a ser objeto de 
descrença a versão que me foi dada e a que alude, agora, o nobre representan
te do Estado do Rio, Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB - PR) V. Ex• me permite? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Eu sei que em matéria 
de soja jâ ·ocorreu isso, e que - não diria num passe de mágica, porque em 
matéria de agricultura não hã mágica - numa realização extraordinâria do 
Paraguai, sem que se tivesse notícia da cultura da soja naquele país, de repen
te, de uma hora para outra, encurtando, inclusive, o ciclo vegetativo da pre~ 
ciosa leguminosa, a produção do Paraguai apresentou-se magnífica. Foi 
quando, Sr. Presidente, o Governo o_utra vez, não só com o tabelamento mas 
com o confisco, fez com_ que a produção do oeste do Paraná, segundo estou 
informado, mudasse de pais, emigrasse. 

Tenho a honra de ouvir, antes de encerrar, o nobre Senador Leite Cha-
ves. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Senador Paulo Brossard, eu não 
queria que V. Ex' vences$e essa parte do discurso sem registrar a questão do 
finanCiamento do feijão na safra passada. Veja V. Ex• quejã havia sido ultra
passado o período de plantio, quando o Governo resolveu financiar a pro
dução, e forçou a todos os lavradores a plantar feijão, mesmo dizendo estes 
que a frustraçã6 serià total, Foram obrigados a plantar, sob pena de não te
rem financiamento para outras alternativas. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- A Associação dos Agrô
nomos Paranaense fez essa consideração. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB - PR)- Pois bem, a frustração foi total, 
absoluta. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- País rico, nobre Sena
dor ... 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- E logo depois condicionaram ao 
pagamento desses débitos, que antes, asseguravam, eram pagos pelo PROA
GRO à concessão do financiamento para outras lavouras. Senador, isso foi 
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um desastre. Num País onde hã liberdade não acontece uma coisa dessa natu
reza. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Tenho prazer de ouvir o 
nobre Senador pela Paraíba. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Ouço sempre com imenso in
teresse e prazer os discursos de V. Ex• Na tarde de hoje, V. Ex• proporciona 
ao Senado um magnífico pronunciamento acerca desse produto popular na 
alimentação brasileira, que é o feijão. Entre as várias causas apontadas por V. 
Ex•, como responsáveis pela baixa produção dC feijão', no Brasil, eu gostaria 
de destacar, nobre Senador, uma que me parece fundamental; o problema do 
modelo exportador. Não acha V. Ex• que os estímulos d~dos à exportação 
criaram uma situação nova diversa no plantio do feijão? Pelo que tenho lido, 
dezenas ou até centenas de agricultores brasileiros deixaram de plantar feijão 
para se dedicar ao plantio de soja, porque esta, no mercado internacional, 
passou a ter uma cotação excelente. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- No discurso que hoje 
estou a proferir não vou examinar este problema, porque pretendo voltar ao 
tema. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - Mas não considera V. Ex• 
que esse é um ponto fundamental? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- E um dos pontos. Mas 
por quê? Porque é exatamente uma cultura menos arriscada, mais fácil de tra
balhar e que oferece melhor remuneração. Quer dizer, para combater a in~ 
tlação, o Governo tabela o produto do pequeno agricultor que é o produtor 
do feijão. Mas isto clama aos céus! 

Mas eu pretendo voltar a este assunto porque entendo, Sr. Presidente, 
que, ou nós enfrentamos e resolvemos este problema ou, então, vamos deixar 
de querer resolver os problemas nacionais. 

Mas eu estava encerrando este capítulo, e para encerrá~lo eu deveria 
lembrar que: 

.. Agrônomos paranaenses, reunidos pelo O Globo, em Londri
na, opinaram que, dadas as condições reinantes, no ano de 81, a im
portação de feijão ainda será maior." 

Veja o Senado Federal até onde chegaram as deformações do modelo 
económico, segundo o qual exportar é a solução: produzimos soja para ex
portar e deixamos de produzir feijão para alimentar a nossa gente. E do feijão 
nos tornamos importadores. -

E evidente, Sr. Presidente, que não tenho o objetivo de fazer uma mono
grafia sobre o feijão e seus problemãs, nem seria este o locat apropriado para 
apresentá-la. Mas não me furto de oferecer, à reflexão do Senado, dois ou três 
elementos que me parecem interessantes. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS - SE) - V: Ex• me permite um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS),- E uma honra ouvir a 
voz de Sergipe. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS- SE)- Antes que V. E~• traga ao conheci
mento da Casa esses três itens, importantes por certo, no problema do feijão, 
quero, inicialmente, me congratular com V. Ex•, porque traz ao debate da 
Casa um assunto qUe, aparentemente, ê estéril, que nunca vem aos Parlamen
tos, acostumados, pela sua própria natureza, a só discutirem assuntos políti
cos. Mas acho que a política do feijão é das mais sérias c das mais atuais que 
se possa discutir no Brasil. Primeiro, pela desmistificação que se deve fazer de 
que a cultura do feíjão é uma cultura fácil e de ba-iXo custo de produção. O 
feijão é uma cultura difícil, Sr. Senador, que só tem êxito quando chove na 
floração e não chove na maturação. Hâ, e:ffi geral, uma frustração na cultura 
do feijão e poucas _são as regíões do Brasil aptas à produção do feijão em con
dições de rendimento econômico. V. Ex•, no entanto, tem razão quando re
clama do tabelamento do preço do feijão. O feijão deve ter o seu valor, aquele 
que remunere o agricultor, que geralmente é um pequeno proprietário. Só 
planta feijão no Brasil o pe"queno proprietário ... 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Exato. Este é um dado 
da maior importância. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS -SE)...:_ De modo que os instrumentos de in
centivo a essa cultura devem ter prioridade dos órgãos de financiamento do 
Governo. Devemos acobertá~los, preservá-los e defendêRlos, porque estã 
comprovado que o feijão é matéria de interesse, inclusive, de segurança do 
nosso País, porque é básico na alimentação do nosso povo. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Vejam só que, eu, repre
sentante do Rio Grande do Sul, recebo um aparte de um homem do NordesR 

te, de um homem de Sergipe, exatamente para mostrar como o problema é 
nacional. Até porque o feijão, podeRse dizer, é umã cultura nacional: são mui
tas as suas variedades, mas se planta feijãO do Norte ao Sul, do Leste a Oeste. 
E se come feijão em todo o País. 

O nobre Senador Passos Pôrto aludiu aos debates políticos, mas, logo 
após, S. Ex• externou melhor o seu pensamento. Porque esse problema -
vulgar é certo, mas é um problema político - converteu·se num problema 
político, de política alimentar, de política: económica, de política sociaL 

O Sr. Helvídio Nunes (PDS - PI) - Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Quero ouvir, agora, a 
voz que vem do Piauí. 

O Sr. Helvídio Nunes (PDS- PI)- Começo por agradecer a gent!leza 
de V. Ex• que me dá a oportunidade de um ligeiro, de um brevíssimo cÕmen~ 
tário. V. Ex• começou a versar um tema que todos, a princípio, supunham 
árido e choveram os apartes, último dos quais o do eminente sergipano, que 
elevou o feijão a um problema de segurança nacional. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Se me permite V. Ex•, 
como eu, até hoje, não aPrendi bem o que quer dizer isto, não me animei a 
contestar. 

O Sr. Helvídio Nunes (PDS- PI) - De maneira que eu gostaria de in
troduzir no discurso de V. Ex• um tom de otimismo, porque tanto o discurso 
como os comentários têm sido excessivamente pessimistas. E este meu tom de 
otimisino é para lembrar a V. Ex• que o feijão é tão importante, tão impor~ 
tante neste País, que já se constituiu em lc~úa de música e ein tema de novela: 
·~Feijão Maravilha". · 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- E em título de livro: "O 
feijão e o sonho". -

O Sr. Helvídio Nunes (PP- PI)- ••o feijão e o sonho". 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- De Orígenes Lessa. 

Nobre Senador Helvídi_o Nunes, o tom não é propriamente pessimista. A 
realidade é que é um tanto amarga. Agora, não tenho dúvida alguma de que 
nós podemos, temos condições para superar esse problema. Está faltando 
apenas um pequeno elemento, que poderia ser traduzido com esta palavra tão 
corriqueira, tão conhecida - Governo. E só o que falta. 

Ouço o nobre Senador Passos Pôrto. 

O Sr. Passos Pôrú) -(PDS- SE)- Nobre Senador, como eu fui citado 
aqui de que terja dito que o problema do feijão --apesar de não ter dito- é 
um problema de segurança nacional, eu fiquei muito impressionado, há pou
cos dias, com uma denúncia feita pelo nobre Senador Agenor Maria, que es
tava chegando ao Rio Grande do Norte, onde as populações, sem receber os 
recursos de assistência às secas, ... 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Eu me recordo. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS~ SE)- ... estavam revoltadas, porque, en
quanto no Rio de Janeiro se_yendia feijão a 25 cruzeiros o quilo, o feijão im
portado, Ílo Nordeste, cujos operários estão recebendo um salãrio abaixo do 
mínimo- segundo ele dizia- ainda comprovam o feijão a 90 e 100 cruzeiR 
ros ... 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Eu estava no plenârio e 
me recordo desta intervenção. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS - SE) - Então, em face disto. achei que o 
problema do feíjão tomou características nacionais de tal importância que o 
Senador Helvídio Nunes disse muito bem aí, que até a música popular. as no
velas e a literatura brasileira retratam esse estado social. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)-lnteiramentedeacordo. 
Mas vejam a informação que há pouco deu o nobre Senador Nelson Car

neiro, é que no Rio de Janeiro também o preço anda pela casa dos 100 cruzei
ros; 120, corrige. E verdade que o anúncio inicial era de que o feijão seria ven
dido ora a 30, ora a 35, ora a 40, o feijãO importado. Eu não sei, realmente, 
por quanto está sendo vendido, mas me louvo nas palavras do Senador Nel
son Carneiro, que representa o Rio de Janeiro nesta Casa. 

Vou continuar, Sr. Presidente, e agora já tranqUilo porque vejo que não 
me enganei ao me ocupar deste assunto, pelo interesse despertado e, especial~ 
mente, pelas manifestações que foram brotando de vários Srs. Senadores e re~ 
presentantes dos lugares mais variados do nosso território. 

O Sr. Nelson Carneiro (PMDB- RJ)- Se V. Ex• me permite, eu diria 
que, se o feijão continuar nessa ascensão, dentro em pouco será presente de 
casamento um quito de feijão. 

(( 
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O SR. PAULO BROSSARD (PMDB -RS)- Nobre SeQador, hoje, 
quando se quer distinguir uma pessoa, convida-se para uma feijoada. E um 
tratamento privilegiado e que é indicativo do apreço em que o convidado é ti
do. 

Retomo o curso do meu discurso, Sr. Presidente. 
Tenho dois ou três dados para os quais peço a atenção do Senado, por

que me parecem da maior importância. E peço ao nobre Senador Helvídio 
Nunes que observe que não se trata de pessimismo, mas se trata da preocu
pação com um problema que estã se agravando. 

Até 1973, a produção média por hectare seria da ordem de 600 quilos; 
caiu para 481, em 1976, e para 471, em 1977. Hoje, quanto sei, a produção 
média se situa entre 400 a 500 quilos por hectare e é baixa, muito baixa; mas 
nós jã produzimos em torno de mil quilos por hectare. 

Hoje a nossa produção anda entre 400 a 500 quilos. E possível obter 
mais. Agora chegamos àquele ponto: o problema tem solução? Tem solução. 
Podemos produzir mais. A despeito do desastre que foi a safra rio-grandense, 
um agricultor de São Roque, em Alpestre, Paulo Gabineski, obteve 2 mil e 
400 quilos de feijão preto por hectare. Este ano- agora ouça o Senado- ele 
passou a usar adubo químico e recebeu orientação no combate a pragas ... e 
nestas palavras creio encontrar-se o segredo do enigma. 

Embora eu tivesse intenção de não entrar nesse terreno, agora pergunto 
ao Senado: se um agricultor, pequeno agricultor, com seu produto tabelado, 
quando é feliz na colheita, pode lançar à terra, já não digo uma tonelada de 
adubo químico, mas uin quilo de adubo químico? Não pode. Aí, então, se es
tabelece o círculo viciOso. 

O Sr. Milton Cabral (PDS - PB) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Quero ouvir a voz da 
Paraíba que vem pelos lâbios do Senador Milton Cabral. 

O Sr. Milton Cabral (PDS- PB)- Nobre Senador Paulo Brossard, efe
tivamente este problema do feijão não é fácil, sem dúvida alguma. Ele, até, é 
muito difícil de ter solução, porque são várias as implicações, vârias as inter-:: 
ferências. O nobr~ Senador Humberto Lucena citou uma delas, a preferência 
do produtor por gêneros que lhe dão maior rendimento por hectare ou maior 
aproveitamento em quilos, preços, etc., que faz com que ele abandone a cul
tura d0 feijão por culturas mais rentáveis. Por outro lado, se o Governo está 
empenhado em ganhar a batalha da inflação e um dos instrumentos de uma 
política antiinflacionária é eliminar subsídios, já seria co?t:aproducente, 
numa política antiinflacionária, mobilizar recursos para subs1d1ar o produtor 
de feijão. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB - RS)- Ninguém pediu subsí
dios ao produtor de feijão, nobre Senador. 

O Sr. Milton Cabral (PDS- PB)- Não, Ex• São subsídios para favore
cer o produtor de feijão. 

O SR. PAl/LO BROSSARD (PMDB - RS) - Ninguém solicitou 
subsídios para o produtor de feijão. 

O Sr. Milton Cabral (PDS - PB) - Estou admitindo as hipóteses ... 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Fiquemos na realidade, 
nobre Senador. V. Ex• não precisa inventar as- hipóteses para discuti-las, 
nobre Senador. 

O Sr. Milton Cabral (PDS - PB)- Eu não estou inventando. Ali!1s, es
tou apenas conferindo a opinião de V. Ex• de que, realmente, o assunto é 
muito difícil e não é solucionado com tanta simplicidade. E fácil falar nas fa~ 
cilidades da solução, mas isto é, realmente, complicado. Além desse problema 
de política inflacionária, de não poder haver subsídios, além da liberdade que 
o produtor tem de trocar a cultura por outras mais rentãveis, hã o célebre 
problema da intermediação, que V. Ex• bem conhece, que é outra questão 
também muito difícil de solucionar, e isso tudo, somado com mais outros fa
tores, carecimento de dinheiro, por exemplo, fazem com que o feijão não pos
sa vir à mesa da família brasileira aos preÇos que todos nós desejávamos. 
Agora, não é fácil, Senador, e gostaria que V. Ex•, que analisou o assunto, 
mostrasse à Casa os caminhos certos que o Governo deveria trilhar para re
solver o problema do feijão. Seria, aliãs, uma grande contribuição de V. Ex' 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Eis um aparte, Sr. Presi
dente, que não traz nenhuma contribuição ao debate. Mas, até diria uma coi
sa: fosse eu governo ... 

O Sr. Milton Cabral (PDS - PB)- Não traz contribuição porque V. 
Ex• não quer descer a fundo a questão. V. Ex• quer ficar na periferia da ques
tão. 

O SR. PAULO BROSSARD (PMDB- RS)- Fosse eu governo, Sr. 
Presidente, não faria nenhum plano, poria em execução os planos existentes, 
que são bons. Apenas isto. 

Vou continuar, Sr. Presidente, deixando claro que não me ocupei, nesta 
ocasião, do problema das doenças e daS pragas, que é um problema da maior 
seriedade, mas vou ficar no plano que eu me estabeleci. 

Outro dado. Em 1971 o consumo chegou a 28 quilos por habitante/ano, 
para ficar em 17 quilos no ano de 76. Uma redução de 9 quilos em 5 anos. 

Falando ao Senado, não preciso dizer o que este fato, trata-se de um fa
to, significa em matéria de saúde, em matéria de bem-estar, em matéria de 
progresso, em matéria desse deus que se chama desenvolvimento. 

Vou mencionar outro dado. Em todos os estudos feitos se aponta a falta 
de sementes apropriadas, quer dizer, selecionadas e resistentes a doenças e 
pragas, como uma das causas do_declínio da lavoura feijoeira e em todos os 
planos governamentais - por isso, não preciso apresentar soluções e traçar 
planos, os planos existem e não são meus, são do Governo -se menciona a 
seleção de sementes entre as medidas a serem adotadas. O registro e a provi
dência, de resto, valem para qualquer cultura. 

Pois bem, pelo que se sabe, até onde pude apurar, apenas em 6% da la
voura paulista ê empregada semente selecionada e São Paulo é São Paulo e 
possui o Instituto Agronômico de Campinas. Quanto ao resto do país, 
estima-se, (porque ao certo suponho que ninguém saiba), estima-se que em 
apenas 0,1% das áreas cultivadas o são com sementes selecionadas (Estado, 
24. Vll.77, 15.X.78, Folha, ll.VIll.79) ... 

Vamos convir, Sr. Presidente, sem sementes selecionadas não ê possível 
fazer agricultura séria. E agricultura é uma atividade séria. 

Estes números, que são os que conheço, para mim são alarmantes e ex
plicam, em parte, o declínio da lavoura do feijão em nosso País e a transfor
mação dele de país exportador em país importador. Não é a única causa, mas 
é uma das causas relevantes, tanto assim que, volto a dizer, ela é mencionãda 
em todos os estudos realizados por órgãos oficiais. 

Poderia dar por encerrado o meu discurso, e o seu fecho seria este: Go
verno que não resolve o problema do feijão, que é o prato nacional, não resol
ve problema algum. Governo que anuncia êxitos e registra insucessos, perde a 
credibilidade, e nenhum governo pode sê-lo se não tiver credibilidade. 

Poderia dar este meu discurso por encerrado, mas desejo revelar ao Se
nado o que, em matéria de feijão, ocorre no Rio Grande do Sul. Quando falo 
em feijão, eStou a Talar em pequeno produtor, em pequena propriedade, por
que o feijão é cultivado pelo pequeno agricultor, em pequenas lavouras, pre
cipuamente. O Rio Grande do Suljã foi o maior produtor de feijão do Brasil, 
como o Brasil jã foi o maior produtor mundial de feijão. 

Relativamente ao feijão, existe um qúadro, a partir do ano de 1966, que 
demonstra o declínio da lavoura feijoeira do meu Estado. É um declínio im
pressionante! Não vou ler todos os números que aqui se encontram, mas vou 
dar uma síntese deles, dizendo que, de 1966 a 1978, quer dizer, em doze anos, 
a ârea plantada caiu de 261.680 hectares para 203.700 hectares; a produção 
caiu de 255.888 toneladas para 132.340 toneladas, e o rendimento médio por 
hectare caiu de 978 quilos para 650 quilos. 

Estes dados, Sr. Presídent~ e Srs. Senadores, parece-me que devem ser 
exibidos, e para mostrar o que? Para mostrar que a continuar assim nós dei
xaremos de produzir feijão e teremos de importar não 150 mil toneladas, mas 
mais de 2 milhões e meio de toneladas de feijão, que é o consumo nacional em 
números redondos. 

Quer isto dizer que houve redução de 22% da área plantada nestes doze 
anos, de 1966 a 1978. Vinte e dois por cento da ãrea plantada encolheram; 
houve redução de 48% da produção em toneladas e de 33% do rendimento 
mêdio por hectare. 

Isto, no Rio Grande do Sul - e vejo que aliviei o nobre Senador - no 
Rio Grande do Sul, outrora chamado o celeiro do Brasil. 

Eu posso acrescentar que em 1979 a ãrea plantada diminuiu e diminuiu a 
produção, ainda que, Deus seja louvado, aumentou o rendimento médio por 
hectare. A produção foi de 127.211 toneladas, a ârea cultivada foi de 175.240 
hectares, mas o rendimento médio foi de 730 kgs por hectare. 

Já em 1980, p-elos dados conhecidos, pode-se adiantar, ainda que sem 
certeza, que a produção foi de apenas 80.378 toneladas; a ârea cultivada caiu 
para 205 mil e o rendimento médio chegou à expressão mínima, 391 kg por 
hectare. 

Exibo ao Senado o Suplemento Rural do Correio do Povo, de 4 de julho. 
Eis o que se lê, na primeira pãgina. 

uo feijão nosso em crise, agricultor desassistido safra cai e ârea 
se reduz. 

E em quatro páginas se ocupa desse assunto. 



· 5438 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIOl\:AL (Secào II) Outuhro de 1980 

O rendimento mêdio por hectare, que foi de 978 quilos, no ano de 1966, 
ou que foi de 875 quilos, em 1970, chegou a 391, em 1980. 

Condições naturais adversas'? Sem dúvida. Mas, apenas condições natu
rais adversas? Falta de chuvas, excessos de chuvas? Não. E aí estâ a importân
cia e gravidade do problema. 

Encerro por hoje. Ao assunto voltarei para, através do feijão, aflorar ou
tro problema, o da agricultura em geral e do agricultor em particular. 

Serã necessário dizer que quem fala em agricultor e em agricultura fala 
em terra, antes de falar num e noutra? (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Henrique Santillo, para uma comunicação. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO. Para uma comuni
cação. Sem revfsão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Registro, com pesar, o falecimento ocorrido, ontem, em Goiânia, do 
eminente jornalista e homem de letras SebastiãO Junqueira, sepultado hoje, 
pela manhã, com as sentidas homenagens de todo o povo do meu Estado. 

Homem de comunicação, Sebastião Junqueira honrou a imprensa gaia
na durante trinta anos de atividades ininterruptas, tendo sido fundador de 
vãriosjornais, entre eles a Tribuna de Anápolis e O Anápo/is, alêm de cç.rres
pondente do diãrio O Estado de S. Paulo, da revista O Cruzeiro. e_ diretor da 
sucursal do CorreiO Braziliense, durante vários anos, e superintendente execu
tivo dos Diários Associados, em Goiânia. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Humberto Lucena, na forma do artigo 69 do Regimento. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Segundo o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, a concor~ 
rência referente à construção da barragem de Acauã, na Paraíba,jâ foi homo
logada pelo Diretor-Geral, mas a firma vencedora ainda não assinou o con
trato por falta de recursos para início da obra. 

Esse fato causa estranheza, pois, de um modo geral, não pode haver lici
tação de uma obra sem que para ela estejam reservados recursos orçamen
tários, no caso, pertencentes ao chamado Programa de Recursos Hídricos do 
Nordeste. 

Entretanto, conforme declarou à imprensa paraibana o engenheiro João 
Carlos Gurgel, diretor de obras civis do DNOCS, os reduzidos recursos alo
cados pelo DNOCS para o próximo ano foram destinados a projetas priori
tários em andamento, o que implica em constatar que as verbas da barragem 
de Acauã foram desviadas. Isto quer dizer que o início das obra_s não tem pra
zo marcado. 

Por enquanto, a única providência-que o Governo Federal estã toman
do, em relação a Acauã, é o levantamento cadastral das terras localizadaS na 
bacia hidráulica da barragem, para fins de desapropriação. 

De acordo com os esclarecimentos adicionais prestados pelo DNOCS, o 
estudo de viabilidade económica da barragem de Acauã apresentam ótimos 
resultados. Assim é que a sua construção resolverá o problema de abasteci
mento d'água de vârias cidades, bem como possibilitará a _irrigaÇão da cultura 
da cana-de-açúcar destinada à produção de álcool. Pelo estudo realizado, 
chegou-se tambêm à conclusão de que o projeto serã pago no prazo de 18 
anos de operação, além de se considerar outros beneficias indiretos tais como 
a regularização de enchentes do rio Paraíba, cuja perenização estaria também 
assegurada com uma descarga regularizada durante 90 por cento ao ano em 
torno de 4 metros cúbicos por segundo. 

Como se vê, Sr. Presidente Srs. Senadores, trata-se de uma obra de real 
interesse para a economia da Paraíba e do N ardeste. 

Ao finalizar estas considerações lanço, portanto, um veemente apelo ao 
Sr. Presidente da República, ao Sr. Ministro do Interior e ao Sr. Diretor
Geral do DNOcs·, nO sentido da liberação de recursos para o iníciO imediato 
das obras de construção da barragem de Acauã, na Paraíba, como mais uma 
etapa de aproveitamento económico do vale do rio Paraíba. 

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

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) -,. Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Gastão MUller)- Pela ordem, concedo a pala-
vra ao· nobre Senador Itamar Franco. 

O SR.ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Não ê a primeira vez que me dirijo não só a V. Ex•, como ao Senador 
Luiz Viana, indagando de uma sugestão ou indicação que fiz à Mesa Direto
ra, no sentido de instituir no Senado Federal estágio para universitários nos 
moldes da existente na Câmara dos Deputados. 

E veja, Sr. Presidente, que a informação que eu tenho é que essa indi
cação se encontra desde 4-4-79 na Mesa Diretora. Creio que jã estou me tor
nando inconveniente por, a todo instante, solícitar da Mesa informações 
sobre uma indicação apresentada, veja V. Ex•, em 1975, sobre a qual, até a 
data de hoje, a Mesa Diretora do Senado Federal não opinou. A favor ou 
contra, mas, pelo menos, uma opinião. Razão pela qual indago de V. Ex", 
mais uma vez, qual o destino que foi dado a essa indicação, que recebeu o n9 
002/75. 

Sr. Presidente, respeitosamente, peço a V. Ex" que desculpe a insistência 
talvez inusitada no Senado Federal, mas jã estou cansado de ouvir: daremos, 
em breve, uma resposta para tal indicação. 

Assim, aproveitando -a -presença de V. Ex• na direção dos nossos traba
lhos, espero que, de uma vez por todas, o Senado Federal informe se vai apre
ciar ou não eSsa indicação, porque não é possível, repito, devo ser repetitivo, 
que a uma indicação de 1975 a Mesa Diretora sequer tenha podido exarar o 
parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Sr. Senador, eventualmente 
na Presidência, vou levar, pessoalmente, ao Senador Luiz Viana a reclamação 
de V. Ex• para que haja uma solução. Não hã dúvida, V. Ex• tem toda a ra
zão, quando, mais uma vez, reclama uma decisão da atual Mesa Diretora do 
Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Mcrller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Affonso Cafuargo, como líder do Partido Popular. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP~ PR. Pronuncia o seguinte discur
so. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O eminente Senador Paulo Brossard mostrou a este Plenârio várias man
chetes de jornal que falavam sobre o grave problema do feijão, alimento que 
faz viver. 

Trago hoje, para registro nesta Casa, uma outra manchete, da sublegen
da que divide e faz moner. A manchete é a seguinte, de um jornal do Paranã: 

"TRINTA TIROS DE REVÓLVER, 2 MORTOS E2 FERI
DOS, NA CONVENÇÃO DO PDS EM ASSA!". 

É manchete principal, da primeira página; do jornal Folha de Londrina, 
do Paraná. 

OUtros jornais· âeram 50 tiros e outros jornais falaram em 200 tiros, o 
que significa que ninguém sabe o tamanho do tiroteio. 

Digo mais, Sr. Pres1dente. este fato lamentável ocorreu numa Convenção 
do PDS. Mas, se tivesse ocorrido na Convenção de qualquer outro partido, se 
tives·se ocorrido na convenção do Partido Popular, nós estaríamos aqui, tam
bém, para registrar esse fato lamentável, porque estamos convencidos de que 
isto demonstra que, principalmente no plano municipal, a sublegenda, alêm 
de comprometer a autenticidade da representação política, a existência de 
partidos fortes com vida permanente e o surgimento de novas lideranças, gera 
também a violência. 

Não se venha argumentar que os mortos e feridos de Assai, no Paranã, 
como o tiro que levou o prefeito baiano, são fatos numericamente insignifi
cantes frente às três mil convenções realizadas. Ou como disse o Secretário de 
Justiça do meu Estado à imprensa, que a imagem do PDS não deverã ficar 
afetada pelo fato, "uma vez que tais acontecimentos são próprios de partidos 
fortes, onde hã disputa e prática de democracia, na acepção da palavra". 

Não concordo, de forma alguma, com as declarações do Secretário. Tais 
acontecimentos não são próprios de partidos fortes e muito menos retratam 
prâtica de democracia na acepção da palavra. 

Uma só morte, uma só vida perdida, seja qual fosse, a do Sr. Reinaldo, 
filho do vereador Joaquim Brandão Vieira ou a do soldado João Batista- de 
Oliveira, bastaria para nos levar a uma profunda reflexão sobre o absurdo an
tagonismo existente nas bases políticas dos nossos municípios. 

E eu duvido que alguém possa negar que a sublegenda tem sido o maior 
instrumento de desagregação e crescente hostilidade das bases dos partidos 
brasileiros. 

Corno essas correntes radicalmente adversas poderão conviver num mes
mo diretório municipal? 

Como os partidos poderão ter atuação permanente com diretórios que 
não têm condições reaiS de se reunir'? 

E onde fica a autenticidade da representação políticã, fundamento da de
mocracia? 

Com~ disse num discurso proferido nesta _casa, hã alguns meses atrãs, a 
absurda soma de votos de grupos políticos, Cm regra, totalmente adversos, 
tem sido o resultado prático do uso das sublegendas em nossas eleições. 

• 
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h comum, em muitos Municípios e Estados do País, verificar-se que os 
antagonismos entre grupos do mesmo partido são muito mais Profundos do 
que as divergências entre partidos diferentes. 

Por isso,-ao eleitor menos esclarecido, nada mais tem restado nesses últi
mos anos, frente à confusão e à mistificação criadas pela sublegenda, do que 
votar no candidato que mais desejava ver eleito e muitas vezes, com seu voto, 
eleger o que menos desejava. 

O eleitor esclarecido, esse não, eu dizia isso hã alguns meses atrás, esse jã 
entende a incrível mecânica da sublegenda. Trabalha para o candidato de sua 
corrente partidária, enquanto julga que ele tem chance de derrotar o correli
gionário da outra sublegenda; ao sentir que essa chance não existe: mais, ime
diatamente passa a trabalhar para o partido adversãrio. 

Não cremos ser necessário citar aqui fatos concretos. Cada um de nós os 
conhece em quantidade suficiente para marcar essa realidade do recente mo
delo eleitoral brasileiro. Foram palavras que proferi, neste plenãrio, em 24 de 
abril último. 

Hoje, estão aí, Sr. Presidente, mais alguns fatos concretos. 
E também não se diga que a nossa posição contra a sublegenda é porque 

hoje estamos num Partido de Oposição. Combatemos a sublegenda enquanto 
fomos, durante cinco anos, Presidente do Partido do Goveirio no Paraná, 
porque achávamos que a sublegenda realmente não permitia, como não per
mite, o fortalecimento dos partidos. 

Esses fatos que ocorreram neste último domingo, que poderiam ocorrer 
em qualquer partido político com o instituto da sublegenda, lamentavelmente 
ocorreram com o PDS, esses fatosjâ nos deixam prever como serão as próxi~ 
mas eleições municipais se for mantida essa exCrescência de democracia que é 
a sublegenda. 

Por isto, Sr. Presidente, terminando ... 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP - PR) - Pois não. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) -As ponderações que V. Ex• 
vem fazendo neste Plenário, obstinadamente, contra a sublegenda, têm toda a 
razão de ser, nobre Senador Affonso Camargo. V. Ex•, agora, traz fatos con
cretos que ilustram a sua tese. Mas o que é penoso verificar é que o Governo, 
pelo seu Partido oficial, longe de pensar na extinção da sublegenda munici
pal, já está cogitando- pelo que se lê das entrevistas publicadas pela impren
sa - de estender a sublegenda às eleições de Governadores de Estado. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP- PR)- Muito obrigado. V. Ex• 
contribui muito para este meu breve pronunciamento porque, realmente, nós 
sentimos, por notícias de jornais, que até hoje o Governo não se-definiu com 
relação a essa matéria. 

E dizia, então, para terminar, Sr. Presidente, que a nossa luta contra a 
sublegenda continua, porque é, realmente, urna luta a favor da consolidação 
democrática do País. E diria, sinCeramente, que as nossas esperanças sereno
vam com a expectativa de que o Presidente da República se sensibilize com as 
últimas ocorrências, retorne a discussão do assunto no Conselho Político do 
Governo e dê um fim definitivo à sublegenda para salvar o pluripartidarismo 
e outras vidas também. 

Era o que tinha a dizer. (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador GaStão M iiller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PP- MT. Lê o seguinte discurso. Sem re· 
visão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

E com real satisfação que assinalo, no dia 12 do corrente, a passagem dos 
oitenta anos de fundação da Loja Maçônica "Acácia Cuiabana", em Cuiabâ, 
Mato Grosso. 

Será cumprido um programa festivo que assinalará tão importante even
to, não só para os obreiros da "Acácia Cuiabana", mas, salvo engano, para 
toda a sociedade da Capital mato-grossense. 

São 80 (oitenta) anos de efetiva atuação na ârea filantrópica e educacio
nal, paralelamente à ação propriamente maçôníCa no sentido amplo da pala
vra. Corno membro efetivo e ativo daquela Loja, sinto-me feliz de ter esta 
oportunidade, como Senador, de destacar nesta Casa do Congresso Nacional 
tão auspicioso acontecirriento. 

Através destas poucas linhas, desejo cumprimentar os membros daquela 
Instituição pelo notável acontecimento, ou seja, oitenta anos de efetiva exis
tência da primeira Loja Maçônica de Mato Grosso. a "Acácia Cuiabana". 

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

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao Senador 
FranCo Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Lê o seguinte discurso . 
Sem revisão -do orador.)- Sr. Presiderlte e Srs. Senadores: 

A Câmara Municipal de Cubatão. presidida por Gigino Aldo Trombino, 
aprovou recentemente requerimento do Vereador Florivaldo de Oliveira Cajé 
denunciando a gravidade do problema habitacional brasileiro. 

Ressaltando que a política habitacional deve ser descentralizada, diZ o 
documento que o País jã não acredita nos planos globais e visionários de lon
go prazo. Acredita, sim, em planos de médio prazo desde que dinâmicos, fá
ceis de reformular a qualquer tempo, na medida em que a realidade nacional 
for sendo melhor conhecida. 

Sobre o problema específico daquela região, na área doada pela Prefeitu
ra de Cuba tão à COHAB-Santista, entre o rio Cubatão e o Conjunto Habita
cional Costa e Silva, o documento faz as seguintes indagações às autoridades 
do Banco Nacional da Habitição: 

l - Quantas casas efetivamente serão construídas naquela ãrea? 
2 - Quanto tempo se presume ainda serã necessário para o inído das 

obras? 
3 - O processo de financiamento jâ foi aprovado pelo BN H? 
4 - Quanto tempo se prevê para a execução das obras? 

- 5 - Qual serã o custo médio fin~l de cada casa e a prestação inícial pre
vista? 

6 - Que outros planos e projetes estã a COHAB estudando para cons
truções em Cu batão? 

Fazemos nossas as perguntas da Câmara Municipal. A população brasi
leira tem o direito de ser infor:mada sobre os dados reais do problema habita
cional e dos programas oficiais para sua solução. 

Outro assunto, Sr. Presidente, refere-se aos municípios e às refinarias de 
petróleo. 

O Prefeito de São Sebastião, Décio Moreira Gaivão, e mais 15 Prefeitos 
de cidades em que se localizam os principaiS terminais marítimos e refinarias 
do País, vêm a Brasília para reclamar das autoridades federais melhor trata
mento para seus Municípios na parcela relativa ao Imposto Único sobre 
Combustíveis e Lubríficantes LíquidOs e Gasosos (IUCLG). 

Este impostO, pagó pelas refinarias de petróleo, é, atualmente, rateado 
da seguinte forma: 60% para~ União; 32% para o Estado e 8% para todos os 
municípios brasileiros, indistintamente. 

Ocorre, porém, que os municípios onde hã tancagem de petróleo e deri
vados sofrem uma multiplicidade de conseqüências prejudiciais aos seus inte
resses, entre as quais a poluiçãO do meio ambiente, a desvalorização das ãreas 
urbanas localizadas nas proxrrnidades dos terminais, as danificações das vias 
de acesso com o trânsito de veículos pesados, além da ameaça constante da 
segurança da população. -

Com justíssimas razões, os Prefeitos de cidades em que se localizam ter
minais marítimos e refinarias pleiteiam, -para seus Municípios, 0,05% (meio 
por cento) do total do Imposto Único sobre Combustíveis. Somente a PE
TROBRÁS recolheu a título de IUCLG, no ano passado, a importância de 
52 bilhões e 900 milhões de cruzeiros. 

O problema apontado pelos Municípios citados merece a maior atenção 
das autoridades competentes. É de rigorosa justiça devolver a essas comuni
dades mdnicipais uma parcela de sua grande contribuição ao desenvolvimen
to do País. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
0-SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Através da Mensagem n' 136, de 

1980, o Senho'r PreSidente da República submCte à deliberação do Senado a 
escolha do Senhor Ayrton Gonzalez Gil Dieguez, Embaixador do Brasil jun
to à República do Zaire, para, cumulativamente, exercer a função de Embai
xaâor do Brasil junto à República do Burundi. 

_Com vi~tas à apreciação da matéria a Presidência convoca sessão ex
traordináiia a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard - Eunice Michiles - Raimundo Parente - Gabriel 
Hermes - José Sarney - José Lins- Oziris Pontes- Agenor Maria -
Luiz Cavalcante - Gilvan Rocha - Jutahy Magalhães - Luiz Viana -
João Calmon - Hugo Ramos - Roberto Saturnino -Amaral Furlan -
Lãzaro Barbo:la- Benedito Canelas- Gastão Mülter- Vicente Vuolo
Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Estâ finda a Hora do Expe
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. 19-Secretário. 
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E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 422, DE 1980 

Nos termos do art. 198, alínea .. d", do Regimento Interno, requeiro in
versão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria constante dO item n9 8 seja 
submetida ao Plenãrio em primeiro lugar. 

Sala das Sessões, 8 de outubro de J 980. - Bernardino Viana. 
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Em votação. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para encami~ 
nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Dirceu Cardoso para encaminhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Requer a nobre Liderança do PDS a inversão dos trabalhos do Senado 
Federal, passando o 89 item da pauta para o -19, ganhando, por via de conse
qUência,- prioridade de apreciação. 

Sr. Presidente, não sei qual o objetivo do ilustre Líder, requerendo esta 
preferência, já. que sete projetes de empréstimos e com a Bancada do PDS 
presente toda, vão passar às mil maravilhas. 

Trata-se, Sr. Presidente, de um projeto que reorganiza o serviço adminis
trativo do Senado Federal, apresentado pela Mesa Diretora. Mas, Sr. Presi
dente, teremos oportunidade de discutir esse projeto. 

Hâ o projeto que trata do interesse de fLlncionârios da Casa, o de n9 43, 
referente aos dos Assistentes de Plenârio, que estã engastalhado no Senado, e 
há meses e meses e nunca chega a aflorar à pauta dos nossos trabalhos, por
que se trata de um pessoal mais humilde, um pessoal de menos categoria do 
que os grandes funcionários da Casa. Mas há um apelo que faria a V. Ex•: Po
deria V. Ex' me responder onde se encontra o Projeto de Resolução n9 43 dos 
funcionários que aqui atendem aos Senadores, a tempo e a hora, as nossas so

'liCitações, aos nossoS pedidos, aos nossos requerimentos? Está dormindo o 
sono do esquecimento numa das gavetas da Mesa Diretora, que até boje não 
deu prosseguimento, E não é só esse, há o dos ascensoristas, que estão espe
rando e nunca que chega a vez deles. Não podemos encerrar este ano sem tra
tar desse problema. Hã o pessoal da Confederal que nós não podemos esque
cer, e nós estamos aqui no dolce farniente, esquecidos de que há uma catego
ria pisada, esquecida, que precisa também ser levada em consideração. 

Então, Sr. Presidente, eu vou votar a preferência regimental, natural
mente, não vou descontentar o Líder, que tem razões para que esse requeri
mento tenha prioridade. Mas quero fazer presente à Mesa estas minhas re
clamações: onde se encontra o Projeto n9 43, dos Assistentes de Plenãrio, que 
também esperam ansiosamente para que o Senado dê uma oportunidade a 
eles, porque o custo de vida subindo, dia a dia, e a situação deles não se modi
fica, não se altera, nada tem melhorado. 

E os ascensoristas também, pela me~ma ra?ão, trabalhando em cabines 
infectas, não podem trabalhar bem o dia inteiro em uma cabine que ressuma 
à catinga de óleo queimado, em que todos vão acabar cancerosos do pulmão 
por causa daquele ambiente deletério, infecto, e naUSeabundo de cada eleva
dor do Senado. 

Então, Sr. Presidente, eu estou com a Liderança do PDS: há razões de 
Estado para se requerer essa antecipação, mas reclamo dos outros projetes 
que nós, do Senado, precisamos tratar. 

Faço este apelo a V. Ex•, Sr. Presidente- se fosse o Presidente da Casa 
eu não faria- mas V. Ex', que é o Presidente oCasional, tome em boa nota o 
meu pedido; são o Projeto n9 43, a questão_ dos ascen_soristast o problema dos 
funcionários da Confederal, dos Assist~ntes de Plenário e todos os funcio~ 
nários pequenos, porque o -custo de vida não está subindo somente para os 
grandes, não, sobe por demais para os pequenoS. Era o que tinha a dizer. 
(Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- A Presidência anotarã a recla-
mação e a encaminhará a quem de direito. 

Continua em votação o requerimento. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Com a palavra o nobre Sena-
dor Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG. Para encaminhar a vo
tação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Apenas para complementar o pensamento do Senador Dirceu Cardoso, 
mas concluir diferentemente. Hã pouco reclamei da Mesa, na pessoa de V. 
Ex•, pois uma indicação de nossa autoria, datada de 1975, a Mesa Diretora 
não deu o seu despacho, nem a favor, nem contra. O Senador Dirceu Cardoso 

levanta agora um aspecto interessante e imPortante, inclusive no seu sentido 
humano, relação ao que ele chamou de Projetes n9s 43 e 45, que tratou dos in
teresses dos Ascensoristas, dos funcionários da Confederal e dos Assistentes 
de Plenário. Sugíro a V. -Ex' que nós somente votássemos este projeto quando 
tivéssemos na Ordem do Dia os projetos referentes aos funcionários da Con
federal, aos Ascensoristas e aos ASSislerites de Plená.rio. 

Sr. Presidente, já manifesto o meu voto contrário à primeira modifiCação 
pretendida pela nobre Liderança desta Casa. Protesto, também veemente
mente pelo não atendimento aos aspectos lembrados pelo Senador Dirceu 
Cardoso e também contra minha indicação que dorme, permita V. Ex• a ex
pressão, dorme na gaveta da Mesa Diretora, desde 1975. Mais ainda, conside
rando os aspectos humanos, levantados pelo Senador Dirceu Cardoso, nós 
não podemos apenas inverter a Ordem do Dia, nós deVeríamos deixar devo
tar esse projeto até que os outros aqui chegassem para votação conjunta. 
(Muito bem!) 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Pela ordem, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Gastão~Milller) ·.:....Concedo a palavra ao nobre 
t:l;enador Dirceu Cardoso, pela ordf?!U· 

O SR. DIRCEU C AR DOSO (ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nas calendas de março eu enderecei à Mesa um projeto de resolução, ou 
um pedido - não me recordo bem, perdi-me na noite dos tempos - recla~ 
mando da Mesa a reserva, no fim das nossas sessões diárias, duas vezes por 
mês, meia hora para uma sessão secreta do Senado, a fim de que, aqui, todos 
os Senadores, juntos, sem os funcionários, tratássemos de assuntos internos 
do Senado. Não é o caso aqui, de maneira nenhuma, é outra coisa. 

Sr. Presidente, nunca ninguém me deu notícia sobre este assunto. E 
quando é o Sr. Presidente que estã aí, não posso reclamar porque o Sr. Presi
dente sai até da mesa. Porém é V. Ex~', e por isso estou reclamando. Mas, o Sr. 
Presidente irá atender isso, porque estã aí formalizado, em letra de forma, 
com a minha assinatura e com o apoio regimental. Duas vezes por mês- te
mos outubro e novembro- então, seria meia hora no fim de uma sessão para 
a votação de Embaixador, de Ministro, para tratarmos de assuntos internos 
do Senado. Há. muito assunto que não devemos tratar diretamente com a 
Mesa e tratarmos aqui com todos os Senadores, eles ouvindo o que estamos 
falando, para não termos segredo para ninguém. Todos os meus assuntos os 
quero tratar assim, com V. Ex' ou com a Mesa e que todos ouçam as minhas 
reclamações, os meus queixumes, as coisaS -que tenho que dizer. 

Sr. Presidente, isto também está seguindo o caminho do 43, na gaveta, 
debaixo de uma pilha, da mesa do Presidente. Deve estar na mesa dele. Ele 
que não me atendeu em nada, mas ~aj dar satisfações, se Deus quiser! Falta I 
mês e meio para o término do períodO legislativo e o projeto estã dormindo o 
sono da inocência na gaveta do Sr. Presidente da Casa ou de um membro 
qualquer da Mesa. 

E a reclamação que faço, pela segunda vez. 
Esse projeto entfOu, não me recordo mais em que mês, até me perdi e me 

recordei dele agora. Então, peço a V. Ex' que tome as devidas providências 
para encaminhar a quem de direito~ a minha reclamação de hoje. E faço o 
mesmo expediente para esta segunda reclamação: os 30 minutos do fim de 
cada sessão secreta para que os Senadores, juntos com a Mesa, atendam e es
tudem os problemas administrativos da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado, contra os votos dos Srs. Senadores Henrique Santillo e Evan-

dro Carreira. 
Aprovado o requerimento, passa-se, primeir~mentc, à_ apreciação do 

item n9 8. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n.,. 22, de 
1980, da Comissão Diretora, que altera o regulamento administrati
vo do Senado Federal, e dâ outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 638 e 639, de 1980, das Comissões: 
- de C'onstituição e Justiça, favorável com as. emendas que 

apresenta de n9s I a 5-CCJ, e voto effi separado do Senador Tancre-
do Neves; e 

- de Finanças, favorável ao projeto e às emendas da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Em discussão o projeto e as emendas. 
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso. 
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O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para-discutir o projeto. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

De autoria da Mesa Diretora, abrolha nas águas vivas da nossa pauta, 
essa ilha solitária que a Mesa Diretora deseja ver aprovada pelo Senado. 

E, Sr. Presidente, como diz o Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, que jâ tanto tempo decorrido da Sessão Legislativa, o Senado vai 
duscutir e aprovar a 45 dias do término de nossa Sessão. 

E um projeto que, nas sti.8.s linhas gerais, Sr. Presidente, modificou a sis
temática das várias diretorias da Casa, ou de algumas diretorias da Casa. De 
algumas, tirando certos poderes para outra e instituindo novas diretorias, 
criando novos encargos e agilizando a vida do Senado. 

Todos nós sabemos que hã, na vida administrativa do Senado, Sr. Presi
dente, uma posição chave, porque é o centro da gravidade fora da !•
Secretaria, que é a Diretoria-Geral, sobrecarregada e superacumulada de ser
viços e obrigações. Esta agilização da Diretoria-Geral é uma necessidade aqui 
no Senado. 

D.evemos antes de mais nada ressaltar o seguinte: Alexandre Costa, 19-
Secretário - todos nós o sabemos - está realizando, Sr. Presidente, uma 
obra grandiosa na l '-Secretaria, a princípio sUScitando tantas ContrOvérsias, 
mas, hoje, aceitas, porque está implantando, no Senado, reformas, cons
truções, adaptações e instalações, e as diretorias futuras não terão nada mais 
a mexer aqui. Desde o Arquivo à Biblioteca, um Serviço Médico primoroso, a 
Biblioteca extraordinária, estupenda, magnífica, belíssima Biblioteca, com os 
serviços atuantes, com a prestação de serviços magnífica, são obras grandio
sas da Administração Alexandre Costa. 

Pois bem, agora S. Ex• fez duas modificações extraordinárias também: 
os Servíços de Telex e Telefonia. Os Senadores não se dão ao trabalho, nos 
seus gabinetes confortáveis, Sr. Presidente, quer dizer, ligam o telefone, man
dam o telex do discurso para o seu Estado, para os jornais, etc., e não se dã<? 
ao trabalho de descer aos subterrâneos da Casa e visitarem esses serviços ex
traordinários que o Senado tem. A Central de TeleX: s-r.-Presidente, é das três 
mais modernas do País. As outras duas não sei onde andam, uma deve ser do 
Palácio do Planalto e a outra não sei de onde é, mas são as três mais moder
nas centrais de telex de comunicações do País. 

Assistindo pessoalmente, Sr. Presidente, verificamos a importância des
sas instalações: magníficas instalações que estão lá no subterrâneo, que é o 
plano de obra do Sr. Niemayer, mas prestando serviços relevantes ao Senado. 
O serviço de telefonia, portanto, é a próxima inauguração do Senado. 

O Senador Alexandre Costa fez, também, as duas alas de salas de Comis
sões. Todos sabemos a hora em que as comissões não podem funcionar por
que temos poucas salas. Alexandre Costa, sentíndo essa necessidade e com a 
cooperação da Mesa - não foi ele sozinho, a Mesa colaborou - fez duas 
alas de salas para comissões, que vão ser inauguradas no fim do mês, onde se
rão magnificamente instaladas. Também será um passo à frente que o Senado 
dará, pois teremos, então, salas para todas as comissões, quando o Senado 
deverá atender às exigências de seus serviços internos e funcionais. 

São magníficas as salas, e devo dizer, na oportunidade, que vi até a resis
tência do Senador Alexandre Costa, quando participei, estive presente e atuei 
nisso: a resistência à interferência de Niemeyer querendo fechar uma parede 
de vidro, numa dessas galerias, que dava uma visão ampla, magnífica, pano
râmica da sala para Brasília, c ele queria, lá de Paris, mandar fechar com uma 
parede. Então, Alexandre Costa resistiu e me recordo que o nobre Senador 
Saldanha Derzi e eu nos comprometemos que se fechassem a parede eles tra
balhariam de dia e nós à noite derrubaríamos a parede a marreta, porque 
aquilo era um crime que se ia cometer. Finafmenfe, -a parede v3fstiiâe vidrO, 
com uma resistência técníca: e-moral ao Sr. Niemeyer, que está em Paris, na 
Rive Gauche, no apartamento do seu escritório, mandando fechar a sala de 
vidro com paredes até o teto, encobriõdo o sol, a ·visão, o aspecto e o panora
ma do Senado. Outra resistência de Alexandre Costa. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou com o projeto aqui mandando dar o 
nome de Alexandre Costa às galerias das Comissões, porque toda a Mesa tem 
seu nome em todas as instalações novas do Senado, mas falta uma homena
gem especial a ele, não é só por ser do meu Partido, não, mas é um Secretário 
que precisa ter essa homenagem. 

Antes de apresentar este projeto, pretendo mostrâ-lo a todos os Senado
res e pedir a aprovação do nome de Alexandre Costa para as galerias das Co
missões, no espaço compreendido entre o Anexo II do Senado e a Casa cen~ 
trai. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DIR\EII \ARDOSO (ES) - Pois não. 
O Sr. E,·andro Carreira (PM DB- AM)- Nobre Senador, quero apro

veitar a oportunidade em que V. Ex' faz uma referência ao plano arquitetôni-

co do Sr. Niemeyer para Brasília para me solidarizar com V. Ex• Olhemos. 
por exerriplo, o nosso plenário: o desperdício de luz aqui. Acredito que a con
ta de luz do Congresso Nacional seria suficiente até para manter uma Univer
sidade Rural. O que se paga de luz, neste Congresso. não está no gibi. graças 
ao gêriio arquitetônico dos construtores de Brasília. Construíram uma 
Brasília para tatus, existem andares enterrados. IniciouMse com o grande erro 
de cri<lr uma ·dicotomia entre capital polÍtica e a capital cultural e econômica. 
A Capital do País jainais poderia ter saído do eixo Rio-São Paulo. Um país 
em desenvolvimento não pode deixar de sofrer as pressões populares. Num 
ermo como Brasília, perdemos contato do povO com o legislador, que é im
portante. Então, começou aí um erro depois dessa arquitetura. Consta, por 
exemplo, que o Banco Central tem sete andares debaixo da terra, sete andares 
soterrados. Para quê? A não ser que se constitua num abrigo atômico especial 
para os funcionários do Banco Central. Não se explica que uma cidade plena 
de luz, como é Brasília, desperdice tanta luz àMtoa. E uma cidade onde não há 
obediência àquele princípio fundamental da criação de todas as urbes. Ne
nhuma cidade nasceu a não ser em -torno da feira, da catedral, do forte ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Do rio. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- ... do rio, mas, exatamente 
numa encruzilhada, sempre num ponto de conta to, de agitação e tumulto hu
mano. Então, o erro começou aí e se criou essa cidade fria, gélida, onde o 
transeunte não tem vez, o pedestre não existe, a praça não existe- a Praça 
dos Três Poderes é uma uPraça do Cemitério dos Três Poderes", é um autên
tico cemitério. Ninguém se aventura a atravessá~la, a não ser de carro, esse 
carro que já se anuncia a sua dissolução, o seu desaparecimento da face da 
terra, o .. tiranossauro" - foí uma cidade feita em homenagem ao "tiranosM 
sauro" do Século XX, o automóvel, e ela não funciona e não irá funcionar. 
Eu não sei como poderemos nos conduzir em Brasília no momento em que o 
racionamento for declarado, eu_não sei como iremos nos locomover, será um 
problema da maior seriedade, e isto graças ao gênio inconteste dos construto
res de Brasília. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Agradeço o aparte de V. Ex•, que 
trouxe elementos arquitetônicos ao pobre e obscurso discurso que estou fa
zendo. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA)- Não apoiado! 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Mas, Sr. Presidente, quero aduzir 
ao nobre Senador Evandro Carreira apenas um elemento, para solicitar ao 
Sr. ]9-Secretário a execução de duas obras urgentes, aqui. A primeira é retirar 
esse cataplasma do cafezinho, ali- aquilo é aberrante para nós também. A 
segunda medida é que se retirem do Salão Nobre aquelas duas placas, uma é 
de madeira e a outra de vidro, que cortaram a amplitude do Salão - são 
atentados a todos nós que estamos aqui. São os pedidos que faço ao Sr. Sena
dor Alexandre Costa, antes de S. Ex• deixar a sua 1•-Secretaria, no final desta 
Sessão Legislativa. Já que S. Ex~' fez tantas obras, que faça mais essas duas: ti
rar o çataplasma do cafezinho e essas placas que cortaram a visibilidade do 
Salão Nobre, cujo significado ninguém descobriu até hoje. Outro dia chama
mos, Sr. Presidente, os autores e, de repente, indaguei: "O que quer dizer isso, 
Sr. pintor?" "Bom, isso ... " levou meia hora para me explicar e acabou não 
explicando bem o que era aquilo. E nem eu compreendi e vi que aquilo está 
perdido nas suas elocubrações técnico-científicas e modernistas. 

Outra obra importante que o Senador Alexandre Costa fez, aqui, é=: junto 
ao cafezinho. Havia duas terminações de canos para colocar uma pia e S. Ex• 
então ·mandou, Sr. Presidente, -para mim, foi a maior obra que jã se fez nes
te Senado - cortar os canos e colocar uma placa de mármore, impedindo 
aquelas terminações de canos. Se colocassem uma pia ali, iríamos passar um 
telegrama ao Sr. Oscar Niemeyer, na Rive G'auche de Paris, onde ele se encon
tra neste instante. 

Sr. Presidente, então criou-se uina Secretaria de Serviços Especiais, e 
entregaram-na à competência de um moço que se tem revelado uma das figu
ras mais dinâmicas e operosas aqui: Lourival Zagonel dos Santos. Ele era 
Chefe do Gabinete do Senador Alexandre Costa e S. Ex' perdeu a sua colabo
ração para transformá-lo no Diretor de Serviços Especiais, que tem uma pie
tora de serviços que ele tem que comandar aqui no Senado. E um rapaz que 
tem imposto ã consideração, ao apreço e ao reconhecimento do seu valor mo
ral, pela sua competência, pela sua atuação, que é um dos diretores desta re
forma administrativa. 

Sr. Presidente,jâ que falamos nos grande~, nas letras maiúsculas, temos 
que falar, também, nas outras letras que fazem as páginas da história. Eu sou 
comó Rostant: nós não devemos citar só as letras maiúsculas; sem as letras 
pequenas, as letras maiúsculas não subexistem nas páginas da história. 
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Aqui nós temos o Serviço de Telefonia e Telex, que está entregue à com
petência, também, do Capitão Emílio Vieira, uffi funcionáriO que hã muitos 
anos serve ao Senado Federal e que, agora, teve instalações condignas para o 
seu serviço. 

O Serviço de Telex, Sr. Presidente- os Senadores que ainda não o vi
ram devem ir vê-lo - ê todo em máquinas eletrônicas, transmite os discursos 
de todos os Srs. Senadores, -eu vi a maçaroca que esse serviço passa para as 
Capitais dos Estados, menos os discursos aqui do Senador, que nunca passa
ram por ali, mas que, também não merecem o telex. Mas os dos outros cole
gas, dos sessenta e seis Senadores outros, passam pelas mãquinas eletrônicas, 
Sr. Presidente. Vi, outro dia, uma exibição: em cinco segundos, o telex entrou 
em comunicação com Manaus e passou a mensagem que o Senador do Ama
zonas mandava para sua terra natal. E um serviço magnífico. E a telefonia, 
que permite milhares de ligações sem o uso da telefonista, estâ a nosso serviço 
no Senado Federal. 

O Capitão Emílio ê o representante e o Diretor desse serviço e a sua as
sessora é uma engenheira eletrônica, especialista em telecomun,icações, Dr• 
Edwiges CardoSo- não é minha parenta, antes fosse,_ mas não é- foi quem 
também supervisionou a instalação da central telefônica e da central de telex 
e, por isso, merece as nossas homenagens. 

Assim, Sr. Presidente, entre essas diretorias, sã.bemos qUe o Sr. Secre
tário tem em vista·dotar outras instalações de outras repartições. Dentre elas, 
o nosso serviço de rádio para a Hora do Brasil. finalmente, a Telecomuni
cação do Senado, importantíssimo para a Casa, que precisa ter instalações 
condignas porque representa, a meu ver, um papel importantíssimo para a di
vulgação de nossos trabalhos+ 

Assim, Sr. Presidente, o Senado está mostrando que está em dia comes
sas instalações, com essa modernização de seus equipamentos. E quando leio 
que o serviço de telefonia está rilaf inStalado, endereço também ao 1'1-
Secretárío o meu apelo para que não deixe para o futuro, 19-Secretário, que 
estã nascendo aqui no nosso Plenário, com dois nomes de vulto, essa obra de 
instalação do nosso serviço de telefonia para a Hora do Brasil, que, a meu ver, 
é um dos mais importantes serviços da Casa, porque divulga o Senador na 
sua área, no seu Estado, na sua zona, ncr seu terreiro eleitoraL 

Sr. Presidente, além disso, o projeto estabelece O seguinte: 

"Parágrafo único. São órgãos da Diretoria-Geral: 
I - Gabinete; 
II - Secretaria Administrativa; 
III - Secretaria Legislativa; 
IV - Secretaria de Documentação e Informação; 
V - Secretaria de Serviços Especiais; 
VI - Serviço de Telecomunicações, 
VII - Seção de Serviços Externos." 

A Diretoria-Geral estã entregue, Sr. Presidente, à competência, também, 
do homem que está comandando esses trabalhos, com reais serviços presta
dos ao Senado desde longa data, que é o Dr. Aiman Nogueira da Garria, da 
ilustre cepa mineira, que conhecemos, filho de um ex-Senador, que tem hon
rado o nome de seu pai. 

.. Parágrafo único. São órgãos da Secretaria de Serviços Espe-
ciais: 

I - Gabinete; 
II - Subsecretaria de Engenharia; 
III - Subsecretaria de Assistência Médica e Social~ 
IV - Subsecretaria de Serviços Gerais; 
V- Subsecretaria Técnica de ü]Jerações e Manutenção Eletrô-

nica." -

São esses os serViços que acabo de me referir. Dâ, também, a composição 
de várias Subsecretarias, que não vou ler, porque não vêm aqui ao caso, mas 
que mostra, através desse projeto assinado pela Mesa, pelo seu Presidente, 
pelos dois Vice-Presidentes, pelo l9~Secretário, pelos Senadores Lourival 
Baptista e Jorge Kalume, que leva a chancela da Mesa e pede a votação do 
Senado. 

Quero crer, Sr. Presidente, que nós não podemos nos furtar a esta com
plementação dos serviços que a Secretaria e a Mesa vêm dotando a Casa, vo
tando o organograma dos Serviços Gerais do Senado, através das suas várias 
Comissões. 

Espero que o Senado, ao prestar a sua homenagem ao Senador Alexan
dre Costa, autor dessas magníficas reformas e construções com que também 
dotou o Senado, nós possamos lhe dar os instrumentos, os meios. o aparelho 
através do qual ele possa exercitar a administração do Senado Federal, de que 
nós tanto precisamos. 

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

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Continua em discussão o 
projeto. (Pausa.) 

Não havendo mais quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discus
são. 

sa.) 

Em votaç.ã_o_ o projeto, sem prejuízo das emendas a ele oferecidas. 
Os Srs. Senadores que o aprovam -queiram permanecer sentados. (Piu-

Aprovado. 
Ê o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 22, DE 1980 
(Da Comissão Diretora) 

Altf'ra o Regulamento Administrativo do Senado Federal, e dá 
outrAS providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. J9 O Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado 

pela Resolução n'1 58, de 1972, e alterado pela Resolução n9 67, de 1972, passa 
a vigorar com as seguintes modifiCações: · 

I') O parágrafo único do art. 76 passa a ter a seguinte redação: 

"Parâgrafo único. São órgãos da Diretoria-Geral; 
I - Gabinete; 
II - Secretaria Administrativa; 
III - Secretaria Legislativa; 
IV -Secretaria de Documentação e Informação; 
V - Secretaria de Serviços Especiais; 
VI - Serviço de Telecomunicações; 
VII - Seção de Serviços Externos." 

2•) A Seção VII do Capítulo II do Título II do Livro I passa a vigorar 
acrescida de mais uma Seção- uoa Secretaria de Serviços Especiais", com 
os seguintes artigos: 

.. Art. À Secretaria de Serviços Especiais compete o controle, 
coordenação, direção e execução dos serviços vinculados a obras e 
repares em imóveist instalações, limpeza e manutenção de bens mó
veis e imóveis, aSsistência médica, odontológica e social aos Senado
res e servidores do Senado, transporte, segurança e portaria, insta
lação, fiscalização e manutenção do equipamento eletrônico. 

Parâgrafo único. São órgãos da Secretaria de Serviços Espe-
ciais: 

I - Gabinete; 
II - Subsecretaria de Engenharia; 

III - Subsecretaria d~ Assistência Médica e Social; 
IV - Subsecretaria de Serviços Gerais; 
V- Subsecretaria Técnica de Operações e Manutenção Eletrô

nica.'' 
.. Art. Ao Gabinete da Secretaria de Serviços Especiais com

pete providenciar sobre o expediente, as audiências e a represen
tação do titular~ executar as tarefas de suporte administrativo da Se
cretaria; auxiliar o titular no desempenho de suas ativid~des, e exe
cutar outras tarefas correlatas.'' 

3•) A Subsecretaria de Serviços Especiais, a que se referem os artigos 
105 a 109, passa a denominar~se .. Subsecretaria de Engenharia", com a estru
tura e atribuições constantes dos seguinte:; artigos: 

"Art. À Subsecretaria de Engenharia compete a previsão, a 
coordenação, o controle e a direção dos serviços relativos a projetes 
e obras do Senado Federal; a execução de reparos nos edifíciOs; a 
previsão de obras, reparos e modificações nos edifício~ e elevadores; 
a manutenção de pisos, vias de escoamento de águas pluviais, e das 
instalações sanitárias, hidráulicas e elétricas; a prevenção e reparos 
referentes à infiltração de ãgua nas construções; o controle e a ma
nutenção da usina geradora de força e luz, a urbanizztçõ.o" das áreas; 
e a execução de outras tarefas correlatas. 

Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria de Engenharia: 
I - Seção de Administração; 
II - Serviço de Obras; 
lU.- Serviço de Manutenção; 
JV - Serviço de Instalações Especiais; e 
V - Serviço de Instalações Prediais." 
.. Art. À Seção de Administração compete receber, controlar e 

distribuir o material e o expediente da Subsecretaria; executar traba
lhos datiiográficos; organizar a consolidação dos dados estatísticos; 

• 
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proceder ao controle interno do pessoal da Subsecretaria; encami
nhar informações ao CentrO de ProceSsamento de Dados, de acordo 
com os manuais de procedimento pertinentes, e executar outras ati
vidades de apoio correlatas." 

uArl. Ao Serviço de Obras co!Dpete e previsãO, controle, 
coordenação e execução dos trabalhos referentes às obras, reparos e 
modificações nos edifícios ou instalações; oferecer sugeStões sobre 
os serviços que devam ser realizados, bem como sobre as compras a 
serem efetuadas dentro dos limites a serem estabelecidos pelo 
Diretor-Geral, para atendimento de sitUações emergentes; e exe
cutar outras tarefas correlatas. 

Parágrafo único. São órgãos do Serviço de Obras: 
I - Seção de Administração; 
II - Seção de Obras; 

III - Seção de Projetas, Planejarnento e Controle Cóntábil; e 
IV- Seção de Material." 
.. Art. À Seção de Administração compete receber, controlar e 

distribuir o material e o expediente do Serviço; executar trabalhos 
datilogrãficos; organizar a consolidação dos dados estatísticos; pro
ceder ao controle interno do pessoal do Serviço; e executar outras 
tarefas correlatas." 

.. Art. Ã Seção de Obras compete a execução de obras, repa
ros e modificações nos eâifícios e instalações, nos termos dos. orça
mentos e cronogramas básicos que lhe forem entregues; e executar 
outras tarefas correlatas." 

u Art. Â Seção de Projetes, Planejamento e Controle Contábil 
compete a previsão e planejamento de obras, reparos e modificações 
nos edificios e instalações; o levantamento e execução de projeto&, 
desenhos e plantas; a guarda de mapoteca; a execução dos cálculos 
referentes ao custo das obras, reparos e modificações realizadas ou a 
serem realizadas. efetuando o acompanhamento contãbil das do
tações orçamentárias de aplicação da Subsecretaria e controlando o 
custo previsto com o custo real; e outras tarefas correlatas." 

HArt. À Seção de Material compete receber, guardar, confe
rir, controlar e manter sob sua guarda e responsabilidade os mate
riais, utensílios e ferramentas que lhe forem encaminhados ou con
fiados; controlar o uso e utilização desse material mediante escritu
ração própria;· controlar o material em estoque; atender às requi
sições; fornecer mensalmente ou quando .solicitada relação de con
trole de materiais à Subsecretaria de Patrimônio; sugerir à autorida
de imediatamente superior as compras a serem realizadas dentro do 
limite a ser fixado pelo Diretor-Geral; e executar out.ras tarefas cor
relatas." 

"Art. Ao Serviço de Manutenção compete a execução de pe
quenas obras e reparos nos imóveis do Senado Federal; efctuar tra
balhos de carpintaria e marcenaiia; prevenir acidentes e incêndios e 
realizar todos os trabalhos referentes à manutenção e urbanização 
dos cdificios; e executar outras târefas correlatas. 

Parágrafo único. São órgãos do Serviço de Manutenção: 
I - Seção de Administração: 
Il - Seção d(! Marcenaria; 
III - Seção de Manutenção; e 
IV - Seção de Prevenção de Acidentes.'' 

"'Art. À Seção de Administração compete receber, controlar e 
distribuir o material e o expediente do Serviço; executar trabalhos 
datilográficos; organizar a consolidação dos dados estatísticos; pro
ceder ao controle interno do pessoal do Sen·iço; e executar outras 
tarefas correlatas." 

.. Art. À Seção de Marcenaria compete a execução das tarefas 
referentes a reparos e modificações nos bens móveis que lhe forem 
entregues, bem assim a confecção dos que lhe forem encomendados 
com a autorização superior. e executar outras tarefas cOrrelatas." 

uArt. Ã Seção de Manutenção compete a execução de repa
ros nos imóveis do Senado Federal, a urbanização das âreas livres e 
manutenção dos jardins, e executar outras tarefas correlatas." 

.. Art. À Seção de Prevenção de Acidentes e Incêndios compe
te a realização das tarefas referentes ao treinamento de pessoal e 
aparelhamento de instalações para a prevenção de acidentes e de in
cêndios." 

.. Art. Ao Serviç-o de Instalações Esp:cíais compete a exe· 
cução, ·coordenação, controle e manutenção das instalações elétricas 

e dos elevadores; a manutenção e controle da Usina Geradora de 
força e luz e a execução de outras tarefas correlatas. 

Parágrafo único. São órgãos do Serviço de Instalações Espe-
r.:tais: 

l-Seção de Administração; 
II - Seção de Usina Geradora; 
III - Seção de Instalações Elétricas; e 
IV - Seção de Elevadores." 

.. Art. Ã Seção de Administração compete receber, controlar e 
distribuir o material e o expediente do Serviço; executar trabalhos 
qatilogrâficos; organizar a consolidação dos dados estatísticos; pro
ceder ao controle interno do pessoal do Serviço, e executar ou
frã.s--fãrefas correlatas." 

"Art. À Seção de Usina Geradora compete a manutenção e 
operação da Usina Geradora de força e luz e a realização de refor
mas em sua área de atuação e a execução de outras tarefas correla
tas." 

~'Art. À Seção de Instalações Elêtricas compete a manu
tenção e operação das instalações elétricas dos edifícios do Senado; 
a execução de reparos na sua área de atuação e a realização de tare
fas correlatas .. " 

"Art. À Seção de Elevadores compete a execução dos traba
lhOs referentes à manutenção dos elevadores, seus reparos e modifi
cações, e a execução de outras tarefas correlatas." 

"Art. Ao Serviçó de Instalações Prediais compete a manu
tenção e execução de reforma nas redes de âguas e ar condicionado 
dOS edifícios e a execução de tarefas correlatas. 

Parágrafo único. São órgãos -do Serviço de Instalações Pre-
diais: 

I - Seção de Administração; 
II - Seção de Hidráulica; e 
III- Seção de Ar Condicionado." 

"Art. À Seção de Administração compete receber, controlar e 
dístribuir o material e o expediente do Serviço; eXecutar trabalhos 
datilográficos; organizar a consolidação dos dados estatísticos; pro· 
ceder ao controle interno do pessoal do Serviço; e executar outras 
tarefas correlatas." 

"Art. À Seção de Hidrãuli<a compete a execução dos traba
lhos relativos às instalações hidráulicas, seus reparos e modifi· 
cações; à manutenção dessas redes: e executar outras tarefas correia· 
tas~" 

"Art. À Seçào de Ar Condicionado compete a execução dos 
trabalhos referentes à manutenção de instalação de ar condiciona
do, seus reparos e moditie2ções: e a execução de tarefas correlatas." 

4•) A "Seção de Telex e Telefonia,, a que se refere a Subseção IX, da 
Seçào VII, d0 Capítulo II, do Título II, do Livro !, passa a denominar-se 
userviço de Telecomunicações", alterada a redação do art. 171 quanto à de
nominação do órgão. 

5') O art. 171 passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 

Parágrafo único. São órgãos do Serviço de Telecomuni-
cqções: 

I - Seção de Administração; 
II- Seção de Telefonia; 
III - Seção de Telex; 
IV- Seção de Transmissão; 
V - Seção de Engenharia e Projetas." 

6•) Acrescente-se os seguintes artigos após o art. 171, renumerando os 
demais: 

.. Art. A Seção de Administração compete receber, controlar e 
distribuir o material e o expediente do serviço; executar os trabalhos 
datilográficos; organizar a consolidação dos dados estatísticos; pro
cedei' ao- controle interno do pessoal do ServiÇo; estabelecer escalas 
de plantão e distribuição dos loc::ds de trabalho; e executar outras 
tarefas _ç_orrela_tas." 

"Art. Ã Seção de Telefonia compete a execução e controle de 
toda a rede interna e externa da Casa, bem como a instalação dera
nwh, controlando as comunicações telefónicas e executando outras 

· tarefas correlatas.." 
.... Art. À Seção de Telex compete a execução e contrai~ das co

municações de telex, o controle dos operadores da central, das mâ-
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quinas de telex. transmissores e máquinaS telefônicas, bem como a 
manutenção dessas mãquinas, e executar outras tarefas correlatas." 

"Art. À Seçãb de Transmissão compete a manutenção da 
central tclefônica e o controle, por meio de medidas de todos os 
equipamentos em poder das telecomunicações do Senado, e exe
cutar outras tarefas correlatas." 

.. Art. À Seção de Engenharia e Projetes compete projetar e 
controlar a execução de todas as instalações realizadas e a realizar 
no Senado, mediante supervisão e coordenação das atividades das 
diferentes Seções do Serviço, efetuando a previsão e o controle dos 
serviços de engenharia necessãrios à instalação, modificação ou ex
pansão das instalações c equipamentos existentes, e executar outras 
tarefas correlatas.'' 

7•) A Scção VIl, do Capítulo I, do Título II, do Livro I, passa a vigorar 
com mais uma Subseção, que será a de n9 X- .. Da Seção de Serviços Exter-
nos", com o seguinte artigo; -

••Art. À SeÇão de SerViços Externos compete executar todos 
os serviços relativos a servidores do Senado junto aos di\'ersos ór
gãos previdenciãrios (INAMPS, IPASE etç.); à obtenção de passa
portes para os Senhores Senadores, familiares e furicionários que 
viajem em missão oficial, bem assim _a obtenção das competentes 
anotâções dipiomáticas, à distribuição e controle das quotas de pas
sagens aéreas dos Senhores Senadores e requisições de passagens 
oficiais, expedição e controle das quotas de correspondência externa 
dos Senhores Senadores, despacho e procuração de documentos, e à 
execução de outras tarefas correlatas que lhe sejam entregues pelo 
Diretor-Geral." 

8•) O Capitulo I, do Titulo Ill, do Livro I, é acrescido de mais uma 
Seçil:o- "Dos Assistentes Técnicos da Diretoria-Geral, com o seguinte arti~ 
go: 

••Art. Aos Assistentes Técnicos da Diretoria·Geral incumbe 
auxiliar o titular do órgão no estudo dos processos e assuntos admi
nistrativos de sua competência; prestar assistência em matéria admi~ 
nistrativa, jurídica, económica e financeira; analisar, permanente.. 
mente, a _organização e o funcionamento dos serviços e atividades 
do Senado e, designados pelo Diretor~Geral, deslocar-se para os ór~ 
gãos adminístrUtivos e examinar quaisqUer pfoblemas, propondo 
medidas tendentes a aumentar a eficiência e produtividade dos tra
balhos, com a adoção de novos métodos, e desempenhar outras ati· 
vidades peculiares à função e que !hes sejam incumbidas pelo 
Diretor-Geral." 

9•) O Anexo II do Quadro Permanente do Senado Federal, item II -
Funções GratifiCadas. passa a vigorar acrescido -de: 

-6 (seis) Assistentes Técnicos da Diretoria-Geral - FG-1; 
-05 (cinco) Chefes de Serviço- FG-1; 

10•) A Subsecretaria de Edições Técnicas (Subseção V, do Capítulo II, 
do Título II, do Livro!), a Subsecretaria de Anais (arts. 101 a 104), e a Sub
secretaria de Arquivo (arts. 96 a 100), passam a integrar a Secretaria de Do
cumentação e Informaçâo, mantidas todas as atuais atribuições e competên
cias. e alterando o parãgrafo único do art. 128, a íím de serem incluídas as 
Subsecretarias mencionadas entre os Orgãos que compõem a Secretaria de In
formação, que passa a denominar-se "'Secretaria de Documentação e Infor-
mação". __ 

II•) A Tabela de Distribuição de Fun<;ôes Gratificadas (Anexo II), do 
Quadro Pcrmunente do Senado Federal, passa a vigorar com os seguintes 
~créscimos: 

I')- "11.00.00 - Oiretoria-Geral: 
-6 (seis) Assistentes Técnicos- FG~l; 
-I (um) Chefe de Serviço- FG-1; 
-· 6 (seis) Chefes de Seção - FG-2; 

29)- "1 !.0!.06- Subsecretaria de Engenharia: 
-04 (quatro) Chefes de Serviço- FG-1; 
- II (onze) Chefes de Seção - .FG-2. 

12') O Anexo II, item II- Funções Grati_fi_ç"a.das. passa a vigorar acrescido 
do número de funções gratific2das necessário à composição normal de um 
Gabinete de Senador. 

Art. 29 Ao Diretor-Ger~l incumbe, além das atribuições que lhe foram 
delegadas pelo art. 177 do Regulamento Administrativo, servir de ligação en
tre a Comissi'io Diretora e- -todos os- órgãos administrativos do Senado Fe~ 

dera], podendo neles intervir, quando neceSsâriO, em níveis adminiStrativos, 
disciplinares e de fluxo de trabalho, sendo-lhe facultado delegar competências 
até o escalão de Subsecretaria, salvo a de ordenador de despesas. 

Art. J9 O númerõ de funções gratificadas do item II do Anexo II do 
Regulamento AdministratiVO- -serã automaticamente ampliado ou reduzido 
sempre que se alterar a composição do Senado Federal, em face de disposição 
consiitucional ou legal, na mesma proporção à lotação completa de Gabinete 
de Senador. 

Art. 49 Os membros da Comissão Diretora e Líderes terão direito a 
manter, além do seu Gabinete normal como Senador, o Gabinete correspon
dente à função temporária que exerCem, corri a lotação regulamentar prevista, 
aumentadas as funções gratificadas do item II ao Anexo II do Regulamento 
Administrativo no nómero riecessârio. 

Art. 59 É a Subsecretaria de Pessoal autorizada a republicar o Regula
mento Administrativo do Senado Federal, com as alterações nele introduzi
das até a presente data, renurnerando os artigos, Seções e Subseções modifi~ 
cadas. 

Art. 6ç Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 79 Revogàm~se as disposições em contrário. 

Justificação 

A proposição ora apresentada à aPreciação da Casa tem, como propósi~ 
to central, a adoção de um elenco de providências que, no seu conJunto, vi
sam a criar uma estrutura inteiramente nova e funcional para os serviços rela
cionados com as obras da Casa e à manutenção dos próprios do Senado. 

Essa alteração se impõe, dadas as distorções apresentadas e disfunciona
lidade do órgão que ora se altera, que vêm prejudicando a sua eficiência e o 
seu desempenho rápido, como tem acontecido nos últimos tempos e podem 
atestar as últimas Administrações. 

As conseqüêndas desses desacertos são graves e visíveis para todos os 
membros da ComisSão -Diretora que, deviào a isso, têm o dever de procurar 
um caminho melhor, urna estrutura mais adequada, que possibilite o atendi
mento mais efetivo das reais necessidades da Casa, em tudo que se relacione 
com engenharia. O objetivo da proposição, assim, é O de, reconhecendo as fa
lhas, promover mdos que as corrijam, proporcionando à Engenharia os re
cursos necessários para racionalizar suas múltiplas tarefas, restabelecendo
lhe a operosidade, rapidez e eficiência no desenvolvimento e conclusão das 
obras que lhe estão afetas, de grande Vulto e importância, dando, ainda, rele~ 
vo ao problema da manutenção dos próprios desta Casa que, devido ao tem
po, são numeróso_s e de difí~il atendlmemo e solução. 

Versa, tambêm, o projeto a dinamização e agilização da Diretoria· 
Geral, dotando~a de aperfeiçoamentos de que hã longos anos carece, bem as
sim permitindo a descentralização administrativa. 

Com efeito, a Direroria-Deral da Casa, como órgão executor principal 
das decisões da Comissão Diretora, elemento de ligação com todos os órgãos 
da Casa, sofre diretarnente o impacto da expansão dos serviços do Senado 
Federal c do crescimento de suas instalações físicas e dos seus efetivos funcio
nais. 

A Diretoria-Geral, que durante longos anos ficou privada dos beneficies 
de aprimoramentos adminlstrativos e de_pessoal, não pode ~~ixar de seres
sentir, passando a trabalhar sacrificada, com sobrecarga de atribuições e 
competéncia, a fim de rião prejudicar o alto nível de competência e desempe~ 
nho que sempre manteve, apes3r dos ~acrificios proVocados pelo seu atual 
subdimensionamento. 

Com as alterações propostas. os problemas estarão sanados, com benefí
cios para o Senado e para a própria Comissão Diretora. 

Sala das Sessões, 24 de abril de 1980,- Lull VIana, Presidente- Nilo 
Coelho - Dinarte Mariz- Alexandre Costa - Lou_rlval Baptista -Jorge 
Kalum(.•, 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Passa-se à votação, em glo-
bo, das emendas de n<:>s 1 a s~cCJ. 

Os Srs. Senadores_ que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 
Aprovadas. 
A matêríu vai à Comissão de Redação. 

São as seguintes as emendaS aprovadas 

Emenda n' I - CCJ 

Suprimam-se, na modifiCação 8', a- que se refere o art. {9 do projeto, as 
seguintes expressões~ 

•• ... _deslocar-se para os órgãos admini_strativos e ... ". 

• 
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Emenda n' 2 - CCJ 

A modificação 9~. a que se refere o art. }9 do projeto. 
Onde se lê: "17 (dezessete) Chefes de Seção FG-2; 
Lcia-:sc: 16 (de;c;esscis) Chefes de Seção FG-2". 

Emenda n9 3 - CCJ 

A modificação I (f., a que se refere o art. 19 do projeto. 
Onde se lê: "6 (seis) Chefes de Seção FG-2; 
Lei u-se: 5 (cinco) Chefes de Seção FG-2". 

Emenda n'~ 4 - CC:J 

Ao art. 2<? do projeto dê-se a seguinte redação: 

.. Art. 29 Ao Dirctor-.Geral incumbe, além das atribuições que 
lhe foram delegadas pelo art. 177 do Regulamento Administrativo 
do Senado Federal, servir de ligação, entre a Comissão Diretora e os 
demais _órgãos administrativos do Senado, quando necessário, 
sendo-lhe facultado delegar, até o escalão de Secretaria, competên
cias que lhe são increriteS~ salvo a de ordenador de despesas. 

Parágrafo único. As competências delegadas na forma deste 
artigo poderão ·ser de igual modo atribuídas a nível de Subsecreta
ria, pelos respectivos Diretores de Secretaria." 

Eriienda n<:t 5 - CCJ 

Inclua-se o seguinte art. S<:t, renumerando-se, para 69, 79 e 89, os atuais 
arts. 59, 6t:~ e 7"'~ do projeto: 

.. Art. 59 As funções gratificadas próprias -à SUbsecretaria de 
Engenharia não- poderão ser desempenhadas por quem exerça qual
quer emprego, ainda que de natureza privada, mesmo em período 
diferente do horário de expediente normal do Senado Federal." 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Item I: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resoluçã.o n9 85, de 
1980 (apresentada pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9727, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Cuiubá (MT) u elcvur cm Cr$ 393.926.000,00 (trezentos e noventa e 
três milhões, novecentos e vinte e seis rrtil cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 728, de 1980, da Comissão 
-de ('onstituitão e .Justiça, pela constitucionalidade ejuridici

dude. 
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Pre!c~:;.;r.._ ~c Sic Jos! Cc•'PJ..:;II~h ll'll) 

Ceve;.~<> c!.c !.::ot..<lc da llahh {liA) 

Em votação o projeto. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU C'ARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- S..r. Presidente e Srs. Senadores: na sessã.o de ontem susten
tamos nosso ponto de vista com relação ao empréstimo da Prefeitura Munici
pal de Cuiabâ e, dentro da minha posição contrária aos empréstimos, Sr. Pre
sidente, requeiro verificação de quorum. 

Devo dizer mais uma vez ao Senado, para proclamâ-lo tantas vezes 
quantas nos vierem projetes de emprêstimos, tenho, aqui, para mostrar aos 
que não lêem e têm raiva daqueles que discutem a pauta, porque ocupam o 

-seu tempo -eles querem Falar, mandar o recado para os seus Estados, têm 
raiva dos que lutam e tomam conta da pauta- vou ler, rapidamente, uma 
advertência à nobre bancada do Governo, na Casa. Além do 1, são 2, 3, 4, 5, 
6, 7 projetes de empréstimos, alguns engrossados com dólares, com 40 mi
lhões de dólares, que estamos mandando emprestar, há outros, em cruzeiros. 

Além desses, Sr. Presidente, vou ler apenas para uma advertência, a fim 
de reFrescar a cabeça da nobre Bancada do PDS. 

C<>v••"" dG nta<o <!o J.lo cr..,.d-.U.~ono 
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Sr. Presidente, isso em cruzeiros, na moeda desvalorizada quinze vezes do, em dólares. A marcha triunfal da ida, e vamos entrar no espetãculo: o 
no ano de 1980. Agora Vúitos Falar no dinheiro sonante, grosso, pesado, gor- dólar . 

. -----·----!-· ------ - - - -- -~---
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<> "" I I ~ o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 85, DE 1980 ,;:,; i;;,;: I • " , " " " ' , ~"'""~ 
:l!J l!l ~~""'""~ ~" t:H~d, ~ .. ru.~ ~un~~. ã Ju:. ,.nl.l4n.loo.oa p,,..,.,. "~ "'<•" <!o ~ .. ""''IN·cc.::o . ..-.r.• Autoriza a Pr·e· feitura Muni.cipal de Cuiabá (MT) a elevar em 

::; :~: :::;:~::: ·: ~::~·~:;1 
1
c:

1 1:::::::::::::1::::::::: ~::~~~:~~: ~r$ 393.926.000,00 (trezentos e noventa e três milhões, novecentos c 
ln n' ... :·••~n ~· :r.o""~'.6,.u. II!:'J ~~M~~.Js<,ooluc.,.oo ~;;~:>.>,. c6-cciJ·C..:: vmte e seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
:;; c..~ ~;: ~::~:; ~:::::: ;:::., C:":~u._= ~~·~.~~:;:~;~~~:~:\~"oç.'._ ~·Ai.., ã ~~~~~;:~~;:.c.-.. O Senado Féderal resolvi::: 

.'~:·. 3t ON r;~-~~·J.."".&::J:."á:::.;_,~ r~·l~ .. ~~·:~~J!!;~.J [~~;;~47J}:~.l\~;.;..~il: J.,..,r· Art. }9 É a Prefeitura Municipal.de Cuiabã (MT), nos termos do art. 2'i' 
1 -. "'"" '·''·' . da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 
) 1 a elevar em Cr$ 393.926.000,00 (trezentos e noventa e três milhões, novecen~ 

Sr. Presidente, esta é a relação dos empréstimos que estamos votando .. 
Mandei somar, mas o operador da máquina nãO estã acostumado com essas 
somas grandes, e até agora a mãquina não deu o resultado, eu queria ler o to
tal mas não foi possível. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Quero lembrã-lo, nobre 
Líder, de que V. Ex• dispõe apenas de 3 minutos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Três minutos-, em 3 minutos nós 
terminamos isto: emprestamos este dinheiro ao povo, o dinheiro se desvalori
za, e eu tenho pena desses Senadores que vão ser candidatos a Governador, 
porque vão ter que consertar e pagar esses empréstimos todos. Vou lembrar o 
dia em que um estiver no Governo do Par.ã, outro que estiver no Governo da 
Paraíba, outro em São Paulo, outro no Governo de Minas Geiafs, outro no 
Governo de Alagoas, Estado do Rio, Cearã, Bahia e outros Estados. Vão 
lembrar-se que, quando Senadores, votaram aqui, com a perna cruzada, pen
sando no jogo de futebol da noite •. e deram empréstimos; vão pagar quando 
forem governadores. Essa massa, que eu vou ler" a soma, porque a mãquína 
quebrou, Sr. Presidente, é tanta parcela que não soube fazer soma. 

Assim, Sr. Presidente, continuo contra e vou pedir a verificação de quo-
rum. 

O meu ponto de vista, nobre Senador, é o seguinte: quero que o Brasil 
vote os empréstimos em homenagem a esses Estados, que não seja votado 
com 5 ou 6 presentes aqui, mas com a maioria do ~enado: PDS, PMDB, PT, 
PP, o ex-PT, o defunto PT, porque o nosso Lío,_ já mudou de camisa, todos 
esses Partidos votarão, então, estes empréstimos que estão aqui. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar~se como estão. 

(Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Sr. Presidente, peço verificação da vo
tação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Vai ser procedida a verifi
cação solicitada pelo nobre Senador Dirceu Cardoso. 

A Presidência irâ suSpender a sessão, por alguns minutos, para que os 
Srs. Senadores se desloquem de seus gabinetes até o plenârio. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 17 horas, a sessão é reaberta às 17 horas e 10 minu
tos.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Estã reaberta a sessão. 
Vai-se proceder à verificação solicitada. Para tanto, peço aos Srs. Sena

dores que ocupem os seus respectivos lugares. (Pausa.) 
A verificação serã feita pelo processo eletrônico de votação. 
Os Srs. Senadores jã podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Aderbal Jurcma- Affonso Camargo- Almir Pinto- Benedito Cane

las- Bernardino Vianna -Cunha Lima- Eunice Michiles- Gabriel Her
mes- Gastão Müller- Helvídio Nunes- Henrique Santíllo- Hugo Ra
mos - Humberto Lucena - Itamar Franco - Jarbas Passarinho - João 
Calmon -João Lúcio -Jorge Kalume- José Caixeta- José Guiomard 
-José Uns - Jutahy Magalhães- Leite Chaves- Luiz Freire"""':"" Milton 
Cabral - Nilo Coelho - Passos Pôrto - Pedro Pedrossian - Raimundo 
Parente - Tarso Dutra - Vicente Vuolo. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Evandro Carreira - Franco Montoro - Dirceu Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram "SIM" 31 Srs. Senado
res e "NÃO" :r Srs. Senadores. 

O projeto foi aprovado. 
A matéria Vai à Comissão de Redação. 

tos e vinte e seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, 
a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor,junto ao Banco 
do Estado de Mato Grosso S.A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Naciofial da Habitação, destinado ao financiamento da implantação 
do Projeto CURA nas ãreas denominadas A reão, Poção e Dom Aquino, den
tro do Plano de Complementação Urbana daquele Município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 2: 

Discussão, em- turno único. do Projeto de Resolução n9 86, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 729, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Rolândia\PR), a elevar em Cr$ 10.088.324,40 (dez milhões, oitenta 
e oito mil, trezentos e vinte e quatro cruzeiros e qUarenta centavos) 
o m~ntante de sua dívida consolidada, tendo 

-PARECER, sob n• 730, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridíci-

dade. 

SoQre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. }9-Secretãrio. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 423, DE 1980 
Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adia

mento da discussão do Projeto de Resolução n9 86, de 1980, constante do 
item 2 da Ordem do Dia, a fim de ser feita na s.Ssão de 15 de outubro de 1980. 

Sala das Sessões, 8 de outubro de 1980. - Dirceu Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) Em votação o requerimento. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para encami
nhar a votação do r.~querimento. 

O SR. PRESrDENTE (Luiz Viana) Concedo a palavra ao nobre Sena
dor Dirceu C~rdoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para discutir o projeto. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores; 

As minhas felicitações à Bancada do Mato Grosso pela vitória. O Gover
no com sua Bancada e com a ajuda do PMDB e do PP obteve o empréstímo 
solicitado. 

Sr. Presidente, sempre que assumo à tribuna S. Ex• se retira. Ia mandar 
um recado a S. Ex•, mas quero falar-lhe pessoalmente. 

Sr. Presidente, tenho muita coisa que dizer da Presidência e espero que a 
Presidência nada tenha a reclamar de mim. 

Segund,o projeto:_ Rolâ ndia, no Paraná, empréstimo de Cr$ 
l0.088.324,40. Vamos aprávehar a maré enchente do PDS para atender à vo
tação de Rolândia. 

Ontem, aqui ouvimos urna declaração peremptória e categórica de um 
ilustre Senador que disse: .. V. Ex' conte comigo que de amanhã em diante vo
tarei contra todos os empréstimos". E hoje vi, em letras bonitas no painel, seu 
nome apoiando o projeto. Lá na minha terra hã um ditado que vou pedir li
cença a S. Ex., para falar. "fafaf é.f01ego, provar· é sustança". Desculpe o mau 
jeito, mas por que o nobre Senador disse ontem que podia contar com S. Ex~. 
pois doravante votaria contra todos os empréstimos? 

Ilustre Senador, de maneira nenhuma quero perturbar a homenagem que 
a Bancada vai prestar a V. Ex• Estou cumprindo o meu dever e cumpri-to-ei 
até o fim. 

Sr. PreSidente, solicito que me seja ericarninhado o processo de Rolão
dia, no Estado do Paraná. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - V. Ex• será atendido. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - O Projeto de Rolândia, Paraná, 
passou por .t<?dos os órgãos pelos quais deve passar. 

Destinação dos recursos: Firianciar serviços de infra-estrutura 
no Conjunto Habitacional Manoel Müller e parte do núcleo Horá
cio Cabral, naquela cidade. 

• 
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Portanto serviço de infra-6strütura do conjunto. Quer dizer,já há o con
junto. Não há necessidade de se fazer mais casa, agora querem fazer o ajardi
namento, a praça, o chafariz etc. Está aqui o recurSo: mais de dez milhões de 
cruzeiros. 

O Sr. EvandrO Carreira (PMDB- AM)- V. Ex• me permite um apar-
te? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Com muito prazer. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Nobre Senador, o comporta
mento de V. Ex' como paladino nesta luta contra essa inflação de emprésti
mos merece nosso apoio, principalmente quando a percuciência de V. Ex"" 
atinge minúcias dO-projeto Que nos levam a digressões profundas. Por exem
plo: esse dispêndio em urbanização, acelerando o tropismo para as megaló
poles, para a construção e edificação de grandes cidades, favOrecendo o fluxo 
migratório rural para as cidades, criando problemas gravíssimos como sói ser 
a marginalização e outros tantos decorrentes do êxodc, do abandono do inte-
rior. V. Ex"' tem razão. Nenhum desses empréstimos - e se houve algum 
constituiu avis rara- foi dedicado ao interior, a projetas interioranos, facili~ 
tando o desenvolvimento do interior, atraindo o ruralista, atrairido também o 
marginal da cidades para o interior. A verdade é que não se vê nenhuma in# 
tenção nesses projetas. _E seinpi-e para potencializai ã concentração demogrã# 
fica nas megalópoles e assim concentrar riqueza, concentrar, consumo, con~ 
centrar produção e ipsofactO, cOnCentrar tirania~-Porque-a megalópole leva a 
megatecnologia e a megatecnologia leva à tirania, à concentração de riqueza e 
à concentração de poder. V. Ex'" tem toda a razão quando ataca esses projetes 
que orientam recursos, inflacionando-o País, só para potencializar megalópo~ 
les. Se eles fossem orientados para o interior ainda admitir-se-ia, mas não, 
eles são para ativar as meg3.lópoles. Muito obrigado, Senador. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Agradeço o aparte de V. Ex•, que 
tem contribuído com o seu voto para a resistência a essa tendência das vãrias 
bancadas com assento na Casa. V. Ex' tem sido um dos 3 votos com q_ue o'Se
nado Federal tem resistido. Agradeço as considerações que V. Ex'" faz. 

Ontem, aqui, eu havia dito que todas essas· partes habitacionais atende~ 
rão a milhares de famílias, mas criarão, em torno· de si, outras tantas favelas, 
que tornam possíveis casos como este: em São Paulo, estâ previsto um cresci
mento demográfico, para o fim do século, de 25 milhões de habitantes. Hoje, 
segundo li em dados estatísticos da Prefeitura de São Paulo, tem uma habi
tação favelada de I milhão e 200 mil favelados. Esta é a favela de São Paulo. 
Não há GOverno nenhum que possa atender às necessidades de moradia, so
mente para as necessidades de São Paulo. Nem o Governo Federal, colabo
rando com o Governo estadual, com todos os recursos, poderão atender a 1 
milhão e 200 mil pessoas. Isto será uma construção mais ou menos em termos 
de 300 mil casas que serão feitas. E se constrU~:fem e aJojarem 1 milhão e 200 
mil pessoas criar-se-ão, em torno desse númerO, i milhões e 500 mil favela
dos, porque o desejo da casa própria é fundamental à alma humana. 

Todos nós lutariios pela casa própria. E aínda mais: o êxOdo rural tira o 
melhor habitante do interior, o mais classificaâo, o mais cã.tegorizado, aquele 
que tem iniciativa, inteligência e já tem qualificaçõeS, -que sabe ler, tem a car
teira profissionaL E esse que se desloca para os grandes centros, deixando en
tão, na lavoura, aquele mais tardio, mais moroso, que não sabe ler, analfabe
to. Este é o que fica rio interior, paraproduzir a_ comida que a boC!l voraz da 
cidade exige. Esta é a situação. 

O Banco Central, Sr. Presidente, estabeleceu o seguinte- ouçam bem a 
Bancada do PDS e a Bancada do PMDB: 

"Como se vê, considero todo o endividamento da i-eferida Pre
feitura" ..... seria ultrapassado o teto" ... 

Agora, estamos dando um empréstimo que a Prefeitura não tem con
dições de receber. Está aqui. Não sou eu quem está dizendo, nem o Líder do 
PMDB. nem o Líder do PDS. t o Banco Central que diz: 

'' ... 6. Como se vê, considerado todo o endividamento da Prefei
tura, (infra-extralimite operação sob exam.e), seria ultrapassado o 
teta que lhe foi fixado pelo item I do citado art. 29 da Resolução n9 
62/75." 

Por que vamos mandar emprestar a um município que não tem con
dições de receber o emprêstimo? E nós vamos mandar emprestar, como se o 
Brasil nadasse em facilidades. Repito: como se o Brasil nadasse em facilida
des! 

'''Assinale-se, ainda, que o orçamento da pleiteante para o ano 
corrente prevê a realização de receita de Cr$ 94.999.000,00, (deduzi
das as operações de crédito), da qual cerca de 5,91% destinam-se a 
atender a investimentos com recursos próprios." 

Quer dizer, só 5% com re?_l!E~()~_p_ró_pd~~· 

" ... fato que, segundo o Departamento da Dívida Pública, não 
deverá acarretar à Prefeitura maiores pressões na execução orça
mentária dos próximos exercícios." 

8. Ademais, sua margem de poupança real é bastante superior 
ao maior dispêndio relativo à dívida contraídá somada ao do finan
ciamento pretendido. 

9~ Em face do que preceitua o parágrafo único do art. 29 da 
precitada Resolução n9 93, de 1976, o assunto deverá ser encami~ 
nhado ao Conselho Monetário Nacional e, posteriormente, à Presi
dência da República e ao Senado Federal, se de acordo o Chefe do 
Poder Executivo." 

Estabelece, aqui, uma condicional: se estiver de acordo. b Sr. Presidente, 
com mão benfazeja, assinou o projeto, assinou o referido empréstimo, e veio 
o empréstimo para aqui. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores,_ a Prefeitura não tem condiçõ-es de receber 
o empréstimo, estão ultrapassados os limites que o Senado já determinou em 
duas Resoluções, as de n9s 62 e 93. Mas, isto não causa mossa à Bancada do 
Governo, nem à Bancada do PMDB. Então, vamos emprestar; além do fa
vor, ultrapassar o favor. Não tem condições de receber. E vão emprestar os 
10 milhões. 

Sr. Presidente, esta é a situação da Prefeitura de Rolândia em face do que 
eu requeri à Mesa um reexame dessa situação por parte da Comissão de Fi
nanças da Casa. Essa não tem condições. 

_Assim, Sr. Presidente, eu d~_sejava que o Senado aprovasse este pedido 
meu de adiamento, para que fosse reestudado e reexaminado o assunto. É um 
projeto, Srs. Senadores, em que a Prefeitura não tem condições; está ultrapas
sado o teto, e nós vamos emprestar e ainda ultrapassar. 

Sr. Presidente, as resoluções do Senado são letra morta. Não valem na~ 
da. Não operam condicionamento algum, exigência alguma. 

Nós estamos ernpfe_stando porque queremos emprestar. É isso. Quere
mos autorizar, está acabado! A Prefeitura não tem condições, mas nós vamos 
emprestar; quer dizer, é uma prova até de displicência ou falta de exação no 
cumprimento do dever. Desculpem-me, esta é que é a posição. Vamos fazer 
um empréstimo sem atender às condições. 

Então, este é um requerimento que eu desejaria que fosse votado; depois, 
então, eu continuaria o encaminhamento. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) Apro

vado. 
De acordo com a deliberação do Plenário a ffiãtéria sai da Ordem do Dia 

para a ela reto!nar no dia 15 do cor_rente. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Item 3: 

Discussão, em tu-rno único, do Projeto de Resolução n9 87, de 
1980 (apresentado-pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 731, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Santo Antônio da Alegria (SP), a elevar em Cr$ 5.513.411,00 (cinco 
milhões, quinhentos e treze mil, quatrocentos e onze cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 
PARECER, sob n' 732, de 1980, da Comissão: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici-
dade. 

Em discussão o projeto. 
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIR\Ell \AR DOSO (ES. Para discutir o projeto. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Já agora cabe a vez a Santo Antônio da Alegria, São Paulo, para mais 
um "trem de alegria", solicitando um empréstimo de 5 milhões, 513 mil e4ll 
cruzeiros. Destin_~ção dos recursos: Programa FINC/FINEP, naquela cida
de. 

Sr. Presidente, Srs. Membros da Bancada do Governo, há uma legis~ 
lação na Casa, duas Resoluções, as de n~'s 62 e 93, que estabelecem exigências. 
Mas, o Senado Federal quer emprestar, está com volúpia de emprestar, ou 
melhor, quer, no menor tempo possível, dar o maior número de empréstimos 
e ir embora para casa; pois jã cumpriu com o seu dever. 

Quero chamar a atenção do Senado - essa displicência com que esta
mos votando esses' empréstimos me chamou atenção esta manhã. Eu me en
contrava numa das ruas da cidade e estava um carro de Senador parado
não vou dizer o nome do Senador - ouvi dois populares gritando contra o 
abuso do carro oficial. Já o povo não está respeitando o Senador que estâ 
usando o carro oficial. Eu assisti. Eles gritavam: "a gasolina é do povo; nós 
não temos gasolina, andamos à pb,-es-SGs-mag-Ra-t-as" ~;;-Eu-ouvi is-so;-Já-hoüve 
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dia em que jogaram Uma pedra no carro de um Senador. Não é menino de 
doze anos de beirada de rua, de fim de rua; é gente grossa jogando uma pedra 
e para passar à bomba não custa. E o protesto do povo, que estâ vendo votar
mos displicentemente, como se estivéssemos no melhor dos mundos possível. 
Estamos numa situação violenta e dificflima e, nós, emprestando dinheiro 
com facilidade. 

Diz, aqui, o Banco Central do Brasil, a mesma situação, Sr. Presidente: 
'"Considerado todo o endividamento da referida Prefeitura de Santo Antônio 
da Alegria (intra-exti'alimite, mais operação)_sob exame, seria ultrapassado o 
teto que lhe foi fixado". Quer dizer; vamos emprestar a uma prefeitura uma 
quantia que está acima do teta do seu endividamento, mas, vamos emprestar, 
pois o Senado não pode negar isto. E, para que'? Tenho, aqui, este Programa 
do FINEP. Mas, Sr. Presidente, eu requereria à Mesa, firmado numa questão 
de ordem, agora, constitucional - art. 42, inciso VI, da Constituição Federal 
-já que os Projetes de Resolução do Senado, de n9s 62 e 93, não estão sendo 
respeitados, mas, há a Lei Maior que, quero crer, que se sobreleva ao nosso 
Regimento e que- diz o seguinte: 

.. Art. 42 Compete privativamente ao Senado Federal: 

VI- fixar, por proposta do Presidente da República e median
te resolução - é o caso -limites globais para o montante da dívida consoli
dada dos Estados e Municípios; estabelecer e alterar limites de prazo, mínimo 
e máximo, taxas de juros e demais condições das obrigações por eles emitidas; 
e proibir ou limitar temporariamente a emissão e o lançamento de quaisquer 
obrigações dessas entidades; ... 

Sr. Presidente, diz aqui: H Fixar limites globais para o montante da dívida 
consolidada". Aqui, nós estamos ultrapassando os limites e vamos emprestar, 
Sr. Presidente? E o Banco Central quem diz: "estão ultrapassados os limites 
normais" e nós vamos emprestar? Em condição com o que dispõe a Consti~ 
tuição Federal, art. 42, inciso VI. Então, eu pediria. Sr. Presidente, que fosse 
remetido à Comissão de Constituição e Justiça para reestudar, reexaminar. 
Eu pediria. então, a V. Ex• que me permitisse requerer, na forma que se exige. 
Peço desculpas à Bancada do PDS, que já eStão aí hã longa meia-hora, espe
rando votar isto. Desculpem-me, relevem-me e esperem mais um pouco, mais 
vinte minutos, e teremos terminado a nossa missão, hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Será encaminhado a V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Desculpem-me. Como diz o poeta: 
A Bancada está com seus ideais, os seus rumos, a sua estrela e o seu cansaço. 
Notamos, na fisionomia da Bancada, que meia-hora de votação, Sr. Presiden
te, é um sacrifício extremo. 

Sr. Presidente, eu requeria a V. Ex• que submetesse à consideração da 
Bancada e peço a colaboração do nobre Líder, que responde pela Liderança 
da Bancada, Senador Aderbal Jurema, pois queremos atrasar só mais alguns 
dias esse projeto qúe iiá para a Comissão-de Constituição e Justiça, como se 
enquadra. 

Sr. Presidente e nobre Líder, se cabe ao Senao Federal fixar, por propos
ta do Presidente da República e mediante resolução, limites globais, nós fixa
mos limites globais, n6s nlesmos estamos ultrapassando os limites, acho que 
isto é um contra-senso. 

Então, Sr. Presidente, pediria ao nobre Senador Aderbal Jurema, mais 
arejado nesta tarde que já passamos um projetri,jã se deu a remessa do proje
to a outra Comissão, poderia dar o Santo Antônio da Alegria, suspendemos o 
trem da alegria que está passando. Ele passará daqui a seis dias e, então, vota
remos esse projeto. 

O Sr. Milton Cabral (PDS- PB)- Passad~os os seis dias, V. Ex• votaria 
a favor? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Posso votar favoravelmente, mas o 
que eu quero ê que todos votem. Não quero que se vote, como já o fizemos. 
só com seis Senadores presentes. V. Ex• estava fora, veio hoje, cansado, mas 
não estava na semana passada, quando só seis votaram. Isso é que não quero. 

O Sr. Milton Cabral (PDS - PB) -V. Ex• não compareceu à sessão de 
segunda-feira. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- V.Ex• está equivocado. Não foi 
segunda-feira que v-otamos isso. Mas, de fato a Mesa faz isso, eu me ausento 
na segunda-feira, porque tenho deveres lâ fora, e eles votam projetes desses. 
Não é V. Ex•, Senador Gastão MUller, é alguém da Mesa, alguém que vai 
aparecer na hora da votação, refrescado, tomou seu chá das cinco, calmo, 
sobe a escada tranqüilo, não esforça seu coração, não ouve besteiras, só gosta 
de ouvir aquelas delícias da Academia Brasileira de Letras, não gosta de ouvir 
estas asnices que saem aqui dentro. 

Sr. Presidente, então requeiro, encomendando ao nobre Líder que reme
-ta à Camisão de -Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Sobre a mesa, requerimento 
que vai ser lido pelo Sr. }9-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 424, DE 1980 
Nos termos do art. 310, afínea "b", do Regimento Interno, requeiro 

adiamento da discussão do Projeto de Resolução n9 87, de 1980, constante do 
item n'9 3 da Ordem do Dia, a fim de que seja encaminhado ao reexame da 
Comissão de Constituição e Justiça, em face do art. 42, inciso VI da Consti
tuição Federal. 

Sala das Sessões, 8 de outubro de 1980. - Dirceu Cardoso. 
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Em votação o requerimento. 

O Sr. Aderbal Jurema (PDS -"- PE) - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Tem a palavra, para encami
nhar a votação, o nobre Líder Aderbal Jurema. 

O SR. ADERBAL JUREM A (PDS - PE. Como Líder. Para encami
nhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Ouvimos o apelo do nobre Senador Dirceu Cardoso. Temos a dizer a S. 
Ex• que lamentamos não poder atendê-lo, no seu requerimento, porquanto 
estamos no mês de outubro e existem muitas outras matérias de importância 
que precisam ser discutidas e votadas por esta Casa. 

O assunto já foi" estudado nas comissões técnicas, e veio a Plenário para 
ser submetido à nossa apreciação e votação. Por isso, votamos contra o rew 
querimento de S. Ex•, lamentando não poder atender o apelo do velho com
panheiro._ 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra, para enca
minhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Tem a palavra o nobre Sena
dor Dirceu Cardoso, para encaminhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Recebi o recado do ilustre Senador, Líder do PDS. De fato, o Senado 
tem muita matêria a votar. Mas, além dos seis projetas de empréstimos, nãO 
hâ nada relevante. Temos aqui o da Comissão Diretora, quejâ fizemos a ul
trapassagem e estabelecemos a prioridade para ele. Quarta-feira se reúne a 
Comissão, pode reunir-se amanhã em sessão extraordinária e dizer que nós 
não temos pauta. E só isso, Sr. Presidente. -Esse pedido da Prefeitura foi 
quando? Oito de julho. Estamos em 8 de outubro. Apenas dois meses, sessen
ta dias, arrancar do Senado, contra legem, 5 milhões, 513 mil e 411 cruzeiros. 
Pode esperar mais seis dias. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU C AR DOSO (ES) - Pois não nobre Senador. 

O Sr. Leite C'hal-'es (PMDB- PR)- V. Ex' hoje está sendo mais cruel 
do que nos outros dias porque, nos outros dias, V. Ex• fala, em plenário, para 
duas pessoas mas, hoje, V. Ex• está retendo a Bancada do Governo por 40 mi
nutos em plenário. Isto é sacrifício para quem não está acostumado a fre
qüentar o plenário. V. Ex" está sendo muito cruel, hoje. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- De fato. V. Ex•, agora, me fez re
cordar um célebre ato de ópera no Teatro Scala de Milão. Havia um trecho 
da ãria em que começavam grítando: "Crude!! C rodei!" Então, V. Ex• me 
chamou de cruel, agora, por submeter a Bancada do Governo a 40 minutos 
de espera. Uma Bancada que tem altos interesses em trânsito, na cabeça. E a 
mesa se reveza. Na hora da votação aparece o Sr. Presidente, depois ele se 
eclipsa. Vai ao chá, à torradinha, dá um telefonema para a Academia Brasi
leira de Letras, para os seus intelectuais, depois volta para presidir. Também, 
ele está enfastiado disto aqui. Nós, também. Por exemplo, eu, também, estou 
um pouquinho enfastiado dele. E, isso vai render até o fim do mês. Se Deus 
quiserl 

Assim, Sr. Presidente, pediria ao nobre Senador que revisionasse sua po
sição. Quarenta minutos é um saàifício ingente para esta nobre Bancada. 
Porque nós não temoS nada na cabeça, bancada de oposição independente 
não tem nada para tratar com ministro, com secretário, com chefe de gabine
te, com assessor de ninguém, nem quero ir lá. Mas, V. Ex• tem os ministros, 
uma sessão solene com os líderes etc., reajustar os parafusos todos, então es
tão cansados aqui. 

Mas, tem que cansar, porque o dinheiro do povo é sagrado, nós todos 
somos pagos pe(o povo, uns para fa(ar e outros para ouvir. Uns para ficar em 

• 
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pé, aqui, cansando a garganta, e outros CanSando-se sentados 40 minutos no 
plenário do Senado. E um sacrifício, Sr. Presidente, um ingente sacrificio. En
tão, já que o nobre Líder Aderbal Juremajã deu o seu recado à nobre Banca
da, vamos esperar que a Bancada vote recusando nosso requerimento, mas eu 
continuo encaminhando a votação no projeto, Sr. Presidente~ Pedi para vol
tar à Comissão _de Justiça, mas não vai dar ... 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Em votação o requerimento. 

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar 
a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Com a palavra o nobre Sena
dor Nelson Carneiro, para encaminhar a votação. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para encaminhar avo
tação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, vim aqui por inspiração do 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Em votação requerimento. 

O Sr. Milton Cabral (PDS- PB)- Sr. Presidente, peço a palavra ape
nas para uma pequena observação. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Tem a palavra o nobre Se
nador Milton Cabral. 

O SR. MILTON CABRAL (PDS- PB. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Estava eu folheando, aqui, os pareceres dos projetes ora em anâlise, e 
tendo em vista esta observação do nobre Senador Leite Chaves, eu estava 
constatando, por exemplo, que o Senador Orestes Quércia é Relator de qua
tro dessas mensagens. 

Portanto, acredito que S. Ex• tenha atentado para esse detalhe e creio 
que não há nenhum interesse político-partidário na concessão desses emprés
timos. Muito-obrigado a V. Ex•, Sr. Presidente. (Muito bem!) meu velho amigo Agapito Durão que, tendo visto esse debate, me pediu que 

fizesse um apelo ao nobre Senador Dirceu Cardoso. Vivemos numa hora de 
tristeza, de angústias. O mundO está hOje sob ameaça de uma guerra que pode to. 
se propagar por todo o Oriente e, quiçá, envolver todo o mundo. 

O SR. PRE..'iiDENTE (Alexandre Costa)- Em votação o requerimen-

Os Srs. Sena-doTes qUe o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-
Esse empréstimo, Sr. Presidente, é para a Prefeitura de Santo Antônio da 

Alegria. Vamos, portanto, prestigiar essa terra, onde há gente alegre, gente fe
liz, gente que não se preocupa com o custo de vida, nem com o aumento da 
gasolina, e que não conhece a inflação. 

Sr. Presidente, trago aqui o apelo do Agapito Durão, que quero transmi
tir ao Senador Dirceu Cardoso. Que ao menos este, Santo Antônio da Ale-
gria, ele deixe passar. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB - PR) - Sr. Presidente, peço a palavra, 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Leite Chaves, para encaminhar a votação. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR. Para encaminhar a votação. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Como toda a B:incada do PMDB, e a do Governo, temos votado esses 
projetes, aqui, na Comissão. Entendemos que as prefeituras não podem ser 
sacrificadas em razão desse sistema de concentração fiscal estabelecido no 
Pais. Mas, por outro lado, compreendemos a posição do Senador Dirceu 
Cardoso. Ele estã no exercício regular do seu mandato de Senador. Ele sele
vanta, Sr. Presidente, contra esses empréstimos, porque adotou -um critério: 
ele acha que os empréstimos são inflacionários. Agora, eu, da minha parte, 
acho que o próprio Governo deve adotar um novo comportamento. Veja V. 
Ex•, senador Dirceu Cardoso, enquanto hã uma prefeitura que estã com um 
empréstimo, aqui, sendo aprovado, e outros o foram, jã existem outros proje
tas na Comissão, quando outras prefeituras não têm condição de chegar ao 
Congresso Nacional, e muito menos ao Banco Central. Então, que se estabe
lecesse um critério em que todas as prefeituras, todos os organismos pudes
sem se beneficiar de empréstimos externos, e não somente aqueles que por in
fluência, ou por fácil aproximação do Governo Central podem fazê--lo. Hoje, 
nós estamos estudando na Comissão de ConstituiÇão e Justiça um emprésti
mo de 50 milhões de dólares para o Estado do Paraná; no ano atrasado nós 
aprovamos um de 300 milhões de dólares, para o Estado, e o Governador, ao 
que se informa, usou este empréstimo em outras fina1idades, inclusive para 
cooptar prefeitos do partido da Oposição, na época em que organizava o seu 
partido. Não é que ele pagasse, mas ele condicionava a concessão de determi
nados empréstimos, para determinadas atividades, a que o prefeito se transfe
risse para o seu partido. Então, essas coisas não são certas. Coritinuo a votar 
esses Projetas, mas acho que o critério não estâ sendo de justiça, o critério do 
Poder Executivo. 

Por outro lado, tenho votado porque vejo que as prefeituras que plei
teiam esses finanCiamentos não podem ser sacrificadas. Por que razão vem 
essa obstrução sendo feita há tanto tempo, e não se fez uma modificação de 
critérios? 

Acho de justiça que o Senado se posicione sobre isso. Posso assegurar 
que 99% das prefeituras do País não obtiveram empréstimos, enquanto outras 
jâ se satisfizeram deles 3, 4, 5, 6 vezes. Não há critério de justiça, não há eqüa
nimidade, não há isonomia nesse comportamento. Por esta razão, temos que 
compreender o posicionamento do Senador Dirceu Cardoso. E uma obs
trução pesada, violenta, constante, mas que temos que compreender. Voto, e 
a Bancada tem votado esses projetas todos, mas esperamos ou ansiamos por 
um novo critério, em razão do qual não haja privilégios, nem prejuízos, nem 
preterições para grande número de prefeituras, sobretudo as de Oposição, ou 
aquelas poucas que estão em mãos de prefeitos do Partido da Oposição. 

Muito obrigado a V. Ex•. Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem!) 

sa.) 
Rejeitado. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, requeiro verificação da vo
tação. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- V. Ex• será atendido. 
A sessão será suspensa, por 10 minUtos, a fim de aguardar a chegada ao 

plenário- dos Srs. Seriadors que se encOntram em seus gabinetes. 
Está suspensa a sessão. 

(A sessão é suspensa às I 7 horas e 55 minutos, sendo reaberta às 
18 horas e 10 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Estâ reaberta a sessão. 
Vai ser procedida a verificação solicitada pelo nobre Senador Dirceu 

Cardoso, através do sistema de votação eletrônica. 
Solicito aos Srs. Senadores que ocuPem os seus lugares. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

Procede-se à votação 

VOTAM ""SIM"" OS SRS. SENADORES: 
Cunha Lima - Gabriel Hermes - Leite Chaves - Milton Cabral. 

VOTAM ""NÃO"" OS SRS. SENADORES: 
Aderbal Jurema --Almir Pinto- Benedito Canelas- Bernardino ViaM 

na - Dirceu Cardoso - Euníce Michiles - Franco Montoro -:- Gastão 
MUller- Helvídio Nunes- Humberto Lucena -Itamar Franco- Jarbas 
Passarinho- João Calrpon- João Lúcio ~-Jorge Kalume- José Caixeta 
-José Guiomard- José Lins- JutahY~Magãihães- Luiz Fernando Frei
re - Nelson Carneiro - Nilo Coelho - Passos Pôrto - Pedro Pedrossian 
- Raimundo Parente - Roberto Saturnino - Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram pela aprovação do re
querimento 4 Srs. Senadores, contra 27. Não houve quorom. Em consequên
cia, fica sobrestada a votaçãp da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 88, de 
1980 (apresentado pela ComissãQ de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 733, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Três Lagoas (MS), a elevar em Cr$ 17.631.000,00 (dezessete mi
lhões, seiscentos e trinta e um mil cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada, tendo 

PARECER. sob n• 734, de 1980, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici-
dade. 

Em discussão o projeto. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Tem a palavra V. Ex• 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - A quem V. Ex• deu a palavra? 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A V. Ex• que pediu a palavra. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Então tem que dizer o meu nome, Sr. Pre-
sidente. É uma deferência para um Senador que pede a palavra. 

O SR. PRESIDENT~E (Luiz Viima)- V. Ex• me perdoe, mas eu não te
nho nenhuma indeferência para com V. Ex• Tenho todo o prazer em ... 
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O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Parece que tem, porque ~·tem a pa1avran. 
Tem que falar: tem a palavra o nobre Senador, ... para mim não precisa falar o 
nobre, basta: tem a palavra o Senador ... 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem~a palavra o nobre Senador 
pelo Espírito Santo, Dirceu Cardoso. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS - PA) - Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra o Senador Gabriel 
Hermes, pela ordem. 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA. Pela or!iem.)- Sr. Presiden
te, parece que o Regimento Interno pede um número de Srs. Senadores pre
sentes no plenário. Pediria a V. Ex• que verificasse se esse número existe para 
podermos continuar a sessão. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Isso, muito bem! (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - lõ evidente a inexistência de quo
rum. Se o Senador Dirceu Cardoso permite, vou dar como encerrada a sessão, 
mas sem nenhuma desatenção para com S. Ex• 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Se V. Ex• ouvisse os meus conselhos teria 
agido de outra maneira ... 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Em conseqüência, fica sobrestada 
a apreciação do item 4 da pauta, bem como a dos demais itens constantes da 
Ordem do Dia da presente sessão. 

São os seguintes os itens ctifa apreciiição fii:a adiada 

-5-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 90, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como coifclusão de seu Parecer n'<' 
737, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Barra do Garças (MT), 
a elevar em Cr$ 6A17.000,00 (seis milhões, quatrocentos e dezessete mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 738, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-6-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 101, de 1980 (a

presentado pela ComissãO- de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 775, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a realizar ope
ração de empréstimo externo no valor de USS 15,000,000.00 (quinze milhões 
de dólares norte-americanos) destinados ao programa de ação do Estado, 
tendo 

PARECER, sob n' 776, de 1980, da Comíssão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-7-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'<' I 02, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Finanças cOino 'córielusão de seu Parecer o9 777, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado da Bahiaa realizar operação de 
empréstimo externo rio valor de USS 25,000,000.00 (virite e cinco--milhões de 
dólares), para aplicação nos programas de transporte rodoviârio e de energia 
elétrica- do Estado, tendo 

PARECER, sob n9 778, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-9-
DiscuSsão, em turno único, do Projeto de Resolução n'<' 91, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'<' 
739, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de lgarapava (SP) a elevar 
em Cr$ 14.759.280,00 (quatorze milhões, setecentOS e cinqüenta e nove mil, 
duzentos e oitenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, SOB N• 740, de 1980, da Comissão 
- de COnstituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-lO-

Discussão, em t .. - ... o único, do Projeto de Resolução nl' 92, de 1980 (a
presentado pela Couu;,São de Economia como_ conclusão de seu Parecer n'<' 
741, de 1980), que auf "riza a Prefeitura Municipal de lrecê (BA), a elevar em 
Cr$ 195.132.000,00 (" .to e noventa e cinco ri:tilhões, cento e trinta e dois mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 742, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-li-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'<' 93, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'<' 
743, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rancharia (SP) a elevar 
em Cr$ 4.704.000,00 (quatro milhões, setecentos e quatro mil cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 744, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurfdicidade. 

-12-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nl' 103, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Economia como Conclusão de seu Parecer n'<' 
779, de 1980), que aUtoriza a Empresa de Urbanização·do Recife- URB a 
contratar operação de crédito ~o valor de CrS 204.543.216,36 (duzentos e 
quatro milhões, quinhentos e quarenta e três mil, duzentos e dezesseis cruzei
ros e trinta e seis centavos), tendo 

PARECER, sob n• 780, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-13-

Discüssão, em tllrrio único, do Projeto de Resolução n9 104, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'<' 
781, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cajazeiras (PB) a elevar 
em Cr$ Cr!i 48.644.944,11 (quarenta e oito milhões, seiscentos e quarenta e quatro 
mil, novecentos e quarenta e quatro cruzeiros e onze centavos) o montante de 
sua dívida consolidade, tendo 

PARECER, sob n' 782, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-14-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'<' 105, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
783, de 1980), que autoriza a Prefeitura MuniciPal de Presidente Prudente 
(SP) a elevar em Cr$ I 10.560.327,71 (cento e dez milhões, quinhentos e ses
senta inil, trezentos e vinte e sete cruzeiros e setenta e um centavos), o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 784, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-IS-

Discussão, em-turno únicó, do Projeto de R,esolução n'<' 107, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 
796, de 1980), que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar em 
Cr$ 667.000.000,00 (seiscentos e sessenta e sete milhões de cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 797 e 798, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
....,..,..... de Municípios, favorável. 

-16-
Discussão,'"em turno único, c:lo Projeto de Res_olução n~' 108, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
802, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Limeira (SP) a elevar 
em Cr$ 30.489.375,00 (trinta milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, tre
zentos e setenta e cinco cruzeiros), O montante de sua dívida consolidada, ten
do 

PARECERES, sob n' 803, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-17-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n'<' 247, de 
1979, -do Senhor Nelson Carneiro, acrescentando alínea ao art. 13 da Lei nl' 
2.800, de 18 de junho de 1956, que cria os Conselhos Federais de Química, 
dispõe sobre o exercício da profissão de químico", e dâ outras providências, 
tendo 

PARECER, sob n• 800, de 1980, da Comissão 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

-IS-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 89, de 
1980, do Senador Aderba!Jurema, que dispõe sobre isenção de multas previs-

• 
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t<Is nos arts. 79 e 89 da Lei n9 4.737, de IS dejulhct de 1965- Código Eleitoral, 
tendo 

PARECER, sob n• 801, de 1980, da Comissão 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

-19-

doso. Lamento profundamente, mas em face do Regimento, que é expresso 
quanto à presença de onze Senadores em plenário, não tenho como ... 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB -AM)- Compreendo, Sr. 
Presidente, mas estou me baseando no quorum registrado por ocasião da veri
ficação da votação, porque naquela ocasião havia um quonnn superior a on-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali- ze. 
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n• 344, de 1979, do Senador Orestes Quércia, dispondo sobre o paga
mento em dobro do auxílio-natalidade, no caso que especifica. tendo 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sim, havia, mas no momento em 
que deixa de haver esse quorum, a sessão se interrompe. Não é um quorum 
apenas inicial. 

PARECER, sob n• 76Z, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Na presente sessão terminó~u o 
prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n9 99, de 1980, 
do Senador Franco Montoro, que transforma a Comissão de Saúde em Co
missão de Saúde e Defesa do Meio Ambiente (CSDMA). 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria será despachada às Comíssões de Constituição e Justiça e Di

retora. 

O SR. PRESIDENTE {Luiz Viana) - Na presente sessão_ termmou, 
também, o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n9 
106, de 1980, do Senador Passos Pôrto, que determina o reenquadramento 
dos atuaís motoristas oficiais do Senado na Categoria de Agente de Segu
rança Legislativa e dá outras providências. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A matêria será despachada às Comissões de Constituição e Justiça, O ire

tora e de Finanças. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Evandro Carreira, pela ordem. 

O SR. EVANDRO CARREIRA PMDB-AM. Pela ordem.)- Sr. Pre
sidente, V. Ex' não estava ainda no comando dos trabalhos e o Presidente an
terior, em exercício, me concedeu a oportunidade de falar pelo menos por dez 
minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Mas, foi aventado que não havia 
mais quorum para a sessão e, diante disto, a Presidência ... 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Mas, quornm para a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Não há quornm para a sessão, que 
exige um mínimo de presença de onze Senadores. Evidentemente, não temos 
onze Senadores no plenário. De forma que peço desctili)as- a V. Ex', mas n"âo 
tenho como remediar o problema. Não fui eu que solicitei nem provoquei. 
F oí provocado pelo próprio Plenário. De forma que, ilessas condições ... 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Mas, Sr. Presidente, 
era para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Mas, a questão não é de breve, a 
questão e que estava com a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso e S. Ex• 
não pôde usar da palavra, porque não havia número em plenário. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) -Agradeço a V. Ex• pela deferência. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Então, V. Ex• hâ de compreender 
perfeitamente que eu não posso dar a palavra a V. Exf., uma vez que não dei 
ou até retirei a palavra que jã estava concedida ao nobre Senador Dirceu Car-

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Compreendo, mas, 
quando cheguei em plenário havia ainda ll senadores presentes. 

Então, quero pedir desculpas à Mesa, porque ... 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V. Ex• não sabia. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Exatamente ... 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V. Ex• não tem que pedir descul-
paS. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Porque me baseei 
no quorum verificado para o pedido.u 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A mesa tem toda a satisfação em 
concorrer para que V. Exf. seja filmado. _ 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Não é por isso. Por
que, o meu discurso para ser digno de filmagem precisa de 10 séculos, Sr. Pre~ 
si dente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Precisa de quê? 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (PMDB - AM)- De dez séculos. lO 
minutos são insuficientes. Era apenas iima breve comunicação para convidar 
todos os congressistas para o Congresso Nacional em Defesa da Amazônia, 
que há de acontecer, amanhã, no plenário do auditório Nereu Ramos. É, 
maís uma vez, a estudantada e todos os interessados na preservação da Ama
zônia em congresso para alertar a c_omunidade nacional pelo perigo que corre 
a Amazônia diante do interesse consumista e imediatista dessa sociedade an
tropófaga capitalista. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V. Ex• esqueceu-se apenas de dar 
a hora. Ficamos sem saber a hora da reunião. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- A abertura, Sr. Pre
sidente, será às 14 horas. Nós nos sentiríamos honradíssimos com a sua pre
sença. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Agradeço a V. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Nada mais havendo que tratar, 
vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão extraordinária das 
I 8 horas e 30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exte
riores sobre a Mensagem n• 136(80 (n• 234(80, na origem), de 23 de junho de 
1980, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Senhor A)irtofi -Gon:Zales Gil Dieguez, Embaixador do 
Brasil junto à República do Zaire, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República do Burundi. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 18 minutos.) 

ATA DA 4~ REUNIÃO, EM 8 DE 1980 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46? Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA 

PRESIOE:NCIA DO SR. BENEDITO CANELAS 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michiles 
- Evandro Carreira- Raimundo Parente- Gabriel Hermes- Jarbas Pas
sarinho- Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire- José Sarn"ey- Al
berto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José 
Uns- Oziris Pontes- AgenOr Maria- Cun"ha Lima- Humberto Lucena 

- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Nilo Coelho- João Lúcio- Luiz 
CaValcante- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy 
Magalhães- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- João Calmon- Alberto La
vi nas- Hugo Ramos- Ne]son Carneiro - Roberto Saturnino- Itamar 
Franco - Tancredo Neves - Amaral Furlan - Franco Montara - José 
Caíxeta - Henrique- Santillo - Lázaro Barboza - Benedito Canelas -
Gastão Müller- Vicente Vuolo - Pedro Pedrossian - Affonso Camargo 
- Leite Chaves - Paulo Brossard - Tarso Dutra. 
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O SR. PRESIDENTE (Benedito Canelas)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 51 Srs. Senadores. 

Entretanto, em plenário, não há quorum mínimo necessário para a aber
tura da sessão. Nos termos do art. 180, § l"' do Regimento Interno, o expe
diente que se encontra sobre a mesa será despachado pela Presidência, inde
pendentemente de leitura. 

Nestas condições, vou encerrar a presente reliriião,- designando para a 
sessão- ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
I 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n<? 87, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
731, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Ale
gria (SP) a elevar em Cr$ 5.513.411,00 (cinco milhões, quinhentos e treze mil, 
quatrocentos e onze cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 732, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 
(Dependendo da votação do Requerimento -n9 424, de 1980, de adiamen-

to da discussão para reexame da ComiSSão de ConStituição e Justiça.) 

2 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 88, de 1980 (a~ 
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
733, de 1980), qu-e autoriza a Prefeitura Municipal de Três Lagoas (MS), a 
elevar em Cr$ 17.631.000,00 (dezessete milhões, seiscentos e trinta e um mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 734, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela c_onstitucionalidade e juridicidade. 

3 

Discussão, enl turno único, do Projeto de Resolução n9 90, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
737, de !980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Barra do Garças (MT), 
a elevar em Cr$ 6.417.000,00 (seis milhões, quatrocentos e dezessete mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 738, de 1980, da Comissão 
- de Constitui~ão e Justíça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

4 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 101, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Finanças Cofio coric1usão de seu Parecer n9 775. 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a realizar ope
ração de empréstimo externo no valor deUS$ 15,000,000,00 (quinze milhões 
de dólares norte-americanos) destinado ao programa de ação do Estado, ten
do 

PARECER, sob n• 776, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

5 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 102, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Finanças como 6oridUsão de seu Parecer n9 777, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado da Bahia a realizar operação de 
empréstimo externo no valor deUS$ 25.000,000,00 (vinte e cinco milhões de 
dólares), para aplicação nos programas de transporte rodoviârio e de energia 
elétrica do Estado, tendo 

PARECER, sob n• 778, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

6 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 91, de 1980 (a~ 
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer N9 
739, de 1980), qú.e autoriza a Prefeitura Muncipal de Igarapava (SP) a elevar 
em Cri 14.759.280,00 (quatorze milhões, setecentos e cinqüenta e nove mil, 
duzentos e oitenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 740, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

7 

Discussão, eri:J turno único, do Projeto de Resolução n9 92, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nfil 
741, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Irecê (BA), a elevar em 
Cr$ 195.132.000,00 (cento e noventa e cinco milhões, cento e trinta e dois mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 742, de 1980, da Comissão 
- de- Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

8 

Discussão, em turno únicó, do Projeto de Resolução n9 93, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
743, de 1980). que autoriza a Prefeitura Municipal de Rancharia (SP) a elevar 
em Cri 4.704.000,00 (quatro milhões, setecentos e quatro mil cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 744, de 1980, da Comissão 
- de Constitui~ão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

9 

Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Resolução n9 103, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nfil 
779, de 1980), que autoriza a empresa de urbanização do Recife-- URB a 
contratar operação de crédito no valor de CrS 204.543.216,36 (duzentos e 
quatro milhões, quinhentos e quarenta e três mil, duzentos e dezesseis cruzei~ 
ros e trinta e seis centavos), tendo 

PARECER, sob n' 780, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

lO 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 104, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
781, de 1980), q~e autoriza a Prefeitura Municipal de Cajazeiras (PB) a elevar 
em Cr$ 48.644.944, li (quarenta e oito milhões, seiscentos e quarenta e quatro 
mil, novecentos e quarenta e quatro cruzeiros e onze centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 782, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

11 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 105, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
783, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente 
(SP) a elevar em Cr$ 110.560.327,71 (cento e dez milhões, quinhentos e ses
senta mil, trezentos e vínte e sete cruzeiros e setenta e um centavos), o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 784, de 1980, da Comissão 
- de C'onstitui~ão ~ Justiça~ pela constitucionalidade e juridicidade. 

12 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n<? 107, de 1980 (a
presentado pela Comíssão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
796, de 1980), que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar em 
Cr$ 667.000.000,00 (seiscentos e sessenta e sete milhões de cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 797 e 798, de 1980, das Comissões: 
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

13 

Discussão, em turno únic_o, do Projeto de Resolução n9 108, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
802, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Limeira (SP) a elevar 
em Cr$ 30.489.375,00 (trinta milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, tre
zentos e setenta e cinco cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, ten
do 

PARECER, sob n' 803, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e- Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

14 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 247, de 
1979, do Senhor Nelson Carneiro, acrescentando alínea ao art. 13 da Lei n<? 
2.800, de 18 de junho de 1956, que cria os Conselhos Federal e Regionais de 
Química, disp.Qe Sobre o exercício da profissão de químico, e dá outras provi
dências, tendo 

PARECER, sob n• 800, de 1980, da Comissão 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

15 

Discussão, em s~gundo turno, do Projeto de ~ei do Senado n9 89, de 
1980, do Senador Aderbal Jurema, que dispõe sobre isenção de multas previs
tas nos arts. 7• e 8• da Lei n' 4. 737, de 15 de julho de 1965 -Código Eleitoral, 
tendo 

PARECER, sob n• 801, de 1980, da Comissão 
- de Redação, oferecendo a redação do- vencido. 

• 
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Discussão, em primeíro· turno, do Projeto de _Lei_do Senado n9 82, de 
1979, do Senador Henrique Santillo, que altera o artigo 59 do Decreto-lei n9 

999, de 21 de outubro de 1969, tendo 
PARECERES, sob nos 561 a 564, de 1980,~ das Comissões 

-de Constituição e Justiça- [9 pronunciamento: pela constitucionali
dade e juridicidade. com voto vencido dos Senadores Almir Pinto, Alo~sio 
Chaves Raimundo Parente e Murilo Badaró; 29 pronunciamento: favoravel 
ao Proj,eto na forma do substitutivo da Comissãp _de Finanças; 

- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável, com voto 
vencido, em separado, do Senador Pedro Pedrossian; 

- de Finanças, favoráve1, nos termos de substitutivo que oferece. 

17 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), d~ __ Projeto de Lei do Se
nado n9 344, de 1979, do Senador Orestes Quércia, dispon~o sobre o paga
mento em dobro do auxílio-natalidade, no caso _que especifica, tendo 

PARECER, sob n' 762, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e .Justiça, pela inconstitucionalidade. 

o SR. PRESIDENTE (Benedito Canelas)- Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 18 hor_as e 50 minutos). 

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TERMOS DO 
ART. 180, § I•, DO REGIMENTO INTERNO 

Brasília, 8 de outubro de 1980 
Senhor Presidente: 
De acordo com o Regimento Interno do_Senado Federal, comunico a V. 

Ex• que estarei ausente do País no período de lO a 20 de outubro, em viagem 
de caráter particular. 

Aproveito a_oportunidade para reiterar a V. Ex• os protestos de estima e 
consideração. - Luiz Fernando Freire. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES 
NA SESSAO DE 7-10-80 E QUE, ENTREGUE Â REVISA O DO 
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Pronuncia o seguinte discurso.) 
-Sr. presidente e Srs. Senadores, estão-nos viSitando 13 deputados da As
sembléia Nacional da Nigéria. Esses parlamentares se encontram em visita ao 
Brasil, cm viagem de preocupação econômica, de natureza cultural e, sobre
tudo, de identificação com origens nigerianas que foram responsáveis por 
uma fração do desenvolvimento deste País, 

Tempos atrás, recebemos a visita de três senadores, inclusive o Presiden
te do Senado nigeriano. Foi a primeira delegação parlamentar que reCebemos 
desse país. Estiveram no Congresso e também tíve ã. honra, por determinação 
de V. Exíl, de registrar o fato, e ali alongarmos origens históricas, preocu
pações económicas, como também o valor, a expressão daquela visita. 

Todos sabem que a Nigéria é urri país- produtor de petróleo. Fica estrate
gicamente situado no Atlântico, a uma distância mais favorável em relação 
ao Brasil do que os próprios países tradicionalmente fornecedores desse pro
duto. E um comércio em desenvolvimento, e tem suas vistas voltadas para o 
Brasil, como nós ternos para ele, mesmo porque noss_os laços históricos são 
muito grandes, bastante fortes, misturado com a própria língua, com os cos
tumes, com as identificaç_ões, até mesmo com essa religião anêmica que hoje 
no Brasil é profusa. Es.ses fatores vieram mais da Nigéria. A nossa língua estã 
salpicada, enriquecida com palavras de origem nTgeriana. 

Eles vieram mais para a Bahia, enquanto os angolanos, para o Rio de Ja
neiro. 

A presença de raízes nigerianas, do sangue nigeriano é muit_o expressiva 
na Bahia, e, de resto, no País. 

Como sabem, somos um País em que, desde nossa origem, convivemos 
com todas a.<; raças. A nossa luta, a luta desta Casa é pela eliminação total de 
preconceitos. Podemos dizer que não há preconceito, aqui, de raças. As vezes 
há preconceitos, aqui, de situações, de gradações, de gradientes econômicos. 

Esta visita, por todos estes motivos, é muito importante, é muito expres
siva para o País. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. I.F.ITE CHAVES (PMDB- PR)- Com todo o prazer ouço o 
nobre Senador GiJvan Rocha. 

O Sr. Gih·an Rocha (PP- SE)- Eu desejo expressar a V. Ex~. em nome 
do meu Partido, a satisfação da honrosa visita de representantes daquele jo-

vem país da Africa, que cada dia mais desempenha papel específico muito 
grande nos novos mundos que se abrem no século XX. Creio que esta sau
dação é meral}lente formal, já que os nigerianos sabem, pelas profundas raí
zes que nos unem, desde os primórdios de nossa História, que eles, em nosso 
território, seguramente estarão em casa. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR)- Muito obrigado a V. Ex•, e é 
realment~ um depoimento sincero, honesto, e haurido, aliás, no seu próprio 
Estado. Há um grande percentual, há uma grande participação, em Sergipe, 
do elemento nigeriano, cultuando, Coin atualização impressionante, rítos, 
costumes, valores culinários, cOmo se fosse na própria terra. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR) - Com todo prazer, ouço o 
nobre Líder da Maio ria. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Eu pediria a V. Ex•, nobre Se
nador Leite Chaves, que aceitasse, neste momento, ser o intérprete da Banca
da da Maioria, também, na saudação que V. Ex• faz aos ·representantes do 
povo nigeriano, aqui presentes, na tribuna de honra. A palavra de V. Ex• é 
também a palavra da Maioria e, pelo que acaba de dizer o nobre Líder do 
Partido Popular, creio que posso dizer que a palavra de V. Ex• é do Senado 
da República. As expressões que V. Ex• dirige ao povo nigeriano e àquela 
Nação tão promissora da Africa são unanimemente aceitas pelos seus Pares e 
traduzem o profundo sentimento de respeito, e respeito redobrado, no mo
mento em que saudamos também, como contemporâneos, uma admirável 
luta pela sua própria independência na descolonização africana. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR)- Muito obrigado, Senador, e 
incorporo o aparte de v: Ex• ao meu discurso. 

Sr. Presidente, eu concluo fazendo ainda registrar, no -Senado, que essa 
delegação está sendo chefiada pelo Deputado Hon Amos Bez Idakura e, além 
dele e dos seus 12 colegas di:J. Assemb[éiã. Nacional, funcionários outros, técni
cos e funcionários da Embaixada o acompanham. Pediria a V. Ex• que sus
pendesse a sessão para que os nossos colegas pudessem cumprimentar essa 
ilustre delegação que nos está visitando. 
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES 
NA SESSAO DE 7-10-80 E QUE, ENTREGUE Â REVISAO DO 
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Para encaminhar a votação.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Este projeto é originário da Câmara dos "Deputados e visa tornar impe
nhorável a propriedade rural que seja limitada em extensão até o módulo de
terminado pelo INCRA. 

Vejo este proje"to com muita simpatia aqui no Senado Federal, porque há 
tempos, logo que aqui cheguei, o primeiro projeto que apresentei foi o da im
penhorabilidade da casa própria até um determinado valor. Ele foi aprovado 
em todas as Comissões do Senado Federal, foi aprovado em plenário, foi 
aprovado em todas as Comissões da Câmara dos Deputados, mas caiu no 
plenário da Câmara, para nos~ia tristeza. 

Este é um instituto antigo, que exitiú rriais no Direito americano. E uma 
espécie do homestead. Quando chegavam os colonizadores, o governo ameri
cano assegurava àqueles que assumiam a propriedade de um pequeno lote o 
direito de té-lo, ainda que dívidas não fossem pagas e viessem elas a ser objeto 
de execução. Mas, mesmo assim, dessa execução, estava protegido o bem de 
família, que, aliás, é o homestead americano. 

_ Aqui nós procuramos colocar na casa sob igual proteção. Aquele que 
p_ossufsse apenas o iitióvel de moradia, não podia perdê-lo por motivo de dívi
da. Mesmo porque são comuns aqui no Brasil execuções com base em débitos 
de agiotagem. O sujeito assina uma promissória ou um cheque e não tendo 
coridições de pagamento, vem a privar toda a família da única casa que pos-
sui. 

O nosso projeto teve grande alcance, foi aprovado pelo Senado Federal, 
mas caiu na Câmara: Agora ele está vindo de lá em forma de proteção do 
imóvel rural até a um módulo. 

Aqui, digamos, mereceria uma emenda, mas talvez isso dificultasse a sua 
tramitação, porque o que é impenhorável não é hipotecável. Não pode ser 
gravado um imóvel que não possa ser penhorado. Se um dos mutuários resol
ver dá-lo em garantia a um banco, não pode este receber a hipoteca. No nosso 
projeto ressalvamos que era impenhorável. Entretanto, poderia ser dado em 
garantia à Caixa Económica, quando se pretendesse buscar um financiamen
to de proteçào, de amparo ou mesmo para a ampliação do imóvel. Entretan-
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to, se fôssemos_ emendar o atual, nós retardaríamos-e.,..nesta-altura, são muitas 
as pequenas propriedades que são objeto de retomada, de violência. Então, 
digamos, como hoje há o PROAGRO ~ejã foi ressaltado no parecer- um 
eventual prejuízo de um financiamento que si:ja dado sob forma de penhor, 
sobre um imóvel, seria coberto por aquele seguro. E verdade que ê impenho
rável para efeito hipotecário, mas os ffutos destacados não o-são. Quer dizer, 
um lavrador protegido por uma lei dessas não pode penhorar o imóvel, mas 
pode dar em garantia pignoratícia os frutos agrícolas que ali produziu. Ele 
pode dar, em penhor rural, pela Lei n9 492, pode dar cédula rural, cêdula ru
ral pignoratícia e todas as formas de gravame de frutos. 

As comissões se manifestaram pela aceitação do projeto e acho que, nes
ta tarde, aprovando o projeto e vindo ele a se converter em lei, teremos cum
prido, de maneira satisfatória, o trabalho desta tarde. Outra coisa maior não 
poderíamos fazer para justificar a nossa aliiãção na tarde de hoje. (Muito 
bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES 
NA SESSAO DE 7-10-80 E QUE, ENTREGUE À REVISA O DO 
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Pela ordem.)- Sr. Presidente, 
noto que a divergência entre Bancadas é de somenos importância, mesmo 
porque, através de uma emenda de Plenário, as dificuldades podem ser corri
gidas. 

Estou encaminhando a V. Ex' uma emenda que mantém a impenhorabi
lidade, exceto quand~ o imóvel for dado em garantia de finanaciamento agrí
cola. Nesse caso específico-, a restrição se restringiria a particulares. O pro
prietário não estaria cerceado no caso de financiamento agrícola, porque, di
gamos, a própria lei ressalvaria. E é nesse sentido que estou encaminhando a 
V. Ex' emenda através de requerimento. Uma vez aprovado esse requerimen
to, voltaria à comissão para um exarrte mais detalhado. 

ATA DE COMISSÕES 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a proposta de Emenda à 
ConStituição n~' 64, de 1980 - (CN), que uacrescenta inciso ao art. 
20 da Constituição Federal". 

2• REUNIAO, REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE !980 

As dezessete horas e quinze minutoS do dia dezessete de setembro do ano 
de mil novecentos e oitenta, na Sala Clóvis Bevilãcqua, reúne-se a Comissão 
Mista, incumbida de estudo a parecer sobre a Proposta de Emenda à Consti
tuição n9 64, de 1980-(CN), que "'acrescenta inciso ao artigo 20 da Consti
tuição Federal" presentes os Senhores Senadores Almir Pinto, Passos Pôrto, 
Luiz Cavalcante, Bernardino Viana, Lomanto Júnior, Agenor Maria, Gastão 
Müller c Deputados Horácio Mattos, Roberto Galvani, Correia da Costa, 
Fernando Magalhães e João Herculino. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Murilo Badaró, Nelson Carneiro, Franco Montoro, Leite Chaves e Deputa
dos Albérico Cordeiro, José Camargo, Octaeílio Queíroz, Jorge Viana, Leo
poldo Bessone e Pinheiro Machado. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo S::nhor Sena
dor Passos Pôrto, V ice-Presidente da Comissão, que após consultar o ple
nário, dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que logo após, é dada 
como aprovada. 

Prosseguindo, a Presidência comunica o recebimento dos Ofícios das Li
deranças do Partido Popular (PP) e do Partido Democrâtico Social (PDS), no 
Senado Federal e na Câmara dos Deputados, indicando os Senhores Senador 
Gastão Müller e Deputado Horácio Matos, para substituírem, respectiva
mente, os Senhores Senador Valdon V arjão e Deputado Antônio Amaral, na 
Comissão. 

Logo após, a palavra é concedida ao Relator da matéria, Deputado Fer
nando Magalhães, que emite parecer rejeitando a Proposta de Emenda à 
Constituição ft' 64, de 1980 - (CN). 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado, com voto venci
do do Deputado João Herculino. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da ComissãO, lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada é assinada pelo Senhor Presidente e irã à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n9 76, de I980~(CN), que ''restabelece o siste
ma do voto direto nas eleições para Governador dos Estados e para Se
nador da República". 

3• REUNIÃO, REALIZADA EM I6 DE SETEMBRO DE 1980 

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oiten
ta, às dez horas e quinze minutos, na Sala .. Clóvis Bevilâcqua", presentes os 
Senhores Senadores Alberto Lavinas, José Lins, Lomanto Júnior, Pedro Si
mon, Humberto Lucena, Gilvan Rocha, Leite Chaves e Deputados Afrísio 
Vieira Lima, Edison Lobão, Genésio de Barros, Luiz Rocha, Maluly Net.o e 

João Gilberto, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbi
da de examinar e emitir pareCer sobre a Proposta de Emenda à Constituição 
n9 76, de 1980-(CN), que "restabelece o sistema do voto direto nas eleições 
para Governador dos Estados e para Senador da República". 

Comparecem, ainda, os Senhores Senadores Cunha Lima, Aloysio Cha
Ves, Jarbas Passarinho, Henrique Santillo, Roberto Saturnino, Dirceu Cardo
so e Deputados Nélio Lobato, Joel Ribeiro, Edson Vidigal, Adroaldo Cam
pos, Ernesto de Marco, Nelson Marchezan, Tertuliano Azevedo, Carlos Cot
ta, José Ribamar Machado, Djalma Marinho, Sarnir Achôa, Humberto Sou
to, Luiz Vasconcelos, Baldacci Filho, Pimenta da Veiga, Oswaldo Macedo e 
Leorne Belém, não integrantes da Comissão. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Jutahy Magalhães, Luiz Cavalcante, Murilo Badaró, Franco Montoro e De
putados Hugo Nãpoleão, Epltácio Cafeteira, Max Mauro, Magalhães Pinto e 
Jorge Moura. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Senador Humberto Lucena, que solicita, nos termos regimentais, a 
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, é dada como 
aprovada. 

O Senhor Presidente procede a leitura de telegrama remetido pelo Se
nhor Prefeito do Município de Olinda, Estado de Pernambuco, sobre a ma
téria .. 

Prosseguindo, o Senhor Senador Humberto Lucena informa que o Se
nhor Ministro de Estado da Justiça, Deputado Ibrahim Abi-Ackel, acorreu 
ao convite formulado por este órgão para realizar palestra sobre a propo
sição, ora em exame, convidando-o, em seguida, para tomar assento à Mesa. 

Durante sua palestra, o Senhor Ministro analisa o poder parlamentar 
que, atualmente, reacende-se, após períodos de arbítrio. 

Cita a revOgação do Ato Institucional n9 5; a lei da anistia; o pturiparti
darismo, ressalvando, neste item, a libertação das correntes políticas do País 
que -eram restritas ao bipartídarismo imposto por decreto artificial. 

Afirma, ainda, que se tornaria inteiramente inútil votar as prerrogativas 
do Congresso Nacional, realizar anistia, permitir o surgimento de organi
zações partidárias, se, aO termo de tudo isso, não se viabilizasse a eleição dire
ta para Governador dos Estados. 

Sustenta a tese de que, todas as medidas políticas tomadas, no sentido da 
evolução democrãtiCã. no Brasil, a eleição direta para Governadores ê a que, 
mais profundamente, atinge esse resultado. 

Faz referência, também, à disposição da Proposta, que agora se discute, 
no que tange à eliminação da figura do Senador indireto, restaurando, assim, 
a forma universal de participação popular, na eleição dos mandatários para a 
totalidade do Senado. 

Na fase interpelatória, fazem uso da palavra os Senhores Senadors Leite 
Chaves, Gilvan Rocha, Henrique Santillo, Pedro Simon, Lomanto Júnior e 
Deputados Edison Lobão, João Gilberto, Sarnir Achôa e Pimenta da Veiga. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente e irá 
à publicação, juntani.ente com o apanhamento taquigrãfico dos debates. 

• 
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ANEXO À ATA DA 3• REUNIÃO DA COMISSÃO MISTA 
DO CONGRESSO NACIONAL, INCUMBIDA DE EXAMINAR 
E EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N• 76, DE I980'(CN), QUE "RESTABELECE 
O SISTEMA DO VOTO DIRETO NAS ELEIÇ(}ES PARA GO
VERNADOR DOS ESTADOS E PARA SENADOR DA RE
PÚBLICA", REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 1980, ÀS 
10 HORAS E 15 MINUTOS, INTEGRA DO APANHAMENTO 
TAQUIGRÃFJCO, COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AU
TORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO, 
SENADOR HUMBERTO LUCENA. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Havendo número regi
mental, declaro aberta a presente reunião da Comissão Mista designada para 
apreciar proposta de emenda constitucional, de iniciativa do Senhor Presiw 
dente da República, que restabelece as eleições diretas para Governadores de 
Estado e Senadores. 

A presente reunião foi convocado com o fim especial, a requerimento do 
Deputado João Gilberto, de audiência do Sr. Ministro da Justiça~ Deputado 
Ibrahim Abi-Ackel, que gentilmente acorreu ao nosso convite, a fim de deba
ter com os membros desta Comissão os prOblemas relacionados com a pro
posta presidencial. 

Antes de conceder a palavra ao Sr. Ministro-da Justiça, a Presidência de
seja comuniCar à ComiSsão o texto de um telegrama que recebeu sobre a ma
têria. -

Senador Humberto Lucena 
Presidente Comissão Mista Eleições Diretas 
Senado Federal 
Brasília-DF 

Momento maioria CongreSso Nacional compromete-se lamentavel
mente prorrogaçao mandatos municipais vg como Prefeito de Olin
da et professor Historica Faculdade de direito do Recife vg apelo 
ilustres membros essa Comissao Mista sentido plena restauração 
eleiçoes diretas vg no Brasil vg de acordo tradiçoes juridicas nosso 
povo pt Para fazer-se do Pais uma democracia vg sendo-se fiel ao 
idearia da Revolução ConStitucionalista de 1932 vg eh essencial vg 
também vg eleições Diretas para Presidência da República vg Go
vernos estaduais et Prefeitos das Capitais vg oPortunidade que o 
Parlamento não pode perder pt eh imprescindível vg igualmente vg 
por fim aos Mandatos Indiretos vg para que as próximas Eleições 
Gerais vg conferindo legitimidade a todos os representantes do 
povo vg possam investih-los do Poder Constituinte pt a perspectiva 
vg que se abriria vg de novo pacto social celebrado por todas as cor
rentes da sociedade brasileira vg sem discriminações ideológicas et 
sem omitir-se os analfabetos marginalizados vg serah um passo para 
a reconciliação nacional et o reencontro do País com sua genuína 
vocação democrâtica vg que soh se efetivifãh quando for implanta
da a Democracia Econômica et Social vg et não apenas a Democra
cia Política pt enquanto não veni a Assembléia Nacional Consti
tuinte - que forçosamente víiah urge revogar instrumentos de ar
bítrio vg como a Lei de Segurança-Nacional vg a Lei de Imprensa et 
a Lei de Greve vg para que se crie O clima necessario aa livre discus
são vg na Imprensa vg nas Escolas vg nas empresas et nas ruas vg da 
Constituição que o Brasil precisa para restabelecer a ordem jurídica 
vg assegurar a liberdade vg desenvolver-se vg emancipar-se et exer
cer sua noção solidaria et fraterna vg no mundo de hoje pt A comis
são mista vg que vossa exeelência preside vg eminente Senador vg 
pode fazer Historia et abrir uma clareira vg no meio da Ciise pt aten
ciosamente 
Germano Coelho - Prefeito de Olindá 

Comunico aos Srs. Membros da Comissão que a lista de inscrição, para 
as interpelações ao Sr. Ministro, se ·encontra sobi=C a mesa. 

Com a palavra, o Sr. Ministro Ibrahim Abi-Ackel. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- Sr. Presidente da Comissão, Senador 
Humberto Lucena, Sr. V ice-Presidente Senador Lomanto Jr. Sr. Relator De
putado Edison Lobão e demais Srs. Congressistas membros da Comissão. 

Nunca é demais, acima e à margem dos deveres do protocolo, manifestar 
o meu profundo respeito por esta Casa, à qual tenho a- honra de pertencer, 
não porque a ela tenha sido levado por contingências ocasionais, mas porque 
desde os longes anos da mocidade a persegui, com denodo e pertinácia, como 
a realização mais completa do meu desejo de servir ao meu País. O meu desti
no pessoal se confunde com o destino desta Casa e, toda vez que aqui pene-

tro, não é como se penetrasse na minha casa mas, no templo, aqui, como de
voto permanente. Antes de a ela pertencer e de certo depois de a ela ter per
tencido, rendi, rendo e renderei sempre o preito que lhe é devido, como sínte
se de todas as aspirações nacionais e centro de todas as decisões que mais de 
perto interessam ao povo e ao· futuro de nossa Pátria. 

Marcado, embora, por vicissitudes que se ligam a contingências históri
cas, no Brasil e no mundo, o poder parlamentar continua latente, ainda que 
durante a noite. Como a liberdade não morre com seu desmaio, também o 
Parlamento reacende-se após períodos de arbítrio em que parte ou todo seu 
poder é adjudicado a outros ramos do poder nacional. 

Convidado a falar perante esta egrégia Comissão Mista de Senadores e 
Deputados, a propósito da emenda constitucional para aqui remetida pelo 
Senhor Presidente da República e que visa a reinstauração do sufrágio uni
versal e do voto direto e secreto, na eleição para Governador de Estado e Se
nador da República, devo situá-la no mais amplo contexto que é o da cami
nhada do processo de abertura comandada pelo Senhor Presidente da Re
pública. 

Como é público e notório, uma vez revogado o Ato Institucional n9 5, 
que sintetizava a antilei ou a superlei, e que era, de qualquer forma, a expres
são de um período de arbítrio, defrontou-se o País, por vontade do Presidente 
da República, com um compromisso histórico assumido no instante mesmo 
de sua posse. Mal a faixa presidencial lhe cingiu o peito, já S. Ex•-proclamava, 
em discurso escrito, a frase, repetitivas veZes lida, de que assumia o compro
misso de fazer deste País uma democracia. 

É claro que o processo de construção democrática pode sofrer, sob o ân
gulo dos analistas, críticas em razão da escolha do caminho, do ritmo ado ta
do e das prioridades das medidas aventadas. Democrata, curvo-me ao debate 
daqueles ou com aqueles que entendam conveniente ao País outro caminho, 
outras prioridades, outro ritmo na implantação do processo. O Que não posso 
permitir, porque seria uma concessão, mais do que demagogia, a falsidade, é 
discutir a sinceridade do propósito do Chefe da Nação, que espontaneamente 
assumiu o compromisso de fazê-lo, e o estâ fazendo, segundo a sua concepção 
pessoal, ou seja, concepção do g_overno que comanda, segundo a metodolo
gia que adotou e segundo o processo de resgate paulatino dos compromissos 
ou do compromisso global assumido. 

Revogado, como disse, o Ato Institucional n9 5, o Governo do Presiden
te João Baptista Figueiredo partiu com decisão para o democrático de maior 
conteúdo humanitário e mais carregado de futuro, que foi o projeto da anis
tia. Temos todos ainda em nossa lembrança o eco dos debates que marcaram 
a tramitação do projeto no Congresso Nacional. Tidos por uns como excessi
vamente restrito, por outros como praticamente inócuo e sustentado pela 
Maioria parlamentar do governo Como suficiente e hâbil a resolver todos os 
problemas concernentes às lideranças emigradas e às prisões políticas, o pro
jeto chegou a seu termo e, uma vez colocado em execução, rendeu todos os re
sultados prâticos que o governo-dele esperava. 

As lideranças Políticas banidas ou os exilados que de qualquer forma ha
viam sofrido restrições nos seus direitos Pela càssação dos mandatos e a sus
pensão dos direitos políticos, somente não voltaram ao País as que preferiram 
a opção do estrangeiro, e as que para aqui voltaram desempenham com liber
dade todos os direitos inscritos no capítulo dos direitos e das garantias indivi
duais, afirmando-se como líderes de inconteste prestígio, seja no processo de 
formação e organização dos partidos políticos em gestação, seja através da 
pregação contínua em tribunas, jornais, forum e seminãrios de toda natureza 
polítiCa. 

Também, os cárceres políticos, despopulacionados na sua inteireza, si
tuam o Brasil, hoje, dentro de um pequeno pugilo de nações, nas quais a pri
são política não é uma constante, uma vez que, se não me engano, um só ca
so, e apenas um caso, ainda depende da solução processual que há de resgatar 
o último preso político existente em nosso País. :E: claro que esse último resga
te se faz à sombra e sob a inspiração das leis processuais que regem a emissão 
do alvará de soltura e que não podem ser antecipadas porque devem obedecer 
ao calendário estabelelcido e às exigências impo'stas pela mesma lei proces
suaL 

vencida a etaPa da anistia com esses amplos, gerais e irrestritos resulta
dos a que me refiro, o Governo do Presidente João Baptista de Figueiredo 
empreendeu a obra de libertação das correntes políticas do País, das estreite
zas ou da camisa de força do_ biJ)artiâarísrrio ímp6Sto pof decreto artificial. 

Falou-se muito, e sou testemunha pessoal do quanto se disse a esse res
peito, dos malefícos impostos ao País pelo bipartidarismo. Ele, no consenso 
das opiniões, estreitava a margem de atuação política e ímpedia a emergência 
de novas lideranças. Afunilava q debate, criava no País o maniqueísmo políti
co, uma espêcie de contraposição permanente entre o sim e o não, de forma a 
impedir que a transação política, arma a mais eficaz para a solução dos 
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problemas políticos nacionais -pu·ctesse ser exercitada, até mesmo segundo 
uma velha tradição imperial e republicana que fez das nossas lideranças con
ciliatórias e transacionais, _verdade_iros gênios da solução dos g_randes proble
mas e das agudas crises da História Política do País. 

Havia uma aspiração nacional para a liberalização do sistema político
partidário brasileiro, de forma que se desse vez e voz a numerosas correntes 
de opinião que tíão encontravam espaço suficiente na estreiteza do bipartida
rismo. É possível, e não discuto, que uma ou outra liderança do Governo te
nha tido o propósito de oferecer oportunidades de bipartição ou milltipar
tição da corrente oposicionista, e assim permitir o rompimento das cadeias do 
debate maniqueísta que, ·como disse, asfixiava a evolUÇãO" das idéias políticas 
no País. Não discuto esta ou aquela opinião, sustento a _minha, a de que a 
abolição do bipartidarismo era um passo definitivo, ingente e Urgente, no sen
tido de viabilizar o processo democrático brasileiro. 

Votada a lei que estabeleceu condições novas para o surgimento de parti
dos, entregue o País, ao longo de meticuloso esforço de reorganização das 
agremiações partidârias emergentes, entendeu o Senhor Presidente da Re

lista tríplice pelo imperador e somente na República se estabeleceu a eleição 
direta dos Senadores da República, representantes mais dos Estados do que 
do povo. 

Creio que, ·com estas palavras, que visam a dar colorido à importância 
que emprestamos à emenda e que de resto é inteiramente inútil em razão da 
experiência, da finura de espírito e do talento dos Senhores membros do Con~ 
gresso Nacional que me ouvem, creio não ser mais necessário prolongar por 
mais tempo a exposição qu-e há de servir de peça inaugural do debate que, de 
certo, se instaurará logo a seguir. Muito obrjgado a V. Ex•s (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a palavra ao 
nobre Deputado Edison Lobão, Relator da matéira. 

O SR. RELATOR (EDISON LOBÃO)- Sr. Presidente da Comissão, 
Srs. Senadores e Deputados, Sr. Ministro da Justiça; 

Como relator deste projeto de emenda constitucional, me sinto satisfeiiõ 
com a exposiÇão que V. Ex• acaba de realizar, porque se encaminha toda ela 
na linha da mais completa consolidação do regime democrático. 

pública de remeter, ao voto soberano do Congresso N"!cional, para mim o _ Eu perguntaria aV._ Ex• sobre as emendas e subemendas que a Comissão 
mais importante de todos os projetes de abertura política, precisamente eSte, recebeu ao projetO do Presidente da República; uma delas, do Deputado 
sobre o qual se debruça a atenção dos ilustres membros desta Comissão e que Ulysses Guimarães, propõe eleições diretas para Presidente da República, 
é o que reinaugura, na História Política do nossQ Pais, o sufrágio q.niversal e Prefeitos das capitais ·e Senadores, e reduz os mandatos dos atuais Senadores 
o voto direto e secreto, não só nas eleições para governador de -Estado, como indiretos. Há ainda uma outra emenda do Senador Marcos Freire, que tam
igualmente na eleição para a totalidade do Senado. bêm reduz o mandato 4o.s . .Senadores e garante-lhes candidatura para ree-

Convém abordar, ainda que rapidamente, as conseqüências que me pare- leição. Finalmente, uma emenda do Deputado Ralph Biasi, que me parece ter 
cem evidentes da adoção do voto direto e secreto nessas duas f~ces da campo- sido redigida por uma espécie de premunição, porque tudo indica que foi ela-
sição do Executivo e da composição do Parlamento. borada bem antes do envio da proposta do GoVerno ao Congresso Nacional. 

Creio que a maior parte das dificuldades que estamos encontrando todos Pergunto a V. Ex" o que pensa o Miri.istroj da Justiça sobre a ampliação 
para levar a bom termo a organização dos partidos em nosso País tenha sido da eleição direta para também esses cargos da vida pública. 
precisamente a inexistência da certeza da eleição dii'eta para governador. Par- O SR. JBRAIM ABI-ACKEL - Sr. Relator ilustre Deputado Edison 
tidos políticos no Brasil e no Cambodja, ao final do século XX, ou nas meta- Lobão, a emenda proposta pelo ilustre Deputado Ulysses Guimarães, a mais 
des do século XV. somente se organizam quando têm em vista a perspectiva abrangente de quantas seriam possíveis ito tocante ao problema da eleição di
do poder. Partidos políticos não se organizam para debaterem em seminârio reta dos mandatários do País, contrasta, basicamente, com o processo adota
as teses da atualidade política, isso compete a seminârios ou a segmentos uni- do pelo Poder Executivo, que é o método gradualista, da metodologia gra
versitãrios deVotados ao debate científico das teses. O partido é expressão de dual, a fim de que em época que se queira ou se deseja, ou que se reconheça 
uma corrente de opinião que busca a maioria dos votos para a conquista do desejável, se faça ou se complemente todo o processo de normalização demo
poder. Desejável seria que todo partido buscasse o exercício do poder para crática do nosso País. 
realização de um programa, e quanto mais preso à idéia da realização de um Se o Governo do Presidente João Figueiredo, que tem compromissos 
programa, e quanto mais fiel ao programa, depois da conquista do poder, com a abertura democrática, reconhecesse no quadro político atual brasileiro 
mais forte e vigorosa a Democracia. O certo ê que se tornãria inteiramente 
inútil votar as prerrogativas do Congresso Nacional, realizar a -anistia, permi- a possibilidade_ da inser_ção, no texto da Constituição brasileira, da eleição di
tir 0 surgimento de organizações partidárias que dessem expressão às angús- reta do Presidente da República, dos _Prefeitos das Capitais,- da limitação dos 
tias, reivindicações, anseios e até as pressões legítimas das correntes de opi- ~anda tos dos atuais Senadores ind~reto~ e de tudo quanto mais busca, ambi
nião que se forinam no Pais, se ao cabo e ao termo de tudo isso não se viabili- ctesamente, a Err,tenda u.tyss~ Gutmar~es,_ pod~ estar certo ~· Ex• de q~e~ o 
zasse, com a certeza inelutâvel de uma disposição constitucional e incontrow , Governo do Prestd.en_te Frgueuedo se tena antectpado a S. Ex- na proposrçao 
versa, a eleição direta para governador. desses mesmos objetivos: . . , 

Tenho sustentado repetidas vezes que de todas as medidas tomadas ou 
de todos os passos dados no sentido da evolução democrática no nosso País, 
a eleição de governador é a que mais profundamente atinge esses resultados, 
porque a eleição direta de governador altera o metabolismo político do nosso 
País. 

Uma vez inscrita na Constituição a nortna segundo a qual a realização 
das eleições se farâ em: data certa, agentes nucleadores de solidariedades polí
ticas surgirão na figura de candidatos. Esses candidatos serão como o_:;; orw 
questradores, serão corno os nucleadores de vontades que ainda se encontram 
dispersas, de vontades que ainda se encontram intimidadas, de certezas que 
ainda não se acentuaram ou não se formaram de forma conveniente e de adew 
sões, e até de debates e quem sabe decisões que ainda não se manifestaram de 
forma a dar completa autenticidade ao quaçlro político brasileiro em razão da 
inexistência dessa certeza. A eleição direta de governador constitui, portanto, 
um passo decisivo no proCesso de abertura comandado pelo Presidente João 
Baptista de Figueiredo. 

Outra das disposições da emenda é aquela que elimina a figura do Sena
dor indireto, que não é uma experiência nova-no Direito Constitucional, con
temporâneo ou antigo, posto que em numerosos paises tem sido adotada com 
êxito, mas que inserido na organização político~institucional do Brasil, no 
chamado Hpacote de abril", talvez em virtude de suas origens, não mereceu a 
absorção da opinião pública de forma a que se devesse continuar ou aplaudir 
a experiência. A mestna emenda que restaura o sufrágio universal e o voto di
reta e secreto na eleição para governador de Estado em 1982 contém disposi
tivo que também restaura essa forma universal de participação popular da 
eleição dos mandatários para a eleição da-tOtalidade do Senado. Repõe-se as
sim o Senado da República na verdadeira senda da sua tradição republicana, 
e digo republicana porque o Império tinha o senador vitalício, escolhido em 

Há, contudo, uma dtferença bãstca, uma dtferença substancial, entre es
sas duas posições: o Deputado Ulysses Guimarães, ao propor tudo quanto 
lhe passa pela idéia coinó Característico do regime democrâtico mais aberto, 
não tem compromisso com a realidade ou com a eficiência, enquanto que o 
Governo do Presidente Figueiredo, que, além de propor, tem que ser o avalis
ta da realização, tem compromissos bâsicos com a realidade que o circunda e 
só deve propor aquilo que pode e deve sustentar. 

A metodologia do Presidente João Baptista Figueiredo, na perseguição 
dos objetivos democráticos do Srasil, não vai além, neste passo, aqui e agora, 
da eleição djreta de governadores de Estado e de Senadores da República. Eis 
porque não me é possível abordar, com nenhum compromisso, seja de 
adoção, seja sequer de transação, a Emenda do Deputado Ulysses Guima
rães, que. como disse, é uma visão, uma ambição e um desejo, mas não traduz 
um compromisso com a realidade atual. 

O SR. RELATOR (EDISON LOBÃO) - Finalmente, Sr. Ministro, a 
Comissão gostaria de saber sobre o calendário ciue o Governo pretende se
guir, rio tocante à propaganda eleitoral, mencionada na mensagem enviada 
ao Congresso Nacional pelo Presidente da ~epública. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- Ao redigir as razões que informam a 
emenda ora em discussão, o Governo teve a preocupação de colocarMse, com 
toda clareza, em face do processo eleitoral. Não só advoga, através da emen
da, a eleição direta de governadores de Estado, não só propõe como sustenta, 
através do aval expressivo da assinatura do próprio Presidente da República, 
a eleição da totalidade do Senado pelo voto direto, como também se compro
mete, nas razões ou nas justificativas da mensagem, a restabelecer a possibili
dade do debate amplo, através de todos os meios de comunicação, corno um 
dos requisitos fundamentais para que essas eleições diretas se processem sob a 
égide real do sist!ma democrãtico. 
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Vivemos um período em que os meios de comunicação vedados ao deba
te de representantes partidários ou de candidatos, significou apenas uma 
apresentação gráfica da efigie, do número e do nome dos candiatos. com are
produção dos títulos mais expressivos dos seus ·currículos. 

É claro que ainda que não tenha nenhuma pretensão de justificar esse sis
tema de pseudo propaganda eleitoral, devemos todos reconhecer que ele nas
ceu de fatos contingentes, que não valem a pena -discutir, porque pertencentes 
ao passado, nele deverão ser colocados para melhor serem compreendidos. O 
fato político e o fato histórico somente podem ser avaliados com exatidão 
dentro da moldura em que se processam, a moldura do tempo e das circuns
tâncias que o ditaram. No momento em que o Presidente da República pro
põe ao Congresso Nacional a eleição direta de governador e de Senador, é 
claro que automaticamente se assume o compromiSso de uma nova legislação 
que possibilite aos candidatos aos cargos eletivos e aos dirigentes partidários 
o debate de suas idéias pelos meios de comunicação. 

Basicamente, o que se visa e o que se visará como- processo a ser instituí
do é o de fornecer ao eleitor uma opção consdente para o seu voto. Não se 
buscará, evidentemente, um sistema tão aberto que transmude para o vídeo 
das televisões os excessos verbais, os excessos e os gestos que possam porven
tura tisnar o dcba_t_e político democrático, mas o prOcesso mediante o qual to
dos, sem prejuízo de sua vinculação partidária, possam debater as suas idéias, 
sustentar os seus programas, dirigir-se aos eleítoies_, fornecendo assim- a quem 
vota e elege uma opção consciente de voto. 

Não nos cabia, nem nos cabe anteciparmo-nos à votação da emenda com 
a oferta do projeto de lei que visa a disciPlinar a propaganda no rãdio e na te
levisão. Uma vez, porém, votada a emenda constitucional, inserta ela no tex
to da Constituição, teremos todos, políticos de to_da_s as origens e membros do 
Poder Executivo ligados à orientação política do Governo, de encontrar for
mas equilibradas que permitam uma propaganda eleitoral asseguradora da 
elevação dos níveis de nossa Democracia. 

Respondo, portanto, objetivamente, à pergunta do Deputado Edison 
Lobão, ilustre Relator desta Comissão, com a afirmativa que, tão logo se pro
cesse a aprovação desta emenda, buscarei a Liderança de todos os partidos, a 
fim de encontrar, se tanto for possível, um ponto de equilíbrio dentro do qual 
se possam manifestar todas as correntes e tendências através dos meios de co
municação. 

O SR. RELATOR (EDISON LOBÃO)- Sr. Presidente, como relator, 
agradeço as informações prestadas pelo ilustre Ministro, a esta Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Passamos agora a palavra 
aos Senhores membros da Comissão e demais congressistas presentes, inscri
tos para a interpelação. 

Concedo a palavra ao Sr. Deputado João Gilberto. 

O SR. JOÃO GILBERTO- Sr. Presidente, Exm• Sr. Ministro da Jus
tiça, Dr. Ibrahim Abi-Ackel, Senhores membros da ComfsSão: 

Cabe-nos, iriiCTãlmente, cumprimentar a V. Ex' pelo fato de ter atendido 
o convite- não se tratava de uma convocação, mas de um convite- de ini
ciativa, nesta Comissão, da Bancada oposicionista; para aquilo que nós con
ceituamos como um verdadeiro diãlogo, a que V. Ex', aliãs, estã muito afeito, 
como homem de Parlamento que é, o diálogo diante da Nação, entre pessoas 
de pensamento iguais ou diferentes. 

Sobre a exposição de V. Exf, cabe-nos fazer uma observação _de que 
quando V. Ex'~' abordou a questão da anistia, deve ter presente, como repre
sentantt!: do Governo no campo políticO, de que a lei da anistia, ela própria 
com muitos defeitos, ainda não gerou os efeitos necessários, para a partici
pação da família brasileira, exatamente na clientela maior de um projeto de 
anistia, que é a do pequeno punido, que é do servidor civil e militar que foi 
atingido neste País. Infelizmente a aplicação da anistia, quer pelas restrições, 
inseridas no corpo da lei, quer pela burocracia e pela tramitação burocrática, 
ainda está muito relativa, em face da grande massa de atingidos, os milhares 
de atingidos, que são os mmtares de baixa patente, agora mesmo reclamando 
os. seus direitos, os funcionários públicos, os ferroviãriós, os- bancários, e o 
pessoal CLT, atingidos por restrições p-Olíticas. 

Mas, estamos aqui para trocar opiniões, para oúVir especialmente V. Ex• 
a respeito de assuntos ligados ao fato importante, que nós; como V. Ex', con
sideramos muito positivo e importante, do restabelecimento das eleições di re
tas, e nós enfatizamos, na abertura dos trabalhos desta Comissão, que era uril 
passo positivo - nóS que temos reclamado que o Governo tem procurado 
discutir com a Oposição apenas retrocessos ·ou quando vai tomar medidas, 
restritivas, como no caso a reforma judiciária ou cOmO recentemente no caso 
da prorrogação- que a Oposição pudesse discutir publicamente com o Go
verno aquilo que V. Ex' definiu-como o processo de normalização democrãti
<:a. Nesta oportunidade, que é um passo positivo, quando se trata da~ 

eleições diretas, acreditamos, diante da Nação, ser o grande momento para 
discutirmos, exa"tamente, este processo, que não vem a público, seus cami
nhos, que não vem a público, em que condições se estã dando. V. Exf mesmo 
falou muito em condições, qüe só o Governo pode avaliar, ao rejeitar, de pla
no, qualquer discussão sobre a emenda que tem como primeiro signatário o 
Deputado Ulysses Guimarães. 

V. Ex' disse:_ o Governo sabe das condições reais, o Parlamento não sa
be, a Oposição não sabe. Então, só o Governo tem razão; mas, nós jamais 
discutimos essas condições, jamaiS IrOcãíífós opiniões, e jamais veio a-público 
qualquer observação sobre exatamente as condições, em que se podem dares
ses passos. Por isso, eu gostaria de, corno primeira pergunta, a formular a V. 
Exf, e peço licença para formular duas questões, eu gostaria de perguntar a V. 
Ex• qual o compromisso final do projeto político do Governo. Se quando o 
General FigueiredO, em nome do Governo que ele representa, fala em com
promisso democrático, esse compromisso inclui que medidas? Que passos, 
que ponto fina:l? Para que nós possamos discutir caminhos, para discutir ca
minhos temos que poder saber onde chegar, onde se pretende chegar. Por 
exemplo, V. Ex• acha que não existem condições ·concretas para eleições dire
tas para a Presidência da República. Estã dentro do plano político do Gover
no que· até o final do Governo Figueiredo essas condições sejam geradas para 
cumprimento do compromisso democrático? Isto é, eleições diretas para Pre
sidente da República fâz parte do- compromisso democrático? E o restabeleci
mento das eleições nas áreas de segurança, nas estânciaS hidrorninerais, nas 
Capitais'? Faz parte desta etapa? 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- Permita-me, suponho que V. Ex• de
seja as respostas. Como V. Ex• multiplicou as perguntas, eu tenho que anotã
las. V. Ex' fala em eleição para a Presidência, compromisso final ... 

O SR. JOÃO GILBERTO - Exatamente, do compromisso final eu 
exemplifiquei. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- Desejrr responder com precisão. 

O SR. JOÃO GILBERTO - Pois não. 

O SR. IBRAHIM ABJ-ACKEL - Respondo com prazer à pergunta 
que se multiplica em quesitos, do ilustre Deputado João Gilberto, conside
rando preliminarmente a exposição que precede à pergunta. 

Alega S. Ex' Que a lei da anistia não gerou resultados totais, porque não 
atingiu a militares de baixa patente e a pe_quenos funcionãrios que não tive
ram, ainda, o seu reingresso assegurado no serviço público. 

A anistia se deu em função da suspensão de direitos políticos e da cas
sação de mandatos parlamentares. Evidentemente, no que diz respeito a man
datos parlamentares, por serem eles contingentes no tempo, uma vez defluído 
o espaço em que deveria exercitar-se a anistia, -não poderia ter o mérito de 
restaura-los. Quanto à devolução dos direitOs -políticos, esta se deu em com
pleta amplitude a todos quantos foram atingidos por punições de natureza re
volucionária. Na questão de alguns funcionários, não müitOs, mas de alguns, 
os processos estão sendo paulatinamente examinados, nas diversas seções ou 
Ministérios do Poder Executivo, devo afirmar a V. Ex' que a questão se põe 
nos seguintes teimas: il.enhum deles, atingido por natureza revolucionãria, es
tá sendo prejudicada nos seus vencimentos. Muitos, em razão da inconve
niência pública e notória da sua readmissão, seja por a tos de corrupção com
provados em processo-, corruPÇão esta geradora da punição revolucionãria, 
seja por comportamento atentatório à eficiência administrativa, não estão 
sendo readmitidos aos quadros do serviço público, em razão do interesse 
maior do serviço público, que se destipa a prestar serviço ao povo, sem que 
isso tenha significado prejuízo material de qualquer natureza, para os atingi
dos. Como eu disse a V. Ex', os vencimentos estão sendo pagos e aqueles que 
foram aposentados n~_o tiveram quaisquer prejufzos na sOma dos vencimen
tos ciue Vêm recebendo pela aposentadoria. 

É possível que num País, vasto como o nosso, em que são milhares as au
toridades dos diversos escalões que aplicam despachos, muitas vezes concer
nentes a direitos e vantagens dos servidores, possam existir casos em que a 
aplicação da lei não se deva-ter dado com exa_tidà_o_. E se porventura a minha 
palavra puder alcançar a qualquer deles que tenha sido prejudicado pordes
pacho de autoridade de qualquer natureza, deve recorrer imediatamente, por
que a lei de anistia assegura o direito a recurso p-ara que as autoridades hie~ 
rarquicamente superiores possam corrígir. 

A afirmativa de V. Ex• de que teria eu sustentado a idéia de que só o Go
verno é detentor da verdade e que a Oposição nada sabe quanto às condições 
reais do processo político, evidentemente que se trata de um exagero ditado 
pela habilidade de V. Ex• no formular a pergunta. O Governo não quer ser o 
detentor da verdade, nem pretende sê-lo. Se o fosse, se se supusesse capaz de 
deter toda a verdade, de realizar todo o bem por suas próprias mãos, não es-
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taria marchando para a instituição do-regime-democrático, que pressupõe a 
participação de todos, ainda que dos mais humildes, para o debate e a toma
da de todas as decisões do poder. Continuaria, se tivesse o complexo de Júpi
ter a que V. Ex• se refere, enclausurado---nas-excelências~e-ilimitadas possibili
dades do Ato Institucional n'» 5, porque, este sim, pode ser a expressão da 
suma vontade e da suma verdade. Como o processo democrático pressupõe a 
humildade da discussão e se baseia fundamentalmente na predisposição de 
ouvir, ainda aquilo que menos agrade e de considerar a tese, ainda que mais 
nos ofenda, no ataque, o Governo que se propõe ao regime democrático não 
quer deter nenhuma verdade senão a verdade de que o regime democrático é 
o mais condizente com as aspirações do País. Quando afirmo que o governo, 
ao adotar uma metodologia, reservou-se a oportunidade da decisão, estou, 
perdoem-me, repisando o óbvio. Quem comanda um processo tem que ter o 
controle do ato, ser o ãrbitro da conveniência da proposição, sem o que cabe
ria, apenas, praticar o ato inaugural e uma vez processada a partida do pro
cesso, ninguém teria sobre ele nenhum comando. Ora, é do interesse da De
mocracia brasileira, é do interesse da Oposição brasileira, respeitável que é, 
que este processo democrâtico não se faça no-tUmulto das ruas, que se faça 
sob o comando de urna autoridade responsável, que as medidas não sejam 
propostas em tu r bilhão, nem seja o Governo colhido pela surpresa das pro
postas que não possa devidamente debater e estudar. 

A ordem, a disciplina, a metodologia me parecem fundamentais à 
criação -de um sistema democrático nO Qual vai repousar a própria ordem e o 
próprio futuro e as próprias instituições do Pais. };: clãro que a Oposição que 
é, V. Ex' se opõe à nossa metodologia. V. Ex•. como o Deputado Ulysses 
Guimarães, parte do pressuposto de que existem condições ideais em nosso 
País, para a realização da eleição direta do Presidente da República. E, 
perdoe-me, se democraticamente lhe afirmo que na nossa concepção, essas 
condições não exiStem: - -- -

Que o nosso gradualismo, que a nossa metodologia tem agora como 
ponto fundamental de conquista, de consolidação a eleição di reta de governa
dores de Estadq e de Senadores da República, porque o processo a ser defla
grado para a eleição di reta desses governadores é que vai condicionar o passo 
futuro da abertura democrática. Portanto, quero que fique bem claro não te
nha reivindicado para o Governo conhecimento de situações que a Oposição 
porventura ignOre. A questão é de interpretação. Mais talvez- do que de inter
pretação, de compromisso. V. Ex•s podem propor tudo porque não estão na 
responsabilidade de sustentar a execução do que propõem. E natural. Nós 
propomos aquilo cuja execução p~demos sustentar. Por esta razão_. até agora, 
vamos até a eleição de governador de Estado e de Senador da República. 

Quanto, finalmente, aos municípios inScritos nas áreas de segurança na
cional e que foram privados da sua autonomia, informo a esta douta Comis
são que o Conselho de Segurança Nacional está elaborando a fase final do 
seu relatório que será levado ao Ministério da Justiça, tendo em vista a conve
niência, a necessidade de se devolver quanto antes ao maior número de mu
nicípios a autonomia que lhe foi tirada pela legislação de exceção. Dentro de 
alguns dias, no mãximo duas semanas, teremos condições de dar a público a 
relação dos municípios que não serão mais considerados como de segurançã
nacional. Muito obrigado a V. Ex' 

O SR. JOAO GILBERTO- Sr. Ministro, dentro ainda do debate do 
tema que temos aqui e agradecendo as informações de V. Ex', parece-me, por 
noticia de imprensa, que os municípios que deixarão de ser área de segurança 
nacional serão aqueles que não são fronteiras. Pelo menos no meu Estado a 
imprensa tem divulgado isso, e neste caso no Rio Grande do SuL os vinte e 
tantos municípios que são ãrea de segurança, dois ou três deixarão de o ser. 
Mas, dentro do debate que propomos, V. Ex• é um homem de parlamento, 
aliás, reafirmou cOm rrtuitil sabedoria, rntihã iritel'Ígênciâ esta voCaçãO parla
mentar de V. Ex' que nós todos coiihecemõs pelo desempenho no Congresso 
Nacional. Nós vivemos um momento de transf'?rmaçào política em que o 
GoVerno propõe seja encarado pela Nação um Projeto político de abertura. 
Acreditamos que um projeto político de abertura passe por um aspecto fun
damental: a retomada do parlamento de um papel político significativo, de 
peso. Entretanto, V.Ex•, com uma linguagem agora não tanto parlamentar, 
disse muito a palavra comando, disse que o projeto de abertura é comandado 
pelo Senhor Presidente da República e que com esse comando de processo S. 
Ex• se reserva a oportunidade, a sabedoria, taivez não jupiteriana fias 8.Ig0 
olímpica, de saber a oportunidade de cada passo desse projeto de abertura. 
Não tendo o Parlamento participação, portanto; porque só o Palácio do Pla
nalto, só o Governo saberá a oportunidade cfe cada passo desse processo, gos
taria de perguntar a V. Ex' corno V. Ex• vê o papel deste Parlamento nesse 
processo político que vivemos ou dentro d6 prOCesso político deS"encade3.do, 
digamos assim, pelo Governo? 

O SR. JBRAHIM ABI-ACKEL- Ora, nobre Deputado, eu vejo o pa
pel do Congresso Nacional como um papel decisivo. Se o Congresso Nacio
nal fosse dispensável,_ nós não teríamos enviado a emenda para câ. Vamos re-
por o debate nos Seus devidos termos. O Governo tem e deve ter o comando 
da oportunidade da proposta. Deve ser o árbitro da conveniência temporal 
da proposição. Quem decide é V. Ex' Se V. Ex•, por exemplo, entender que 
não deve haver eleição di reta para governador, V. Ex• vota contra e, evidente
mente, a eleição direta não se farã. Mas, se o Congresso Nacional entender 
que a eleiçã.o direta deva ser feita, ele que decida. A presença do Ministro da 
Justiça aqui para prestar informações ê bem um indício de que me ponho 
sobre as perguntas de V .Ex~s como alguém que deve explicações e as presta 
com toda clareza e lealdade. Dentro deste clima, deste quadro em que o Con
gresso-Nacional é solicitado a manifestar-se para dizer se vai ou não haver 
eleições, e que o Ministro da Justiça aqui está para prestar quantas infor
mações lhe forem solicitadas, parece-me demasiado colocar o Congresso Na
cional numa posição secundária dentro deste quadro. O Congresso Nacional 
ê o árbitro, é o soberano da decisão. O Poder Executivo é o árbitro da propo
sição, da oportunidade da proposição. 

O SR. JOAO GILBERTO- V. Ex~. com isso, ratifica exatamente a mi
nha preocupação. Só proposição que parta do Executivo, isto ê, o Congresso 
Nacional tem apenas um papel de ratificação dentro do limite desse projeto. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- O Congresso Nacional tem o papel 
que queira desempenhar. V.Ex', data ~·enia, um brilhante parlamentar, fugiu, 
evidentemente, aos delineamentos da proposta do Governo e jã não há mais 
técnica se não exclusivamente poHtica nas suas_ indagações. V. Ex' quer tirar 
proveito de um debate, partindo do pressuposto de que o Governo, ao man
dar uma mensagem ao Congresso Nacional, cometeu um crime contra ele. Eu 
pensei que isso fosse da prática democrática. 

O SR. JOAO GILBERTO- Eu pergunto para o futuro, Ex• 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- Mas, deixe-me explicar. 
Eleições diretas haverâ se o Congresso Nacional quiser; eleições diretas 

não haverá se o Congresso Nacional quiser. O Congresso Nacional é quem 
decide. V. Ex• é o juiz. E, portanto, assuma o papel de juiz, e não queira, por 
Tavor, a fim de me cómprometer, assumir uma posição de réu que me parece, 
eu é que a tenho neste momento, porque respondo e não pergunto. 

O SR. JOAO GILBERTO- Sr. hesidente, agradeço ao Sr. Ministro a 
delicadeza e a gentileza das respostas, apenas observando a S. Ex' que a mi
nha preocupação é em relação ao futuro, pofque o Congresso Nacional, en
quanto estiver reduzidO apenas ao papel de s-er "juiz" de decisões já tomadas, 
enquanto ele não puder participar do processo de decisão na sua origem, nós 
estaremos num processo que pode ser de distensão poHtica, digamos, mas não 
será de abertura. Mas a presença de S. Ex' e a gentileza com que respondeu às 
perguntas são elevado testemunho daquilo que S.Ex• sempre foi na vida 
pública e eu, como homem de Oposição, registro uma homenagem pessoal a 
S. Ex• que é realmente um brilhante parlamentar e um homem bastante libe
ral, na sua forma pessoal de agir em relação, inclusive, aos seus adversários. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES -Sr. Ministro, V. Ex• é homem desta Casa e é 
sempre com muito prazCr e satisfação que o vemos de volta, seja em visita 
cordial, seja para palestras çomo _esta. 

Entre as emendas, há uma que reduz o mandato do Senador indireto 
para quatro anos, assegurando o direito de inscrição preferencial para dispu
ta nas próximas eleições. Posso assegurar que do ponto de vista de uma maio
ria_ é a grandé oportunidad_e pai-a correçào desta situação que existe aquf no 
Senado, pois muitos desses Senadores que vieram indiretamente teriam con
dição de vir diretameflte. Entretanto, havendo esta oportunidade e não mere
cendo a situação uma sol!Jção, nós tedamos que continuar aqui numa -si
tuação de relativo constrangimento por mais quatro anos. E há interesse do 
Executivo em ver normalizada a situação do Congresso Nacional. Tanto é 
que a própria Mesa do Senado Federàl não conta, inclusive, com outro Sena
dor em razão mesmo da presença daqueles que vieram indiretamente. Não foi 
uma decisão pesSoal dos Senadores por qualquer vaidade, mas expressão do 
sentimento nacional, tanto é qUe naciOnalmente os Senadores indiretos são 
conhecidos como Senadores biônícos. Quer dizer, quando há um pressuposto 
de igualdade de posicionamento ou de origem e, digamos, esSa situação é alte
rada, então há um determinado desequilíbrio. V. Ex• está mesmo aqui na sala 
da Comissão de Justiça e, digamos, na -própfia composição da Mesa, as opo
sições, na época, condicionaram a presença delas aqui se as comissões não 
fossem presididas por Senadores indiretos, há esse constrangimento. Creio 
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que esta seria a grande oportunidade para que, democraticamente, se resol
vesse o impasse. Hã Senadores, aqui, que jã declararam o seu propósito de 
disputar as eleições conquanto que esses mandatos fossem reduzidos a quatro 
anos. Embora fossem plausíveis as alegações de V. Ex•, sobre os outros ângu
los da questão, nós gostaríainos de ouvi-lo novamente, especificamente, sobre 
esse assunto. Seria uma participação do Congresso, creio que não haveria re
sistência maior, e nós resolveríamos, de logo, este impasse, agora, nas próxi
mas eleições, em vez de aguardarmos mais seis anos~ Gostariã de ouvi-lo. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - Meu caro Senador Leite Chaves, 
felicito-me de ouvi-lo na sua inquirição, por dois motivos: tanto como o De
putado Antônio Carlos, V. Ex• é m-eu amigo pessoal e, tanto quanto S. Ex•, 
advogado de profissão e da maior competência. Permita-me, portanto, que 
retire a matéria do campo estritamente político, onde as colocações podem 
ser feitas cOm maior desenvoltura, para situá-la num campo onde até agora 
foi convenientemente tratado. 

A lei de introdução ao Código CiVil, um dOS-raros e bons mOnumentos 
da legislação brasileira, numa síntese de linguagem verdadeitamente admirá
vel, torna inquestionável, porque coloca sobre a égide da sacralidade, o ato 
jurídico perfeito acabado como fômula de-proteção ao direito adquirido. 
Imagine V. Ex' a situação jurídica insustentável cJ.üe se Criaria para o próprio 
Parlamento se o Senador eleito segundo urna fórmula constitucional expressa 
para um mandato de oito anos, diplomado pela justiça eleitoral, para o 
exercício de um mandato por oito anos, empossado no Senado da República 
para um mandato de oito anos, viesse a ser punido no curso desse mandato, 
por uma medida que o restringisse no telnpo. Oferisa maior não haveria ao di
reito individuai, nem lesão mais profunda no c3mpo do Direito público. 
Permita-me afirmar a V. Ex' que essa fórmula pode conter um aceno político, 
pode ter o seu charme eleitoral, mas é juridicamente inviável. Ainda que o 

fosse, o Governo que foi buScar rias Casas do Parlamento homens sagrados 
pela vontade popular, que haviam feito todos uma carreira nas urnas, e lhes 
pediu e os escolheu para representar no Senado da República os seus Estados, 
através de um processo novo, inusitado embora dé eleiçao, o Governo que o 
fez, não pode, de forma alguma, concordar com aquilo que seria o descum
primento e a desonra do convite que fez. 

O SR. LEITE CHAVES- Agradeço a V. Ex• E um entendimento res
peitável no campo do Direito privado, mas a representação política, esse di
reito transitório não pode prevalecer à luz da Constituição, sobretudo quan
do se postula nacionalmente, digamos, uma Constituinte. O próprio Éxecuti
vo entende que o Congresso tem poder constituinte permanente. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- Permita-me. V. Ex• hã de convir que 
há o capítulo das disposições transitórias de todas as constituições, aliás, o 
capítulo das disposições tranSitórias foi inventado pai-3. Tazer a ressalva dos 
direitos. Quando a norma geral contraria um direito, ou quando atenta quan
to a um determinado mandato, lá no capítulo das disposições constitucionais 
transitórias têm que vir a ressalva ao direito adquirido, sem o que a consti
tuição seria uin pacto para a construção de um regime de direito, seria Um 
pacto ao-sabor do qual ofensas ao direito se acobertariam sob o manto da 
nobreza constitucional. Não há possibilidade de técnica constitucional que 
abrigue ou corte ao meio um mandatO legitimamente investido. 

O SR. LEITE CHAVES - E um entendimento, digo, e como entendi
mento pessoal é respeitáVel. Gostaria de passar a outro ponto da questão. 

Recentemente V. Ex~ recebeu ofício do Ministro da Guerra para encami
nhar ao Supremo Tribunal Federal representação contra um dos membros 
desta Casa. Não sei se V. Ex• jã o fez. A verdade é que, de toda forma, haja ou 
não fundamento, deve ser constrangedor para V. Ex', membro da Casa que é 
e conhecedor do Deputado. V. Ex• está no Ministério da Justiça. Esses fatos 
são mais de ordem política do que mesmo de ordem jurídica, as portas que 
permanecem por longo tempo fechadas, ao se abrirem, elas criam constrangi
mento, há esmagamento em determinados setores, é uma coisa decorrente do 
processo. Então, pergunto a V. Ex', V. Ex' como Ministro da Justiça, não po
deria, em casos dessa natureza, dar outra conotação, outro encaminhamento, 
teria que ser o Supremo? Quer dizer, o poder criativo do Ministério da Justiça 
não poderia encaminhar, em casos desta natureza, para debate do Congresso, 
quando o Governo tem lideranças vârias, como o· próprio Senador Jarbas 
Passarinho, grandes Lideranças como o Deputado Marchezan? Porque não 
serem eles os porta-vozes em defesa do Governo, aqui, na Casa do Congres
so, onde os fatos se dão, são fatos políticos, e citei que constrangem situações 
desta natureza. Já houve casos passados, inclusive na gestão de V, Ex• em que 
a habilidade talvez resolveu situações que talvez explodissem contra os inte
resses nacionais. No caso desses Deputados, eles estão sendo processados até 
sem corpo de delito. Há coisas que existem no Congresso, quando, digamos, 
existem no próprio Diário Oficial quando são transcritas. Eu não sei se por 

despercepções momentâneas, o próprio Presidente da Casa não teve condição 
de informar isto. Estamos tendo um processo que constrange, digamos, até 
mesmo para o processo de viabilização e de discussão serena de fatos desta 
natureza. Perguntamos: V. Ex' não acha que as Liderancas da Casa do Sena
do e da Câmara não estão extremamente qualificadas para defen<ler o Gover
no, seja diretamente o Presidente da República, os Srs. Ministros, ou outros 
setores através de suas defesas no próprio Parlamento? V. Ex• não acredita 
que sejam eficazes as defesas como essas? 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- Acho. Aliãs, aproveito a oportunida
de e agradeço a oportunidade que me dã de fazer esta declaração: Acho o Se
nador Jarbas Passarinho e o Deputado Marchezan as melhores expressões de 
líderes nos últimos anos no Congresso Nacional. O cjue acontece, Sr. Sena
dor, é que é preciso distinguir entre a defesa do Governo, que é política, do 
sentimento de honra pessoal de um Ministro de Estado, que é questão subjeti
va, sobre a qual não temos absolutamente nenhum controle. Não se cofun
dem as situações. São completamente dispares, nenhuma delas tem qualquer 
relacão de causa e efeito com a outra. A pessoa que se sente ofendida em sua 
honra e que busca defendê-la perante o mais alto tribunal de justiça do seu 
Pafs, assegurado ao acusado a mais ampla defesa, não estâ praticando nada 
mais, nada menos, do que um ato de cidadão sob as regras do regime demo
crático. Antidemocrático era cassar o mandato do Deputado em razão de 
ofensas que porventura tenha feito. Puni-lo, sem processo regular, suspender
lhe o exercício dos direitos políticos, sem que lhe assegurasse o direito à defe
sa. A prova mais evidente, a mais eloqUente, a mais incontrastável, a mais in
discutível de que o País começa a viver num clima da liberdade com responsa
bilíde, que é um apanágio da Democracia, é de que o Ministro, chefe do Exér
cito, não usa da força, não usã de imposição, ao tentar fazer com que aqueles 
que ofenderam, ou que supostamente ofenderam, a honra e a dignidade das 
Forças Armadas, defendam-se perante o mais alto tribunal de justiça do País 
em processo regular, no qual se lhe assegure o mais amplo direito de defesa. 
Por mais que isso nos consti'arija, em razão da condição de parlamentar, da 
pessoa atingida pelo procesSo, devemos reconhecer que se trata de procedi
mento rigorosamente legal. 

O SR. LEITE CHAVES- Ministro, outras pessoas estão para formular 
perguntas a V. Ex' e eu me dou por satisfeito. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Gilvan Rocha. 

O SR. GIL VAN ROCHA- Sr. Ministro, é com alegria que o vemos 
aqui, parlamentar de origem que V. Ex• é, no seu habitat natural. Sabe V. Ex' 
que qualquer processo de redemocratização significa saída da escuridão para 
a claridade, causa trau~atismo, inclusive porque existe, obrigatoriamente, o 
tempo de cicatrização de feridas que evidentemente, por circunstâncias reais, 
s~o maiores na Oposição. Então, é absolutamente natural que num processo 
de i-edemocratização," principalmente de forma gradualista como é o nosso, 
haja a legítima desConfiança das Oposições, principalmente quando além de 
discordância da metodologia dessa democratizaçãÕ, que mesmo por obri
gação de Oposição que sempre p~efere o ótimo ao bom, deve ser rápida e ela~ 
ra, torna-se maior, quando além dessa discordância metodológica, existem 
embargos, quando constatamos quebra de obediências a princípios democrã
ticos tradicionais. 

O episódio da pro~rogação de mandatos, seja qual for a justificativa que 
ele tenha tido, foi, na verdade, uma enorme pedra no caminho, porque signi
.ficou uma ferida sobre um dos três princípios básicos da Democracia, quais 
sejam a temporariedade do mandato, a rotatividade do poder e o voto secreto 
e direto. 

Na verdade, Sr. Ministro, temos todo o_ direito de sermos desconfiados, 
porque alêm, repito; áe nãO cOncordarmos com a metodologia, testemunha
mos urna agressão a um princípio democrãtico que ê o da temporariedade dos 
mandatos. Por isto me é lícito perguntar, dentro aliás das declarações pe
remptórias do Senhor Presidente da República que há de fazer deste País uma 
democracia, qual é a democracia do Presidente Figueirédo? E a democracia 
tradicional edificada nesses princípios citados ou serã a democracia adjetiva
da, em várias épocas, no País, mesclada por um neologismo brasileiro destes 
tempos chamado casuísmo? Para ser mais explícito, fazendo um corolário 
dessa pergunta, qual o pensamento do Governo sobre casuísmo tais como 
voto distrital, proibição de coligação, sublegenda? 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL-~Sr. Senador, dou-me por feliz porque 
verifico por sua pergunta e pela pergunta anterior do Senador Leite Chaves 
que a proposta que estamos discutindo já está tão ·amplamente discutida que 
nem sequer suscita mais perguntas. Isto é bom porque aclara o objetivo e se 
visualisa o processo com muita exatidão. Permita-me ser franco com V. Ex• A 
OpOsição deve desconfiar sempre, porque se ela não desconfiasse, Oposição 
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não seria. E mais do que deSconfiar, deve fiscali~ar,_ porque se não fiscalizar, 
Oposição não serã. Também que, em razão dos últimos acontecimentos na 
História do nosso País, a Oposição teriha reações traumáticas às proposições 
do Governo, compreendo perfeitamente. Emergimos de um ciclo em que a 
Oposição foi dura e profundamente atingida por atos de exceção e de arbí
trio. E é natU-ral, portanto, que a reconquista da credibilidade, por parte da
queles que exercem parte ou parcela do poder político se tenha que fazer em 
debates como este que estamos travando e em declarações claras e peremp
tórias como aquelas contidas no projetO-de proposta de emenda constitucio
nal, sobre a qual V. Ex'", com tanta propriedade, se debruça. Quando V. Ex• 
fala, porém, no erro básico da prorrogação dos mandatos, fico perplexo, por
que ao lado de V. Ex~ um ilustre companheiro seu de Oposição acaba de fazer 
uma proposta de redução da temporariedade do mandato de Senador. Redu
zir ou prorrogar, juridicamente é a mesma coisa. E juridicamente o atentado 
contra o prazo prefixado do mandato. Veja V. Ex• como o remédio é simpâti
co quando se trata de reduzir, mas é um remédio intolerável quando se trata 
de prorrogar. 

O SR. GIL VAN ROCHA- V. Ex• está pondo no mesmo diedro, no 
mesmo plano dois mandatos diferentes por origem. 

O SR. IBRAHIM AB!-ACKEL- Não, a origem é legítima, desde que a 
lei, do qual se origina, tenha legitimidade. Este é o princípio uníversal em ma
téiia de Direifõ Constitucional. A CoristiiuiÇão ditada pela força, força esta 
que empalmou o poder como um fato consumado, tem poder constituinte 
próprio pira gerar a norma e impô-la ao País. Portanto, a origem, pouco im
porta qual seja, se se impõe ao paíS; é legítima, e legitima que é, gera todos 
seus efeitos. Tanto faz prorrogar como amputar, no fundo é a mesma coisa. 
Veja V. Ex• como até dentro da própria Oposição, as dificUldades aparecem 
na interpretação dos fatos e como os posicionamentos são flagrantemente di
versos uns dos outros. 

Quanto à pergunta de V. Ex~, qual é a democracia do Presidente Figuei
redo, façamos duas colocações. Não há na História da humanidade palavra 
mais armadilhada do que Democracia. No Brasil e no mundo, as Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, EstadOS poliCiais puros e simples chamam-se Repúbli
cas Democráticas Populares. Os tratados da chf!JIIada ciência política, que 
ciência não- é nem poderia ser, porque não obedece a regras imutáveis, mas 
assim chamada em razão da sofisticação da nossa terminologia politica, con
sagra numerosos exemplos de regimes intitulados de democráticos, mas que 
de democráticos nada têm além do rótulo ou apenas o rótulo. A democracia 
que vamos obter ao término do Governo Figueiredo será a democracia que 
nós todos construirmos, nós do Governo e V. Ex•s da Oposição. Portanto, é 
impossível para mim saber qual o colorido que a Oposiçã~_ vai dar a essa 
construção democrática, de que forma os trauma-s, que reconheço legítimos, 
sofridos pela Oposição vão-se refletir 00 Comportamento democrático e no 
diálogo entre as diversas Bancadas, de que forma será possível ~_pagar des
confianças de V. Ex~s. para que possamos conversar em tOrno de Proposições 
objetivas, como a emenda das prerrogativas e essa mesma de eleição de Go
vernadores e Senadores. 

A democracia brasileira não seria jamais a obra de um homem só, por
que a democracia é substancialmente Governo do povo pelo povÕ, e nós re
presentantes do povo sejam quais forem as nossas origens, nós teremo~ que 
constru[-Ja junto com a so.ciedade brasileira. O Presidente Figueiredo é um 
líder do seu partido, ê o _Chefe do Governo, exerce um papel preponderante 
na condução dos acontecimentos, mas não edifica só nem poderia fazê-lo, 
porque a democracia, mais do que um compromisso do Presidente, é uma as
piração nacional, um comprolnisso nacion:ii e, assim--Sendo, depende igual
mente de nós todos. Não reivindico para miril um milímetro sequer a mais de 
responsabilidade na construção da democracia do que a têm V. Ex' e os de
mais componentes da Oposição. O Brasil é obra cOmum de todos os brasilei
ros e o regime sob o qual este Pais vai viver hã de ser a sorna plural de todas as 
concepções que se expressam dentro do Parlamento nacional. Esta a con
cepção que tenho. 

O SR. GILV AN ROCHA - Perdoe, Ex•, mas a democracia da Opo· 
sição é perfeitamente clara. E aquela regida por princípios seculares que foi 
por mim reduzida a três princípios Seculares m"3.is importantes: a temporarie
dade do mandato, a alternativa de poder e o voto direto e secreto. V. Ex' aca
ba de demonstrar que tenho a mais absoluta razão de perguntar qual a demo-
cracia do Presidente Figu-eiredo. - -

O SR. IBRAH!M ABI-ACKEL - Responderei a V. Ex•, então, para 
não parecer o detentor da verdade. Direi que das três condições que V. Ex~ ci
ta, duas o Governo está propondo. O voto direto e secreto e a eleição para Se
nadores e Governadores. Está satisfeita uma dis- condições. A outra? 

O SR. GIL VAN ROCHA- A rotatividade. 

O SR. IBRAHIM AB!-ACKEL- Quem adota o voto direto e secreto 
numa eleição está acertando, ipso facto, a alternância no poder. Quem não 
quer alternância no poder não se submete a eleições gerais. 

O SR. GlLVA~ ROCHA- Só que V. Ex• se esqueceu daquilo que eu 
chamei de neologismo dos novos tempos brasileiros, o casuísmo, para não di
zer o nome exato. 

Então, V. Ex9 falta responder ainda qual é o posicionamento do Gover
no sobre esses casuísmos ... 

O SR.!BRAHIM ABI-ACKEL -Sim, V. Ex• me perguntou e eu me es
queci. 

O SR. GIL VAN ROCHA- ... porque V. Ex~ há de convir, inclusive 
quando fez o preâmbulo deste debate muito simpático que estamos tendo, V. 
Ex~ dizia que há uma diferença fundamental entre as proposituras da Opo
sição e o que o GOverrio quer, porque o Governo tem o que V. Ex• chamou 
compromissos com a realidade. Compromissos que são, pelo menos, não 
muito claros para a Oposição, porque achamos nós que seria muito mais efi
ciente a abertura do Presidente se S. Ex'" dissesse quais são os embargos que 
ele encontra na sua caminhada, especificamente, e pedisse o apoio das Opo
sições para levar a termo um plano absolutamente claro de democratização 
do Pais. Então, esses compromissos temporais do Governo nós não alcança
mos, porque eles não são claros. 

Mas V. Ex.~ hã de convir que as Oposições brasileiras não se podem enga~ 
jar de todo no apoiamento a um processo de abertura democrática sem ter 
absoluta confiança nele, confiança que só se pode traduzir quando o Presi
dente da República se convencer que a maioria -deste País o apoiará no senti
do de uma democracia sem adjetivos e que torne bem claro- para evitar, in
clusive, essa desconfiança - que não usarã os chamados casuísmos. 

Por isso peÇo, maíS uma vez, a V. Ex' a palavra do Governo sobre casuís
inos e, para ser mais específico; So-bre sublegenda, proibições de coligações e o 
voto distrital, que, como V. Ex~ sabe, são adornos de democracia já consoli
dados, isto é, o voto distrital. 

O SR. !BRAHIM AB!-ACKEL- Verifica V. Ex• que o debate ganha 
uma amplitude inesperada. Convocado a depor a respeito de uma proposta 
de emenda constitucional, restrita à eleição direta de governador e de sena· 
dor, jâ passamos pela anistia, já passamos pela redução dos mandatos dos Se
nadores, já passamos pelo debate sobre a credibilidade do processo de abertu
ra, mas agora V. Ex" me propõe nã.o questões, m.as temores. 

O SR. GIL VAN ROCHA- Mas V. Ex• há de convir, Sr. Ministro, que 
isso é apenas um capítulo de um livro inteiro. V. Ex~ não pode pinçar um fato 
democrático e pensar que as Oposições se satisfazem com isso. Queremos dis· 
cutir o projeto político do Governo, dentro do qual se engaja a emenda das 
eleiÇões diretas. 

O SR. !BRAH!M ABI-ACKEL -O projeto político do Governo não 
contém nenhuma proposição de sublegenda ou de voto distrital. Pelo mt:l)OS 

V. Ex• não viu, e estou certo de que não leu, nenhuma proposta, estudo ou 
projeto de lei do Governo neste sentido. V. Ex~ está avançando no futuro, sob 
o leme dos seus temores, mas não colocando questões a respeito das quais 
possamos falar, com a clareza com que se deve discutir proposições. Essas 
matérias não estão propostas, não constam do elenco de proposições que o 
Governo está submetendo ao Congresso NacionaL 

Portanto, V. Ex~'- há de convir que nada tenho a dizer a respeito delas se
não que inexistem e, inexistindo, não tenho como falar sobre elas. 

O SR. GIL VAN ROCHA- Agradeço, Sr. Ministro, sem antes deixar 
de comentar que todas essas indagações feitas pela Oposição têm sua origem 
no inusitado da afirmativa do Governo de que o processo gradualista tem 
compromissos com a realidade. Como isso é evidente que é um terreno nebu
loso, porque nós não sabemos qual seja essa realidade ... 

O SR. lBRAHIM- ABI-ACKEL- Senador, me perdoe, devo ter sido 
impreciso nis afirmativas. O compromisso que disse ter o Governo e deve ter 
é com a realização. Ele pode propor aquilo que pode e deve realizar. Quando 
estou defendendo perante V. Ex', inutilmente, sei, uma emenda de eleições di
retas de governador e de senador, que está na aseiração global da nação, que 
tanto signifka eSpCrança para-V. Ex• como para· mim, estamos sustentando 
uma proposição governamental pela qual o Governo se responsabiliza. Foi 
"i_~so O que ~-u quis_ dizer. Evidentemente, nãS~ pode o Governo avançar, ro
mântica e liricamente, no caminho das proposições que não possa sustentar. 
Pqr isso há uma metodologia e por isso o método é graduaL 

O SR. GILV AN ROCHA- Muito obrigado, Sr. Ministro, nós não va· 
mos certamente contin-uar a discutir entre o poder e o querer, porque o poder, 
as Oposições sabem q1,1e este Governo pode ter; o querer, infelizmente, não 
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conseguimos saber o tipo das coisas que o Governo quer e, infelizmente, as 
Oposições vão continuar desconfiadas, Sr. Ministro. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- O Governo entende que quem pode, 
neste País, é o Congresso Nacional e, por isso, estâ submetendo à decisão so· 
berana deste a sua proposta de emenda constitucional. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a palavra ao 
nobre Deputado Sarnir Achôa. 

O SR. SAM IR ACHOA- Sr. Ministro, eu queria cumprimentâ-lo pelo 
seu brilhantismo e manifestar a minha certeza de que V. Ex", como Ministro 
da Justiça, não abandonará as suas origens parlamentares, contrariando 
aqueles que ocuparam, antes de V. Ex•, esse honroso cargo e-que ensinam em 
faculdades, como a minha, a defesa do direito que eles passaram para o anti-
juddico. - -

Sr. Ministro, V. Ex• termina a resposta, enaltecendo, mais uma vez, o 
Congresso Nacional, a exemplo do que vem ocorrendo e:ffi todas as manifes· 
tações do Governo. QUando o Governo fala e dia o Congresso Nacional, cita 
como se esta Casa do povo existisse para o Goviri10 no que diz respeito às de· 
cisões do País. 

Não temos tido a oportunidade de verificar nenhuma decisão do Con· 
gresso Nacional isenta ou manifestada apenas pela vontade .do povo e isenta 
do poder do Governo, interferindo em todas as decisões do Congresso. Não 
tivemos aqui nenhuma lei aprovada que não fosse da vontade do Executivo. 

Aqueles que, eventualmente, se contrapõem àquilo que eu disse, que um 
partido do Governo deve dar apoio ao GoveiiiO, eu responderia que isso 
ocorre realmente nas democracias, quando um governo é eleito pelo seu par
tido. diferenciando dá sistema brasileiro. 

Todas as vezes que homens do Governo fazem referência aá Congresso, 
ternos tido a oportunidade de verificar palavras doces com relação ao Cop.~ 
gresso, enaltecimento ao Congresso Nacional. 

Mas temos aqui um exemplo. sentado à Mesa, junto com V. Ex•, do ilus
tre Deputado Edison Lobão que, durante muito tempo, ocupou as manchetes 
dos jornais e que com muita legitimida~e qefendeu uma emenda constitucio· 
nal. V. Ex' disse, em resposta ao Senador Leite Chaves, que caberã ao Con
gresso decidir, caberá ao Congresso dizer sim ou não. Mas tivemos aqui um 
exemplo, aliás, muito triste para o Congresso Nacional, quando um dos nos
sos membros, coincidentemente pertencente ao partido de V. Ex• apresentou 
uma proposta no mesmo sentido daquela oriunda do Governo. Eu pergunta
ria inicialmente a V. Ex' qual o pecado cometido pelo Congresso Nacional ou 
pelo Deputado Edison Lobão que, aliás, constrangido até, no dia da votação, 
viu-se obrigado a aceitar a imposição do Governo. Aí, na oportunidade, eu 
não aceitaria, digníssimo Ministro, porque são poucos os meios que medeiam 
entre a retirada e a derrota da proposta Edison Lobão, tão legítima quanto a 
original do Governo. E o que eu não aceitaria, nestC momento, com relação a 
esta proposta e diria isto: por que o Governo viu pecado ou viu erros, numa 
mesma proposta apresentada por um parlamentar? Não seria isso mais um 
desprestígio ao Congresso Nacional, que V. Ex' tanto enaltece? 

O SR. RELATOR(EDISON LOBAO)- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. SAM IR ACHOA - Com muito prazer. 

O SR. RELATOR (EDISON LOBAO)- SÓ queria dizer a V. Ex• que 
não posso, a pretexto de ser elogiado por V. Ex•, o que agradeço, ser intriga
do com o meu partido e com o Governo a quem dou o apoio. Quero dizer a 
V. Ex• que a minha proposta de emenda constitucionãl foi' arquivada por fa1· 
ta de quorum do Congresso Nacional. O Presidente da República não teve, 
objetivamente, nenhuma participação. Não vetou, porque não chegou a S. 
Ex' isso. Não era o caso do veto. A emenda constitucional não é vetada, ela é 
promulgada. Também não fiz nenhuma declaração contra minha emenda. 
Ao contrário, fui à tribuna do CongreSso Nacional, naquele dia, pronunciei 
discurso em defesa da elnenda, votei a favor da emenda, assim como todos os 
outros Deputados da Oposição e do PDS. Apenas não houve quorum para 
que a emenda fosse aprovada. Isto foi o que se deu. Não houve rej_eição por 
parte do Governo. 

O SR. MALUL Y NETTO - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. RELATOR (EDISON LOBAO)- Pois não. 

O SR. MALULY NETTO - V. Ex• sabe que naquele dia votei na 
Emenda Lobão sem nenhum constrangimento, sem nenhuma pressão de 
quem quer que seja. Havia, como há, o direito natural de cada Deputado, de 
cada Senador, manifestar o seu voto. O que não se pode, no meu entendimen
to, se retirar é o direito partidário da legitimidade de quem detêm o poder, de 
querer o direito partidário que pode sobrepor·se, mas não houve, como V. 
Ex• pretende, pressões de quem quer que seja ou uma disposição anterior ... 

O SR. SAM IR ACHOA- Eu concordo. Concordo com V. Ex• em tese. 
V. Ex• estâ dando apoio à minha tese.Aiiás, o que o Deputado Edison Lobão 
diz é que não houve. V. Ex• afirma que é legítimo. Se. V. Ex' afirma que é 
legítimo, é Porque houve. 

O SR. MALUL Y NETTO- Estou dizendo que é um direito partidário. 

O SR. SAM IR ACHOA - Partidário, não. O partido não participa(!,, 
Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Pediria ao nobre Deputa
do Sarnir Achôa que concluísse a sua interpelação. Aliás, o aparte do nobre 
Deputado Edison Lobão só foi possível, regimentalmente, porque S. Ex• foi 
citado por V. Ext, nobre Deputado Sarnir Achôa. Então, peço a V. Ex• que 
conclua a sua interpelação. 

O SR. SAM IR ACHOA - Peço perdão a V. Ex• pelo mal-entendido 
eventualmente causado. Mas, pode ter certeza, nobre Deputado Edison Lo
bão que não houve no meu pensamento nenhuma crítica a V. Ex•, mas crítica 
ao Governo. Porque eu aceito atê em tese que homens pertencentes ao Gover
no, em que pese não pertencerem a este Governo, como partido, ou o Gover· 
no não pertencer originariamente ao partido de V. Ex•, eu até poderia, em te
se, aceitar o posicionamento de uma Bancada majoritária, pertencente ao 
Governo, aceitando as imposições do Governo. 

A minha pergunta é muito mais clara. Pergunto: qual o pecado da emen
da de V. Ex•? Porque todos os jornais noticiaram, todos nós sabemos, isso 
não é nenhum segredo, que a emenda do Governo tentou esvaziar a de V. 
Ex•. A minha pergunta é clara: qual o pecado da Emenda Edison Lobão, se 
ela é a mesma, porém, seria o pecado da origem, não do Deputado Edison 
Lobão, mas do Congresso Nacional? Esta ê a minha primeira pergunta, ilus
tre Ministro. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- Respondo a V. Ex• em poucas pala
vras. Evidentemente, que traduzo o ponto de vista da conveniência do Gover
no, contra a qual legitimamente V. Ex• há de insurgir~se. 

A Emenda Edison Lobão tinha suas raízes no melhor sentimento nacio
nal. Mereceu o mais honroso tratamento do Congresso Nacional. Na ocasião 
em que foi submetida a votos,· entendemos que a questão da eleição direta de 
governador devia ser adiada por alguns meses. Os governadores de Estado es· 
tavarn recentemente empossados. Em razão do longo período durante o qual 
se processou a eleição indireta de governador, era natural que se acumulas
sem legítimas ambições de candidatos que aspiram legitimamente à direção 
mãxima de seus respectivos Estados. 

Por outro lado, emprestamos a esta emenda uma importância capital, 
como afirmei durante a minha exposição. Ela altera o metabolismo político 
do País, gera a aceleração do processo de orgnização partidária, deflagra o 
processo sucessório, tão logo seja inserida na Constituição. E como naquela 
ocasião era conveniente ao interesse público, segundo o nosso modo de ver, 
que os governadores de Estado se organizassem, a fim de iniciar, com a efi
ciência possível, o desempenho com vistas à realização dos seus programas do 
Governo, entendemos conveniente dilargar um pouco no tempo a votação da 
emenda constitucíonal de eleição direta de governador. 

O Deputado Edison Lobão não perde absolutamente nada da sua autori
dade, nem os serviços que prestou à causa democrática ficaram tisnados em 
razão da proposta de emenda constitucional do Governo. S. Ex• desbravou, 
conscientizou o País, mobilizou as consciências democráticas todas, de forma 
que, logo em seguida, proposta a emenda constitucional de autoria do Gover
no, ela, mais abrangente do que a do Deputado Edison Lobão, vem numa é
poca em que, segundo a metodologia do Governo, julgamos oportuna. Esta é 
a única razão. Pecado, não houve algum, era urna questão de ocasião. 

O SR. SAM IR ACHOA - Posso fazer mais uma pergunta? (Assenti
mento da Presidência.) - Com relação, no meu sentido, às prerrogativas do 
Congresso, que acho tênues, participei da Comissão que elaborou essa pro
posta e entendo que- e, aliâs, lutei por isto na Comissão- enquanto existir 
o art. 48 da COnstituição Federal, não existe o Congresso Nacional de acor~ 
do com o próprio termo ~·congresso Nacional". Isto porque, Sr. Ministro, ê 
evidente que num Congresso todos votariam por igualdade e a Maioria have
ria de decidir. 

Pelo art. 48, que entendo que é a grande ditadura existente no Congresso 
Nacional, as grandes propostas, ou as que mais interessam à Nação, ou as 
mais importantes para o País, elas devem ser submetidas separadamente à 
Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Isso contraria o mais comezi· 
nho dos princípios democráticõs, por pior que seja a democracia de um País, 
se é que nós· podemos adjetivar uma democracia. Mas, então, é incrível -
nem todos os brasileiros sabem, uma pequena parcela sabe - que 454 con
gressistas serão derrotados por 34. Isto contraria qualquer princípio e para 
nós é evidente a existência de urna ditadura dentro do Congresso Nacional. 
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Nós lutamos por isso, mas fornos convencidos na hora de que realmente a de
mocracia deva ser conquistada paulatinamente por grandes e ilustres 
membros daquela Comissão - isto está registrado nos anais, quando da dis
cussão - nós abandonamos e apresentamos uma proposta autônoma para a 
modificação, ou a volta ao stato quo do_ art. 48. 

Mas, pergunto com relação às prerrogatiVas, aPesar de ténues para um 
Congresso Nacional ... 

O SR. LO MANTO JUNIOR - Peço a palavra pela ordem, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Com licença do orador, 
tem V. Ex'- a palavra. 

O SR. LOMANTO JUNIOR- Queria apenas ponderar a V. Ex• E que 
esta reunião foi convocada com o objetivo definido pelo eminente Deputado 
João Gilberto exatamente para que o Ministro -debatesse- e o debate foi o 
mais amplo-. sobre o projeto que restabelece as eleições diretas para gover-
nadores e Senadores. · 

Estou, todos estamos aqui sentindo- acredito que este pensamento não 
seja o meu próprio, mas o de V. Ex•s tambéni ~·que realmente estamos des
cambando para outro terreno, tendo a impressão de que ferimos o Regimento 
até prejudicarido o· briTh-illte diálogo que foí realizado dentro de um clima da 
mais absoluta delicadeza parlamentar, e da clareza meridiana, das respostas 
do Ministro às Perguntas incisivas dos que participaram do debate. Portanto, 
pediria: a V. Ex• que verificasse se realmente estamos ferindo o Regimento, 
porque estamos debatendo um assunto para o qual esta reunião não foi con
vocada. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- S. Ex• o Senador Loman
to Júnior falou pela ordem fazendo uma reclamação à Presidência. 

Tenho realmente que dizer que, cm parte, procede o ponto de vista de S. 
Ex'- de que a Comissão foi convocada, -hOje;-para ouvi-r, em audiência, o Sr. 
Ministro da Justiça sobre eleições diretas. EiúâO, todo e qualquer assunto que 
seja aqui levantado, mesmo de natureza política, relacionado com a Pasta de 
S. Ex•, a resposta ficará a critério de S. Ex• S. Ex• não estará obrigado ares
ponder. 

O SR. SAM IR ACHOA- Aceito a determinação de V. Ex• e respeito o 
ilustre Senador Lo manto Júnior. Mas, estou sendo levado pelo espírito de
mocrático, sempre demOnstrado pelo ilustre Sr. Ministro1 que tive oportuni
dade, hoje, pela primeira vez de conhecer, e sinto-me, assim, talvez, emocio
nado, pela primeira vez, ao admirar os seus dotes democráticos, _e realmente 
respeitando a posição do ilustre Senador, estou sendo levado pelo espírito de
mocrático exatamente por um dos nossos Pares que ocasionalmente ocupa o 
Ministério da Justiça. 

Finalmente. Sr. Ministro, eu me permitiria fazer uma última indagação, 
ràpidamente. 

Por gentileza, quais os pontos com os quais, efetivamente, o Governo 
não concorda- o que aliás, acho até um direito do Governo, em não concor
dar discutir, mas deixar ao Congresso decidir- ciuaiS os pontos com relação 
às prerrogativas do Congresso, que o Governo, efetivamente, não concorda? 
Porque nós temos ouvido tanto e lido tanto que nós não sabemos, até hoje, 
quais são os pontos de divergência entre este Congresso Nacional e o Gover
no. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- Parece-me que a expressão de V. Ex• 
contém duas perguntas distintas: a primeira, diz-respeito ao artigo que v. Ex9 
denomina ditadura da minoria, seguida da afirmativa de que V. Ex• fez uma 
proposição autônoma, no sentido de corrigír essa distorç~o. 

Portanto, essa pergunta não deve ser dirigida a mi~ que estou privado 
do privilégio de votar no Congresso Nacional. V. Ex• deVe exercer a sua capa
'cidade pedagógica junto aos colegas no exercícíó do mandato, para que eles 
possam apoiar a sua proposição. E desejo êxito a V. Ex• 

O SR. SAMIR ACHOA - Muito obrigado. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- Quanto à segunda parte, que é aque
la referente à questão das prerrogativas, ê bOID que lembre que a proposta das 
prerrogativas do Congresso Nacional é de origem pedessista. Ela é fruto das 
preocupações com a restauração do Poder Legislativo, de três dos mais emi
nentes nomes do nosso Partido: o Deputado Djalma Marinho, do Presidente 
Flávio Marcilio e do Deputado Célia Borja. 

E, portanto, em torno de uma proposição n~scida no seio da_nossa grei, 
é, portanto, de uma proposta originária: di iriidaffVa de companheiros nossos 
que V. Ex• formula a sua pergunta. E responderei. 

O Governo não tem nenhuma interferência -na questão referente à elabo
ração da proposta de emenda constitucional das prerrogativas. O Poder Exe
cutivo julga essa proposta oportuna, ejulga~a,-em sua grande parte, adequa-

da. O Governo absorve-a como um marco fundamental no seu processo de 
abertura democrática e lhe empresta tanta importância quanto empresta às 
suas próprias iniciativas. como as do regime pluripartidârio, a da anistia e a 
da eleição di reta de governador e de Senado i- que ora temos a honra de discu-
tir. 

E claro, que tendo responsabilidades, sendo atingido na sua capacidade 
de governar, por uma proposição tão abrangente e import'ante como esta, o 
Governo deve fazer não as objeções mas colocações que entenda convenien
tes ao resguardo do interesse público, segundo a sua própria conveniência ou 
à sua ótica própria.-Não o faz em terinos de imposição nem de oposição à 
emenda. O Governo o faz legitimamente através do Relator da matéria, o 
ilustre Senador Aloysio Chaves, que é quem dialoga, negocia e transaciona, 
tendo em vista as legítimas aspíraçOes do Poder Executivo em ver alteradas 
duas disposições dessa emenda constitucional. 

Como não fujo às perguntas, e como não tenho o raciocínio politico con
vencionar, que teii:rla sempre em apresentar uma espécie de iceberg, ou seja, a 
idéia de um iceberg. uma ponta diminuta muito clara, uma ilusão de um 
imenso corpo submerso, quero enfrentar esta matéria com a lógica e a clareza 
que são próprias do meu hábito mental ou -que sejam da minha pretensão de 
hábito mentaL 

Entente o Governo - e o fez sentir por meu intermédio ao Senador 
Aloysio Chaves e aos ilustres autores da emenda- que a questão do decurso 
de prazo deve obedecer a uma fórmula transacional que eu próprío redigi e 
propus, A emenda das prerrogativas prevê que, decorrido o prazo invocado 
pelo Poder Executivo, e ao fazê-lo aceita a invocação do prazo pelo Poder 
Executivo, o que qUer dizei- que o reconhece legítimo, a emenda propõe que, 
decorrido o prazo, a matéria objeto da invoCação excepcional do prazo se er
ga, na pauta dos trabalhos do Congresso Nacional, como uma espécie de óbi
ce intransponível, uma espécie de muro represador de tudo quanto esteja sen
dO-debãfidO ou em véspera de votação, até que, através do voto direto de 
cada parlameritar, se alinhe este _f!lur_o, se elimine este obstáculo, e se faça 
fluir, novamente, com naturalidade: todo o elenco de matéria por este obstá
culo represado. 

Como entende o Governo que, no mundo em que estamos vivendo, hâ 
medidas que devem ser tomadas com urgência, seja para a manutenção da or
dem pública ou da segurança interna, seja para a promoção do nosso desen
volvimento, em ambos os casos, sempre submetidos às oscilações e interferên
cias externas, o que constitui um dado inovador, no campo do exercício do 
Governo, que se devia, uma vez decorrido o prazo, incluir automaticamenü~ a 
matéria na Ordem do Dia, em regime de urgência, o que significa uma prefe
rência inelutável sobre todas as demais, durante um certo número de sessões. 
E que, ao termo dessas sessões, realizadas duas chamadas em cada uma des
sas sessões, se ainda assim não for votada a matéria, que seja ela submetida 
ao voto da Liderança. A Maioria, pelo seu Líder, teria, então, a oportunidade 
de aprovar a matéria se o entendesse e a Liderança da Oposição teria oportu
nidade de registrar nos anais e, portanto, dar conhecimento à Nação, do seu 
inconformismo e da sua posição com relação à matéria. 

São sugestões postas ao Sr. Relator Senador Aloysio Chaves, para nego
ciar, para transacionar, paTa encontrar um ponto de equilíbrio. Não é uma 
imposição, portanto. 

Nem cabe ao Governo fazer imposições em matéria de tramitação de 
emenda constitucional. 

A outra questão polémica, que resvala para o âmbito da paixão, e que 
certamente há de encontrar reações traumáticas, é a questão da inviolabilida
de absoluta. 

O texto constitucional hoje vigente, que emerge de um período de ex
cedo, marcado pelo arbítrio, consagra a inviolabilidade dos mandatos - e 
deixo aqui de usar a expressão "absoluta"-- em opiniões, palavras e votos, 
salvo nos casos de delitos contra a segurança nacional. 

Ora, a regra excepciona com tal amplitude, que todas as dezenas de deli
tos tipificados na Lei de SegUrança Nacional passam a significar a vulnerabi~ 
I idade do instituto da inviolabilidade parlamentar. 

É claro que essa situação não deve ser mantida. Mas parece-nos claro 
também que em razão de motivações históricas muito ligadas às contingên~ 
cias que estamos vivendo, não serã possível, ainda e agora, a restauração 
abslsoluta da inviolabilidade parlamentar, até mesmo por conseqüências Oe 
natureza jurídica que perturbaríam fortemente o quadro das instituições bra
sileiras que queremos vestir e permear do maior conteúdo democrático possí
veL 

Daí porque S. Ex• o Sr. Relator está concebendo uma fórmula em que as 
exceções se restrinjam ao minimum minimorom e que, a contrario senso. se dê à 
ínviolabilidade o mãximo possível. 

Não tenho autoridade para falar a respeito porque a idéia está concebi
da, mas a fórmula escrita ainda não. S. Ex.•, o Senador Aloysio Chaves é 
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quem poderá discutir, negociar e transadonar, no sentido de encontrar uma 
solução de equilíbrio para a questão. 

O SR. SAM IR ACHOA- Queria, ao mesmo tempo em que agradeço a 
V. Ex~. cumprimentá-lo e dizer, sem nenhum favor, da certeza que tenho de 
qt.~ V. Ex•, participando do processo da redemocratização do País, represen
ta, para a Nação brasileira, uma grande segurança, pelo espírito que V. Ex"
sempre demonstrou em favor da Democracia. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- Obrigado a V. Ex• 

O SR. SAM IR ACHOA- Com relação à resposta de V. Ex•, eu queria 
apenas fazer um apelo, por intermédio de V. Ex•, ao Governo. 

Quando nós discutimos as prerrogativas dos Deputados, o Governo faz 
a colocação de que o mandato não pode ser totalmente inviolável, porque 
1sso geraria abusos. Nós, se concordar com a tese, vamos, apenas para argu
mentar, aceitá-la. Mas acontece, Sr. Ministro,-que V. Ex• é jurista- emêrito 
jurista, conhecedor profundo do Direito e das Leis- sabe muito bem que o 
que ocorre, atemoriza ao cidadão comum e ao- Congressista, ri este momento, 
é a redação dada pela Lei de Segurança Nacional. Decorrente, evidentemen
te, de um regime de exceção, a lei peca pela generalidade. Se nós analisarmos, 
Sr. Ministro, a atual Lei de Segurança Nacional, chegaremos à conclusão de 
que qualquer cidadão ... 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- Estamos de acordo em que ela não 
constituirá exceção. 

O SR. SAM IR ACHOA- Mas o que eu pediria a V. Ex•, Sr. Ministro, 
é o seguinte: mesmo que os conceitos de Segurança Nacional continuem man
tidos pelo Governo, na forma em que ê adotada pela atual Lei de Segurança 
- eu não concordo com isto pelo menos na integridade de toda a lei - mas 
mesmo que o seja porque o Governo se mostra intransigente na modificação 
da Lei de Segurança, no que diz respeito ã sua filosofia, ao seu funcionamen
to, há, inequivocamente, Sr. Ministro- e V. Ex• sabe muito bem disso e bem 
melhor do que eu- que os artigos onde imperam uma generosidade ou uma 
generalização ou_ não especifiCação de determinados delitos. são perigosos 
para todo cidadão porque se levarmos em consideração a redação dada por 
determinados dispositivos da Lei de Segurança Nacional, nós, a qualquer 
momento poderíamos enquadrar qualquer cidadão que se insurgisse contra o 
Governo porque nós teríamos, na generalidade, por exemplo - apenas um 
exemplo- o fato de que alguém estaria colocando em risco a Segurança Na
cional porque estaria criticando o próprio Governo. Se nós interpretarmos 
desta maneira, Sr. Ministro, levaríamos todo cidadão às barras dos tribunais 
por qualquer crítica ao Governo. O que eu pediria a V. Ex•, neste momento, 
seria a reformulação da Lei de Segurança Nacional, estabelecendo com clare
za como deve ser em qualquer lei o que seja crime e o que não seja crime. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- V. Ex•, se me permite, estã advogan
do o que é uma conquista da civilização ocidentaL Nu// um crimem nula poena 
sine lege. Não há crime sem lei anterior que o defina. 

O SR. SAM IR ACHOA- Perfeito. Terminando, quero agradecer mais 
uma vez a V, Ex• e, agora, eu reiteraria o meu apelo, se V. Ex• concorda, pelo 
menos em tese, que a Lei de Segurança Nacional, na sua redação propicia o 
enquadramento de qualquer cidadão até por Críticas Teitas ao Governo. Há 
necessidade, Sr. Ministro, de uma reformulação dessa lei a_t_é- repetindo
até admitindo que o Governo pretenda manter na sua integridade a Lei de Se
gurança Nacional, há necessidade de nós espancarmos nessa lei tudo aquHo 
que for genérico, que não for específico, estabelecendo a responsabilidade de 
cada cidadão, porque senão estaríamos sempre SOb a tutela de um arbítrio 
que é bem pior do que a lei ... 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- O que V. Ex• estã exigindo, data ve-
nia. é a tipicídade do delito. 

O SR. SAM IR ACHÚA - Sem dúvida nenhuma. 

O SR. JOÃO GILBERTO -Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Tem a palavra, pela or-
dem, o nobre Deputado João Gilberto. 

O SR. JOÃO GILBERTO - Sr. Presidente, apenas como Vice
Presidente da Cõfhissão Interpartidãria da Câmara dos Deputados, que ela
borou o projeto- de emenda constitucional das prerrogativas, eu desejaria dei
xar registrado nos anais dos trabalhos da nossa Comissão, jã que S. Ex• o Sr. 
Ministro atribuiu à proposta de emenda constitucional de prerrogativas a três 
pessoas que realmente tiveram um papel muito irilp6rtante no processo delas, 
por exemplo, Deputado Flávio Marcílio, Deputado Djalma Marinho, Depu
tado Célia Borja, este último, Relator da comiss-ão, que essa emenda foi redi
gida por uma comissão bipartidária- à época, MDB e ARENA- e que no 
seio dessa comissão se deu o mais alto exemplo de transação política de vez 
que, inclusive- e o Sr. Ministro afirmou várias vezes que a Oposição sempre 

deseja o ótimo - a OposiçãO foi quem mais cedeu ao longo dos trabalhos 
dessa comissão. . 

Na verdade, a emenda das prerrogativas não é o resultado da iniciativa 
de três pessoas, mas o resultado de uma iniciativa do Presidente da Cârama 
dos Deputados e, com o apoio dos dois partidos, à êpoca existentes, fõi for
mada uma comissão da qual pela OposiçãO fui Vice-Presidente. Essa cernis~ 
são, que teve como relator o Deputado Célia Borja, aprovou o projeto que aí 
está em sistema de transação política, porque realmente o projeto que aí está 
não- representa, longe está de representar o ponto de vista da Oposição, mas 
está representado o resultado de uma transação política. 

O SR. !BRAHIM ABI-ACKEL- V. Ex• me permite?~ porque se trata 
de uma questão de ordem, eu ia registrar a participação da comissão. Esca
pou no momento em que tratei das prerrogativas, mas já tinha em mente, está 
aqui anotado, que ia fazer referência, para constar dos anais, a brilhante par
ticipação dos membros da Oposição na elaboração dessa proposta. Eu me re~ 
feri à iniciativa. Perdoe-me, portanto, V. Ex•, o lapso que corrijo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Sr. Ministro lbrahim Abi-Ackel, 
permita que eu faça, modestamente, coro às manifestações de alegria por tê
lo, mais uma vez, presente no Congresso Nacional, discutindo conosco ques
tões políticas. Acho até mesmo que V. Ex• está fazendo mais uma vez jus a 
sua já- por assim dizer- proverbial habilidade intelectual e inteligência, de 
um modo geral. 

Mas, V. Ex• disse, a certa altura, respondendo a urna questão levantada, 
que a Oposição desconfia do projeto político do Governo. V. Ex• respondeu 
afirmando que a Oposição deve desconfiar e se não desconfiasse não seria 
Oposição. Com as devidas desculpas me permita V. Ex• que, de um modo, 
discorde. Quanto a confiar ou não no projeto político do Governo, numa si
tuação diferente- se me permite o termo - que atravessamos, porque logo 
em seguida V. Ex• afirma que a democracia que se querê aquela que construi
remos, nós todos, Governo, Oposição, Nação brasileira, ora, me parece ób
vio que não teríamos coridições de construí-la juntos se não conhecemos, por 
parte de quem comanda o processo de conveniência ou oportunidade, onde 
pretende ir, como pretende ir e que tempo pretende gastar atravessando este 
período. Não conhece a Oposição, como não conhece a Nação toda, qual o 
projeto político do Governo, o que pretende o Governo. O Governo "realmen
te pretende apenas estabelecer eleições diretas para governadores de Estados? 
Aliás, me permita V. Ex• que eu apresente aqui, também, o meu aplauso à íni
c:iativa do Governo enviando a esta Casa uma emenda constitucional restabe
lecendo as eleições direta's para governadores estaduais. Mas, pretenderia o 
Governo no seu projeto político de abertura ficar apenas aí? E em ficando aí, 
pretenderia o Governo como medidas - diríamos- complementares a este 
ato estabelecer, por exemplo, sublegenda para a eleição de governadores? Im
pedir as coligações partidárias e ainda relacionado com isso, estabelecendo-se 
o distrital ou o ~'distritão" que já se discute? ~ óbvio que se nós queremos 
realmente construir juntos o regime democrático, à Oposição se deve reservar 
o direito de querer saber o que pretende o Governo, sob pena de se pensar 

que o Governo não sabe o que quer ainda. E se o Governo não souber o que 
quer, é bem possível que outras medidas consideradas casuísticas possam ser 
tomadas logo a seguir. Por que não? A História recente do País está aí a nos 
demonstrar isso. A Oposição não desconfia do projeto do Governo simples
mente por desconfiar, por ser Oposição, ela tem motivos para desconfiar do 
projeto político do Governo. 

Sabemos perfe"itamente, Ministro Abi-Ackel, por exemplo - e V. Ex• 
sabe melhor do que eu, muito melhor- que durante o Governo Médici tive
mos estabelecidas constitucionalmente eleições diretas para governadores e, 
logo a seguir, revogadas e os argumentos aventados foram de que as circuns
tâncias não permitiriam eleições diretas para governadores E eu perguntaria: 
e se as circunstâncias nos próximos meses ou no próximo ano mudarem! Não 
haveria o risco de o Governo tomar a iniciativa mais uma vez de revogar essa 
medida? Ou outras medidas que incluiria, inclusive, prorrogação de manda
tos, etc., porque V. Ex• disse que o seccionamento, a redução dos mandatos 
dos Senadores indiret_os seria urri ato injurídica, que atentaria contra o direito 
individual e o direito público. Não sou advogado, sou um médico, mas enten
di e percebi assim as palavras do eminentejui"rsta, que colocou no mesmo ba
laio- se permite o termO- quer a redução de mandatos de Senadores indi
retos, quer a prorrogação dos mandatos de Prefeitos e Vereadores. Não teria 
sido ai, também, uma medida altamente injurídica essa prorrogação? E é bom 
que se diga, quem defendeu a medida prorrogacionista acabou usando argu
mentos diferentes, até menos opostos àqueles aventados por V. Ex' nesta ma
nhã. 



5464 Quinta-reira 9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sc>Çào II) Outubro de 1980 

Mas a minha pergunta ficaria no seguinte; não conhecendo o projeto 
potítico do Governo, enfim, não estando as cartas !Ia. mesa para que a Opo
sição possa discutir com franqueza, não conheceDdo esse projeto político, 
cabe à Oposição desconfiar. Não é bom para o País que a Oposição continue 
desconfiando, mas para que ele não c-ontinue desconfiafidQ e·preCISO que O 

Governo dê, ofereça as condições indispensáveis para que ela acredite no pro
jeto do Governo, conhecendo, na sua inteirêza, este projeto. 

Perguntaria, se a Oposição não conhece, se a Nação não conhece, não hâ 
riscos de que, mudando-se as circunstâncias-, esta medida proposta ao Con
gresso Nacional restabelecendo eleição dircta de Governador, não há o risco 
de que ela seja revogada amanhã, depois ou daqui a um ano? 

O SR. JBRAHIM ABI-ACKEL- Sr. Senador, a questão de confiar ou 
desconfiar é uma questão subjetiva, que decorre do grau maior ou menor da 
credlbilidde do Governo para cada QUal. 

Quanto àquilo que V. Ex• chama de ausência de visualização do projeto 
do Governo, permita-me que lhe faça os seguintes reparos: A História recente 
do País, muito ao contrário do que V. Ex• afirma, não induz à convicção do 
retrocesso, induz à convicção da progressão do projeto democrático do Go
verno. 

Embora possa estar a cansar V. Ex•s com a repetição daquilo que por 
duas vezes jâ afirmei, peço-lhes vénia para fazê-lo. O processo de democrati
zação brasileira inaugurou-se no País de forma a mais solene possível. No 
momento em que o Presidente atual se emposs~va na mais alta magistratura 
da Nação, espontaneamente assumiu perante o País o compromisso de fazer 
deste País uma democracia. Se esse compromisso não tivesse sido seguido, 
imediatamente, de proposições práticas e objetiv-as, então, Sim, V. Ex• teria o 
direito de desconfia-r, mas não pode fazê-lo porque tão logo se empossou o 
Governo, Sua Excelência o Presidente da República propôs ao Congresso 
Nacional o mais democrático de todos os projetes, o rriais humanos de todos 
os projetes que foi o da anistia. V. Êx•s insurgiram-se contra o projeto no 
exercício legítimo de uma prerrOgativa oposiciOnista, acoimando-o de incom
pleto e, portanto, insuscetível de gerar os resultados amplos, gerais e irrestri
tos a que a Nação aspirava. 

V. Ex• hã de também concordar que, aplicada a lei da anistia não existem 
mais presos políticos no País, a não ser um só, que, condenado a uma larga 
pena de prisão, estâ em vésperas de obter o seu livramento condicional. Posso 
informar a esta douta Comissão que o proceSso de livramento condicional, 
que não depende do Poder Executivo porque está- afeto ao Conselho Peniten
ciário do Estado, jâ estâ em fase de decisão final para que, então, sim, o Brasil 
se alie a pouquíssinlos países do mundo sem um único e só preso político. 

Os líderes banidos ou exilados, cujos mandatos foram cassados e cujos 
direitos políticos foram suspensos, sob a égide dos A tos InstitUcionais nos l, 
2 e 5, estão de retorno ao Brasil, não apenas com o direito de aqui residir e 
trabalhar, mas com a mais ampla possibilidade assegurada em lei, de partici
parem do processo político como organizadores de partido, como futuros 
candidatos ao Parlamento e aos próprios governos estaduais e, portanto, de
sembaraçados de qualquer restrição, quanto à prâtica integral de todos os di
reitos políticos que integram o património jurídico do homem. Este é um 
passo decisivo e inicial dentro do processo de abertura política. 

Logo em seguida, enfrentou o Governo a qU6stão, na época, subordina
da à condenação total do País, que era a do bipartidarismo imposto por ato 
de arbítrio à Nação. Tinha-se como certo, porque não havia voto discordan
te, que o bipartidarismo estreitava as opções políticas, continha um espaço 
muito reduzido para que dentro dele surgissem novas lideranças. Empobrecia 
o debate parlamentar em razão do maniqueísmo que subordinava toda a dis
cussão ao sim e ao não. Em face da História brasileira, este foi o grande peca
do do bipartidarismo, porque desde a Colônia, somente nos foi possível atra
vessar as crises estruturais da sociedade brasileira, sem derramamento de san
gue, e principalmente durante a experiência presidencialista da Regência, nos 
foi possível preservar a integridade continental do território brasileiro em ra
zão da extrema plasticidade, da extrema ductilidade das nossas lideranças 
políticas que se compunham com correntes eventualmente desavindas, para 
delas desavirem depois, quando, no ápice da problemática política brasileira 
surgiam questões que exigiam o concurso de todos. O que se armou no Parla
mento brasileiro em razão do bipartidarismo foi iiina iMPossibilidade de con
ciliação prática ein torno dos grandes problemas nacionais, uns por dever in
contrastável a dizer sempre ''não", outros, por dever de fidelidade também 
incontrastável a dizer sempre usim". 

A democracia não seria viabilizada no Brasil e o processo político demo
crãtíco, iniciado com a revogação do AI-5, prosseguido triunfantemente com 
a anistia, não encontraria, a nosso modo de ver, evidentemente, segundo a 
nossa ótica, uma progressão condizente com as necessidades de inanifestação 
de numerosas correntes de opinião, ainda emudecidas, se não rompêssemos 

as barreiras do pluripartidarismo e oferecêssemos ao País a oportunidade da 
organizaçãO em pattidos políticos de quantas correntes de opinião que se for
massem. Somente assim, poderíamos ouvir vozes, anseios, reivindicações, 
pressões legítimas de correntes de opirilão através das novas legendas que se 
estilo nrganizando. 

Não discuto a questão das dificuldades burocráticas ou cartoriais inseri
das no diploma legal que reinstalou o pluripartidarismo no Brasil, é uma 
questão à margem e que pode ser corri~ida a qualquer tempo, mas a verdade 
é que a filosofia, a insPiração, o impulso foi o de abrir a manifestação popu
lar, o de permitir o aparecimento de novas correntes de opinião, o de possibi
litar o pluripartidarismo como um passo a mais no caminho do processo de
mocrático. 

Logo em seguida, o governo do Presidente João Figueiredo submete ao 
Congresso Nacional esta emenda, em cujo bojo se encontram cristalizados to~ 
dos os componentes do processo democrático e que é o da restauração da 
eleiÇão direta para- governadores e Senadores. O Senador indireto que, em ra
zão das suas origens, tem encontrado da parte dos companheiros de V. Ex• e. 
de V. Ex• mesmo as maiores críticas, desaparece com a aprovação desta 
emenda e a realização daS futuras eleições. 

A escolha indireta de governadores de Estado, processada segundo a 
confiança exclusiva do- Presidente da República~ cede lugar à mais lídima tra
dição democrâtica brasileira que é a do sufrágio universal e do voto direto e 
secreto. 

Afirmei que Csta emenda altera o corpo político do País, suscita candida
turas, provoca o surgimento imediato de novos agentes orquestradores da 
vida pública brasileira, apressa a organizaçãO- dos partidos, irriga de oxigênio 
todo o quadro político brasileiro porque significa, este sim, um passo decisivo 
para devolver ao povo a prerrogativa de eleger os seus governantes. Além dis
so, significa também, um marco da maior importância no caminho ou no 
processo de edificação das nossas instituições democráticas. 

Encontra-se em curso no Congresso N acionaJ·a emenda das prerrogati
vas, e' segundo foi muito bem esclarecida a questão pelo Deputado João Gil
berto, nasce do consenso de uma comissão pluripartidãria, responsável pela 
elaboração final do texto. 

O Governo julga essa emenda adquada e oportuna, importante para o 
restabelecimento das franquias e prerrogativas do Poder Legislativo. Se faz 
essa ou aquela observação, ele o faz na proteção do bemRcomum, pelo qual 
lhe cabe zelar, mesmo porque sendo parte do País não se pode omitir comple
tamente ou dele se desinteressar a ponto de abandoná-lo ao acaso das cir
cunstâncias. Aí está, nesse posicionamento do Governo, em face da emenda 
das prerrogativas, outra estaca plantada no caminho, outro marco na direção 
do processo democrático. V. Ex• há de convir, portanto, que se há alguma 
coisa em real e efetivo andamento no País é o processo de construção demo
crática. Se há alguma c-oisa perfeitamente visualizada no nosso País é a busca 
da realidade democrãtica do regime democrático. 

Quanto à questão da eventual possibilidade das eleições diretas de gover
nadores vírem a ser revogadas em ato futuro, quero lembrar-lhe que o exem
plo invocado por V. Ex• que não serve à colação, porque ao tempo em que a 
regra permanente da Constituíção, que corlsagrava a eleição direta de gover
nadores, era invalidada pelo Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias, que a adiava sempre àS vêsperas de um novo pleito, era em razão do 
Ato Ins~itucional n~" 5, que prescindia da soberania do Congresso Nacional 
para inserir modificações no texto ConstituciOnal. Hoje, não é mais possível 
isso. Ao Congresso Nacional, a este sim, cabe orientar neste passo ou zelar 
por esse património a fim de que se realizem as eleições, como quer o Presi
dente Figueiredo, que emprestou o aval da sua assinatura a esta proposta, a 
realizações das eleições diretas para Gõvernãdores. 

Creio ter respondido as duas perguntas básicas formUladas por V. Ex•. 

O SR. HENRIQUE SANTJLLO- Quem pede vénia sou eu, Sr. Minis
tro. Veja bem V. Ex• que, mesmo que eu pudesse concordar com tudo que foi 
muito bem exposto por V. Ex•, agora, ainda faria uma outra pergunta. Gos
taria de saber como vai no futuro. Quais serão as medidas? Sei que V. Ex• não 
fará como um antecessor seu que disse qu-e o futuro só a Deus pertence, por
que se pretendemos construir juntos uma democracia, o futuro deve pertecer 
a nós todos e também a Deus. Mas, resta saber quais as medidas para o futu
ro. V. Ex• disse, por exemplo, que quem deseja o voto direto e secreto é por
que aspira à alternância do poder. Nesse ponto eu concordo. Que realidade 
polftica é essa a qUe se referiu V. Ex• nos está impedindo agora de decidir 
quanto à possibilidade de eleições diretas para Presidente da República? 

Seria porque, aí, efetivamente não se pode permitir ainda a alternância 
do poder- sem querer descer aqui a digressões maiores quanto ao problema 
do exercício do poder hoje no País. Não seria por isso? Que realidade política 

• 
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é esta que estaria condicioriando o Governo, que tem o comando do processo 
de decisão quanto a oportunidades? 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (Inaudível.) 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- f: oportuna a pergunta, porque es
tamos discutindo uma emenda constitucional de autoria do Deputado Ulys
ses Guimarães que tenta estabelecer eleições diretas para Presidente da Re
pública. V. Ex•, Sr. Ministro, começou a responder ao nobre Deputado João 
Gilberto, dizendo que há uma realidade política que condicionaria o Gover
no a ter uma visão, no comando do processo de oportunidade, de que não é 
oportuno ainda o estabelecimento da eleição direta para Presidente da Re
pública. Correto? Essa foi uma colocação quanto à decisão, quanto à oportu
nidade do processo. 

O SR. !BRAHIM ABI-ACKEL- V. Ex• me permite responder. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR- Pediria licença a V. Ex• para responder 
ao nobre Senador Henri_que Santillo, jâ que fui citado nominalmente. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Não foi nominal, porque foi um 
lapso da minha parte. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR - (Inaudível.)- Nobre Senador Henri
que Santillo, a alternância se fará desde que o povo, nas eleições de 1982, ve
nha a atribuir aos homens da Oposição a maior:ia. (lnau_dível.) A própria al
ternância no rilais alto posto da Nação será rena se a maioria obtida, através 
do voto popular, a maioria no Congresso Nacional, se a Oposição alcançar 
essa maioria. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Só que no caso, em confronto direto 
com as palavras do Ministro da Justiça quando nos disse aqui, com respeito à 
eleição de governador, que se o Governo deseja essa eleição pelo voto direto e 
secreto, é porque estaria aspirando a alternância no poder, obviamente poder 
regional, poder estadual. A minha pergunta se faz quanto ao poder central, se 
quem, realmente, deseja o voto direto e secreto está aspirando a alternância 
no poder, eu perguntaria se a realidade está impedindo o estabelecimento de 
eleições diretas, que tambêm correspondem a uma lídima tradição brasileira, 
tanto quanto a de governador, não mais nem menos. Se é pelo estabelecimen
to do voto direto e secreto que se aspira a alternância no poder, eu pergunta
ria se a realidade política, a que o Ministro da Justiça se referiu, cuja visão 
sobre ela pode ser diferente, em se tratando do Governo e da Oposição -
concordo - não seria o fato de não se estar permitindo ainda a verdadeira al
ternância no poder no Brasil? 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- Não estou propriamente diante de 
uma pergunta, mas de uma ilação. Tanto ê uma ilação que V. Ex• ao discorrer 
sobre ela, V. Exf mesmo a responde. Atualmente, o Colégio Eleitoral, como 
muito bem lembrou o ilustre Senador Lomanto Júnior, é constituído pelos 
Congressistas. Se a minoria hoje parlamentar alcançar maioria no pleito de 
1982 e passar a deter a maioria do Colégio Eleitoral, a alternância estará asse
gurada. As realidades a que me referi, quando respondi à pergunta do nobre 
Deputado João Gilberto, são as realidades evidentes, notórias, históricas, gri
tantes, de saída de um regime de exceção para um regime democrático. Creio 
que a única diferença existente entre nós, aliada às tertúlias que vão entre
meando as perguntas é a de tempo, é a de processo. 

Creio que V. Ex~s gostariam de um regime democrático perfeito e acaba
do, construido a um golpe só de pincel ou de bisturi, à semelhança de fiar lux e 
a luz se faz, enquanto que nós outros, que temos a responsabilidade de con
duzir um processo com segurança, optamos por um método gradualista, que 
de conquista em conquista, abso-rve os seus efeitos de maneira a inspirar a 
conquista futura. A simples eleição do Presidente da República absolutamen
te não configura um regfme democrático: -

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Seria mais um passo. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- Se configurasse não haveria demo
cracia nos Estados Unidos, na Bélgica, na França,- na Inglaterra, na Holã.nda, 
na Itália, nos países mais desenvolvidos do mundo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO -A não ser que se estabeleça o parla
mentarismo. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- Não. Diria a V. Ex• que, até em paí
ses que não têm regime parlamentarista, a eleição para Presidente da Re
pública não se faz diretamente. Trouxe aqui" Um quadro pelo qual V. Ex~ veri
ficará isso. t apenas a título de ilustração, não invoco exeinplos, nem quero 
fazer a gradação da menor ou maior importância de um país em relação ao 
outro. O quadro apenas se destina a fixar a idéia de qUe a eleição indireta 
para Presidente da República não significa nenhuma invenção brasileira, nem 
decorre do ~·pacote de abril", não é sequer elucubração do Ato Institucional 
nç 5. t fruto da experiência histórica e dos modelos políticos de um número 

de países significativo e eloqüentemente maior do que as Nações que se sub
metem aos cismas traumáticos das eleições presidenciais. Não sei.se v_aleria.a 
pena deixar a expressão cismas assim. Cada eleição presidencial no Brasil é 
uma espécie de cataclisma ... Podemos fazer uma digressão histórica pelo nos
so passado, para V. Exb 9 ver o que é. Isto, contudo, não vem ao caso- é 
uma referência de natureza ilustrativa. 

O SR. PEDRO SIMON (Fora do microfone.)- Mas com uma coorde
nação ... 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - Sim, e com uma coordenação de 
forças políticas majoritárias que lhe dá plena e total legitimidade. 

A Ásia tem qUatro países com eleições diretas que são as Filipinas, a In
donésia, o Líbano e o Vietnam do Sul, e vinte e cinco países com eleições indi
retas. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Mas, qual é o regime? 

O SR. !BRAHIM ABI-ACKEL- O regime das eleições indiretas. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Sim, mas é parlamentarista ou pre
sidencialista'? 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- Parlamentaristas e presidencialistas, 
mas com eleições indiretas. 

A África possui oito países com eleições diretas e vinte e cinco países 
com eleições indiretas. A África do _Sul que, a despeito da sua questão racial, 
significa o ponto mais adiantado do desenvolvimento da África, é um país de 
eleições indiretas. Na Europa, quatro países adotam eleições diretas. 

O SR. PEDRO SIMON - Na África é bem indireta ... 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- A gradação fica por conta da simpa
tia de V. Ex•, mas são eleições indiretas. A Áustria, a França, a Irlanda e Por
tugal - eleições diretas. Na França, como se sabe, processa-se através de 
vários escrutínios, até que os dois últimos candidatos mais votados obtenham 
maioria" absoluta. Adotam as eleições indiretas, na Europa, 21 países contra 
4. Mas, o exemplo mais candente é, exatamente, o da América. Na América, 
a posição se inverte. Nós temos 17 países na América que adotam eleições di
retas - a Bolívia, o Chile, a Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, 
Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, 
República Dominicana, Uruguai e Venezuela. E eleições indiretas em seis 
países, dentre os quais, dois admiráveis exemplos de prática de vida democrá
tica - o Canadá e os Estados Unidos. Se, portanto, a eleição direta de Presi
dente da República é um dado essencial a caracterizar um regime democráti
co, não existe regime democrático no mundo civilizado e adiantado atual. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Sr:Ministro, se V. Ex• me permite, 
eu continuaria apenas para uma observação à pergunta final. V. Ex• acaba de 
citar, aí, urna série de países em que, na sua maiOria, no continente africano, 
asiático, e na Europa, são países de eleições indiretas para Presidente da Re
pública, e, aqui, na América, em qúe a maioria é de eleições diretas para Pre
sidente da República. Ora, mas V. Ex~ não desce a observar, a analisar, a si~ 
tuação de cada um desses países. A esmagadora maioria dos países citados 
por V. Ex~. senão a quase totalidade ou a totalidade, são países que estão em 
regime parlamentarista. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- O que não tem a menorimportância. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO ~Tem muita importância- é de ex
trema importância. 

O SR. !BRAHIM ABI-ACKEL- Ainda bem que V. Ex•, a princípio, 
invocou a sua condição de médico. A eleição dO Presidente da República, por 
via direta ou indireta, não tem nada a ver com o sistema parlamentar ou pre
sidencialista. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO.,... Trata-se de exercer o poder, Exce
lência ... V. Ex•, cOmo grande jurista, deve saber. 

O SR. IBRAH!M ABI-ACKEL - Perdoe-me V. Ex• O Presidente da 
República, no regime parlamentar, pode ser eleito pela eleição direta. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Sim, eu conheço alguns países ... 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- ... porque é o Chefe do Estado. 
O sistema parlamentar de Governo se tipifica por outros qualificatiVos 

que são a eleição do Primeiro Ministro, à indicação dos Ministros de Estado, 
a prestação de contas diretamente dos Ministros e do Primeiro Ministro ao 
Parlamento, que através do voto de confiança pode destituir Ministros e que 
pode, também, ser destituído do mandato, quando a crise não encontra so
luções para a formação do Governo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Mas com eleições convocadas, ime
diatamente, a seguir. 
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O SR. HIBRAHIM ABI-ACKEL - fl apenas uma questão de ilus
tração ... 

o·SRc-HENRIQtJ'CSÃNTILLO'- Kuma questão básica- o Presi
dente da República, no regime parlamentarista. não exerce o poder. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- Ele exerce o poder, V, Ex• se equivo
ca. Ele é que exerce o poder. A administração do poder fica a cargo do gover~ 
no. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Interno não, Excelência. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - Com variações, evidentemente. São 
tantos os matizes, são tamanhas as colorações que, se nos entregarmos à dis~ 
cussão desta questão, nós atravessaríamos toda a tarde e toda a noite, porque 
cada país a despeito de situar o seu sistema em alguns fundamentos bâsicos, 
obedece às peculiaridades próprias de sua história. Hã características que 
emergem da prãtica política e, portanto, a variaçao ê extrema. EU quis de
monstrar apenas que a questão da eleição direta do Presidente da República 
não é significativa ou exclusivamente característica do regime democrâtico. 
V. Ex• pode discutir a questão do colégio eleitoral, V. Ext- pode discutir a 
questão da contemporaneidade da eleição dos parlamentares com a direção 
da campanha pelo candidato à Presidência da República, tudo são questões 
que comportam a análise e que encontram, aqui, ali, a sua colocação dentro 
do mosaico, dentro desse dominó que somam as características entre tons e 
matizes diversos da organização política mundi.il. 

Era só isto que -tinha a dizer. Se V. Ex• quiser partir para outra questão 
mais específica do Brasil, estou às ordens de V. Ex• 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Eu lamento, profundamente, que 
questões extra-Brasil não foram iniciadas por mim. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- V. Ex• lamenta que questões extra
Brasil não encontram argumentos para a sua tese. 

O SR. HENRIQUE SANTJLLO- Não, pelo contrário. V. Ex• está, 
mais uma vez, fazendo jus à sua habilidade intelectual de passar por cima, na 
verdade, de assuntos tão importantes quanto este. Na verdade, V. Ex• cita, aí, 
os Estados Unidos- ora, os Estados Unidos da América do Norte. Muito 
bem! Quem desconhece a participação popular e efetiva na escolha do Presi
dente norte-americano? 

O SR.IBRAHIM ABI-ACKEL- Mas nisto o PresidenteJoãoBaptista 
Figueiredo pode ter esta participação efetiva e popular e se comunica muito 
bem com o povo e pode participar da campanha. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Aliás, como S. Ex• teve durante o 
processo de sua escolha, não é mesmo, Sr. Ministro? 

É lógico, perfeitamente. Eu aproveito estas últimas palavras para agra
decer a V. Ex:P. e são agradecimentos sinceros porque, pelo menos, pode haver 
abertura no sentido de se discutir esses problemas. As discussões podem ser 
até inócuas, mas, mesmo assim, são irnportãntes. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- Agradeço muito às suas perguntas e, 
muito obrigado pelo inócuo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Concedo a palavra ao últi
mo orador inscrito,- o nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON- Eu quero, diante da simpatia dos meus cole
gas, em primeiro lugar, dizer que admiro muito a maneira de expressar-se de 
V. Ex• porque V. Ex• não foge das respostas, e fala. :E. evidente que expõe o 
ponto de vista do Governo, o seu ponto de-vfsia, mas, acho que ê um passo 
positivo que nós estamos dando em vez de ver o Ministro da Justiça dizer 
nada tenho a declarar ou o futuro a Deus pertence, pelo menos, vem, afirma, 
responde, entra no debate, participa. Nós estamos vivendo uma época, Sr. 
Ministro,- me perdoe a sinceridade- é um elogio a V. Ex•- em que, na 
verdade, isto que ê tão rudimentar, uma prãtica democrática com o Ministro 
da Justiça, hoje, no Brasil, passa a ser algo de altamente positivo porque nós 
não estamos mais acostumados com isto. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. PEDRO SIMON- A inteligência de V. Ex• e a maneira franca e 
aberta com que, até muitas vCzes, me perdoe a sinceridade, expõe o flanco, 
porque debate publicamente, acho que é algo altamente positivo e que soma 
para o nosso debate. 

Eu me permitiria, Sr. Ministro, não qUerendo voltar ao assunto- V. 
Ex• o deu como encerrado com o nobre colega que me antecedeu - mas, V. 
Ext- colocou, ao final, en passant, de sua exposição, o aspecto fundamental 
que diferencia eleição para Presidente da- República do Brasil, para outras 
eleições, ainda que indiretas, nos outros países. E. quando V. Ex' falou na 
contemporaneidade - aí é que estã a diferenciação. Eu aceito a tese, eu de-

fendo a eleição direta, mas jamais me passaria pela cabeça dizer que urna 
eleição indireta não é democrática. Absolutamente, eu nunca defendi a tese 

--de- qrre 1l15le"içâtfi1fdiretã iião é democrática.- É tão democrática quanto a 
eleição direta, desde que seja uma eleição indireta. Na eleição. por exemplo. 
para a escolha de governadores, sabe V. Ex• que não é fndirCta. Ela faz de 
conta que é indireta, porque todas as eleições que escolheram os governado
res, foram feitas mudando-se a regra. Eu, por exemplo, Deputado estadual, 
eleito em 1962, quando fui eleito Deputado estadual, a Constituição da Re
pública e a Constituição estadual diziam que em 1966 a eleição para Governo 
do Estado era direta. Mudaram as regras do jogo depois de eu ser Deputado. 
Então, quando eu fui buscar o voto popular, o povo não me deu o direito 
para eleger o Governador. Depois, em 1966, quando fui eleito Deputado esta
dual, novamente, a Constituição dizia que, em 1970, seria direta. 

Em 1970, quando deveria ser direta, alteraram as regras do jogo para 
transformâ-la em indireta. E, _1970, _qt.iando_nós fomos buscar o voto popular, 
a Constituição dizia que em 74 seria direto. Quem elegeu o Governador em 
74, não tinha o mandato popular para eleger o Governador. 

Então, as eleições para o Governo de Estado, não são eleições indiretas. 
são contas de chegar. Sabe V. Ex• muito bem, Sr. Ministro, vamos falar claro, 
que, por exemplo, não houve um avanço em 1978, com relação a 1974, quan
do votaram vereadores, também, para escolher os governadores. É que em 
1974 e em 1978 o MDBjá tinha maioria no Rio de Janeiro, no Rio Grande do 
Sul, tinha maioria em São Paulo, no Amazonas, no Acre e as cassações, como 
tinham sido feitas nas vezes anteriores, no Rio Grande do Sul, tinham que ser 
feitas já em cerca de seis Estados. E colocando e se armando o colégio eleito
ral, feito pelo .. pacote de abril" e colocando os vereadores, desnecessário era 
fazer cassações. 

Com relação à Presidência da República, o problema é o que V. Ex• dis
se, en passant, mas é importante, quando V. Ex• apresenta a contemporanei
dade. Sabe V. Ext-, que é um jurista muito melhor do que eu ... 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - Não apoiado. 
O SR. PEDRO SIMON- ... sabe V. Ex• que o espírito da eleição indi

reta é aquela em que se elege um colégio para eleger ... 
O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - fl o da contemporaneidade. 

O SR. PEDRO SIMON- Exalo. Então, não escolho o Presidente, mas 
escolho alguém que em meu nome escolherá o Presidente. Pode ser como nos 
Estados Unidos, não o deputado, mas um colégio amplo, e pode ser o próprio 
deputado. Agora, sabe, Sr. Ministro V. Ex• melhor do que eu que de todas as 
eleições para Presidente da República, de 1964 para cá, o povo não partici
pou. Sabe, V. Ex', por exemplo, nós que saímos das eleições de 1978, fizemos 
uma ampla campanha em 1978, mas o povo não participou da escolha para 
Presidente. Como em 1974, quando nós escolhemos os Deputados estaduais e 
os deputados federais, ninguém se lembrou que em 1976 estaria escolhendo 
esses deputados e o Presidente da República. Então, o Governo pode fazer is
to, aceito a tese, Sr. Ministro. Nós defendemos a eleição direta, mas o Gover~ 
no não quer eleição direta? O Governo que apresente eleição indireta verda
deira, com a contemporaneidade. Já é uma saída. O Governo que diga que 
nós vamos eleger, em 1982, os deputados, e que esses deputados elegerão o 
Presidente da República. Que haja contemporaneidade, porque reconhece V. 
Ex' que em todos os exemplos que V. Ex• citou há um Know how brasileiro 
que não há, pelo menos nos pafses democrâticos. No Brasil, o povo não parti
cipa da eleição para Presidente da República e os países democráticos a que 
V. Ex:P. se referiu, nos Estados "Unidos, no Canadâ, na Inglaterra, na França, 
na Alemanha e no Japão, em todos eles, o povo participa diretamente da es
colha do Presidente. Quando digo diretamente, ainda que em via indireta, 
mas, na verdade, o candidato estã na rua, o candidato participa da campa
nha, o candidato debate a campanha e na hora de escolher o representante, o 
eleitor está escolhendo alguém que vai escolher o Presidente no seu nome. 
Não é o que está acontecendo no Brasil de hoje, não acha V. Ex(' 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- A questão de V. Ex• se desdobra em 
duas. Enfrentarei a primeira delas. V. Exf- fez longas referências à questão das 
diretrizes de governador, que, é vista da emenda ora proposta à soberana de
cisão do Congresso, me parece questão venc~da, parece-me questão passada e 
ouso afirmar que passada, porque nem mesmo a desconfiança do ilustre Se
nador Santillo se justifica mais em razão da inexistência do Ato institucional 
n9 5, que permitia a plástica do texto constitucional, segundo as conveniên
cias de momento. Toda e qualquer decisão referente à eleição de qualquer dos 
mandatários da vontade popular decorrerá, inelutavelmente, da vontade da 
maioria do Congresso Nacion-al. Mas veja V. Ex• o meu raciocínio. V. Ex' 
acoima as eleições indiretas de governador, processada de 1966 até ago·ra, 
como escolhas marcadas pelo estigma da inexistência de contribuição popu
lar, como atas de escolha do Chefe do Poder Executivo e, portanto, histórica 
e politicamente malsinadas sob o regime democrático. 

.. 
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Ora, tanto estamos marchando para o regime democrático, que se por
ventura o Governo do Presidente João FigueliCdo reputasse democrática a 
fórmula da eleição indireta, não estaria propo'ndo a fórmUla da eleição direta 
para governador. O ponto de vista de V. Ex• se alia e se compõe e se concilia, 
portanto, com o do Governo, quando abjura um processo que o Governo 
agora abandona e quer substituir por outro que o Governo objetivamente 
propõe. - -

O SR. PEDRO SIMON - Correto. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - Acho que estamos entendidos. 
Quanto à questão da eleição direta para Presidente da República, vou in-

vocar, ainda uma vez, o processo gradualista de construção de regime brasi
leiro que o GoVerno houve por bem adotar. Pode não ser do agrado de V. 
Ex•, pode V. Ex• se insurgir contra aquilo que, impropriament~ chamaria de 
lentidão do processo e nós lhe poderíamos responder que essas conquistas e 
esses avanços têm que ser feitos sob apoios logísticos que impeçam o seu re
trocesso, avanços que não signifiquem ruptüras, que não importem em dissí
dios e que nasçam daquilo que eu chamaria a síntese de todos os responsáveis 
pela vida pública brasileira, de forma a compatibilizar cada vez mais a aspi-
ração democrática com o texto constitucional. - -

Perguntam-me, obsessivamente quais os at6s fu-turos. Jã até me dispen
saram de dizer, de dar a resposta óbvia de que o futuro a Deus pertence. Eu 
sei que no âmago de todas as aspirações oposicionistas se enco~tra a questão 
da reforma da Constituição. E V._Ex•s querem-na feita através_ de uma As
sembléia Nacional Constituinte e que nós outros, ou eu, que nesta afirmativa 
absolutamente não envolvo a responsabilidade do Governo, porque é minha 
própria, peSsoal~ acho que isso que se chama reforma constitucional deve ser 
o coramento do processo e, portanto, a ser feita quando o Congresso Nacio
nal, recém-emergido de uma nova eleição sob a égide do pluripartidarismo e, 
portanto, mais representativo da pluralidade social brasileira, possa fazê-lo, 
aí sim, sob a égide, também, da contemporaneidade. 

Uma reforma constitucional que deve ser feita para vigir -e para durar, 
não deve, a meu modo de ver, ser realizada em meio a um processo de lança
mento de bases de um processo democrático, deve ser o coroamento. A nossa 
divergência está em que V. Ex•s a querem como ponto de partida e nós quere
mos como ponto final de construção, mas todos a queremos, porque todos re
conhecemos que a Constituição brasileira, marcada por modificações nem 
sempre ditadas pelo consenso nacional, está a merecer um tratamento que a 
despoje de dispositivo regimentais ou meramente administrativos, que lhe dê 
harmonia, que imcorpore ao seu texto essas sucessivas emendas, como esta 
que estamos, agora, votando e também a das prerr9gativas, que cuide de ma
neira mais adequada da distribuição de renda entre Municípios, Estados e 
União, que regulamente- o art. 45, de forma a transformar a fiscalização por 
parte do Congresso Nacional em algo que possa ser chamado um instrumen
to de governo, enfim, uma construção que abarcando as dramáticas experiên
cias que estamos vivendo, as lúcidas contribuições que partem de todos os se
tores de opinião b-rasileira, inclusive da Oposição, possa refletir o Brasil con
temporâneo, um Brasil organizado, um Brasil que inspire e respire o senti
mento democrático que estã na base de nossa formação popular. 

O SR. PEDRO SIMON - Recebi com satisfação o total da exposição 
de V. Ex•, mas de um modo muito especial o início da exposição quando V. 
Ex' respondeu a parte da Presidência da República. V. Ex' dá a entender ago
ra que é um processo lento e que pretende aperfeiçoar ... 

O SR.fBRAHIM ABI-ACKEL- Estã em constante aperfeiçoamento. 

O SR. PEDRO SIMON- Logo, V. Ex• agora, reconhece que estamos à 
busca do aperfeiçoamento para a eleição da Presidência da República ... 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- V. Ex• está tentando envolver-me. V. 
Ex• está evidentemente tentando envolver~me. Estamos além do meio de um 
processo de edificação democrática. Ninguém negarã na anistia, na abolição 
do Al-5, no pluripartidarismo, na emenda das eleições diretas de governador, 
na extinção da figura do Senador indireto, na em"enda das prerrogativas, nin
guém lhes negaria um forte conteúdo democrático, caracteristicamente demo
crático. Mas o que V. Ex• está tentando é me induzir a afirmar que vai haver 
eleição ctrreta para Presidente da RepúbliCa: .. 

O SR. PEDRO SIMON - Não, não! Vejo V. Ex• tão preocupado ... 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - É claro que tenho que ter preocu
pações, V. Ex' é iiúJito envolvente. 

O SR. PEDRO SIMON- Não! V. Ex• se esqueceu que eu afirmei taxa
tivamente que eu sou a favor da eleição direta ... 

O SR. IBRAHIM AB!-ACKEL- É uma concessão que V. Ex• fez. 

O SR. PEDRO SIMON- Será que não posso ser favorãvel à eleição di· 
r~ta? Parece-me que ainda não estã incurso na Lei de Segurança defender a 
eleição direta ... 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- Estou apenas examinando o método 
de envolvimento de V. Ex• Eu sabia que logo em seguida ao ·Jogios de V. Ex' 
viria um punhal escondido ou um tiro grosso, por isso já esLava prevenido. 

O. SR. PEDRO SIMON - Pelo contrãrio, Sr. Ministro, estou dizendo 
que reconheço que a eleição indíreta também é democrática. Todavia, no 
Brasil, falta.exatamente a normalização da eleição indireta para que haja a es~ 
pontaneidade na eleição, ao lado da eleição para deputado ou do eleitor indi
reto para que ele posssa ter procuração para fazer e não dois ou três anos de
pois. V. Ex•, ao responder, eu não entendi V. Ex•, a resposta de V. Ex• dizen
do que vai haver, eleição direta, mas quando V. Ex• diz que hã um processo 
lento de aperfeiçoamento, eu entendi que poderíamos estar marchando, pelo 
menos, para uma eleição direta normal, para a Presidência da República. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- Eu me dispenso de responder porque 
quero apenas registrar nos Anais a declaração explícita de V. Ex• V. Ex' acei
ta a eleição indireta para Presidente da República desde que contemporânea 
com a eleição do eleitor do Presidente ... 

O SR. PEDRO SIMON- Sou a favor da eleição direta para Presidente 
da República, reconheço como democrática a indireta, mas esta que aí estã 
não é democrática- pOrque não é indire~a. __ 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - Foi isso que registrei. 

O SR. PEDRO SIMON - Mas, Sr. Ministro, V. Ex• com seu espírito 
democrático que inclusive não aceitou a sugestão do seu colega de represenw 
tação que diz que nós descambarfamos para outros assuntos. Mas eu acho 
que entrar em outros assuntos, parece-me a oportunidade de V. Ex• de convf
vio com esta Casa que é tão importante. Aí eu prezo e louvo o espírito aberto 
de V, Ex•, que poderia muito bem dizer: "jã é:sgotei a matéria, vou encerrar", 
mas V. Exf entrqu exatamente neste debate e ele me parece muíto importante 
porque é atual. 

Acho, Sr. Ministro, que hã algo que, na minha opinião, fere o Poder Le~ 
gis_iativo, que é o deCUrsO de p-iazo. Acho que não há nada mais humilhante, 
perante a opinião pública, para o Poder Legislativo, do que o decurso de pra
zo. O Executivo fala, e acho que está cOrreto, que antes de 1964 os projetas fi
cavam engavetados na gaveta do Poder Legislativo. O Poder Legislativo, sem 
coragem de votar medidas, vamos dizer, assim, que tinham o apoiamento po
pular e o Congresso não queria ou o contrário, mas na verdade os parlamen
tares não tinham a coragem de votar a favor ou contra, simplesmente deixa
vam na gaveta. Medidas que para o Executivo da época eram consideradas 
importantes, eram do seu interesse, o Congresso, pura e simplesmente, não 
dizia nem sim. nem não. engavetava. Sou totalmente contrârio, acho que vol
tar ao que existia antes de 1964 é algo em que, absolutamente, não se pode 
pensar. Acho que a obrigação do Legislativo é votar, ele está aqui para isso, 
para deliberar e ele- tem que deliberar. Acho que no mundo moderno compete 
ao Executivo escolher para ele, que tem o seu plano de ação, o seu plano go
vernamental, aqueles assuntos que ele considera prioritários e sobre os quais 
o Congresso Nacional deve votar prioritariamente. Acho que isso é absoluta-· 
mente correto e que o Executivo pode exigir matéria, não como está aconte
cendo agora, onde o negócio é casuistico, quer dizer, são as matérias as mais 
variadas, por exemplo, com todo respeito, acho que o Estatuto de Estrangei
ros, na verdade não era um estatuto, era um código, embOra com o nome de 
lei, e a ConstituiÇâo_diz que código ãbsolutamente não tem o prazo fatal, mas 
isso são outras coisas. Mas agora, Sr. Ministro, nem 8 nem 80. O decurso de 
prazo, o Congresso aprovar sem votar, é algo que humilha o Congresso Na
cional, é algo que serve para fazer cair no ridículo, perante a opinião pública, 
o Congresso. O própriõ caso do Estatuto do Estrangeiro; 180 votos não. e 
sim, não houve quorum, aprovado por decurso de prazo. Não soma para nin
guém; não soma para o Executivo; não soma para a Oposição; não soma para 
o Governo; não soma para o Legislativo; não soma p'ara a opinião pública. A 
emenda apresentada pela Comissão, da qual fizeram parte ilustres membros 
da ARENA e do MDB, da época, aceito a tese e o colega João Gilberto, ha
verá de aceitar, que os expoentes foram os ilustres Deputados Célia Borja, 
Djalma Marinho e outros, aceito, mas essa Comissão, por unanimidade, com 
concessões- diz bem o Deputado João Gilberto -especificamente da Opo
sição, porque foram vitoriosas aS teses apresentadas pelos parlamentares do 
Partido do Governo, e a imprensa publicou e o debate foi nesse sentido, apre
sentaram uma cese que, m-e parece, resolve o problema do Executivo. O Exe
cutivo precisa que o projeto seja aprovado? Precisa! O Corigresso não pode 
engavetar? Não pode! Pois muito bem, o Congresso terá que votar aquele 
prójeto. Agora, a medida que é sugerida por V. Ex•- não sei se por V. Ex•, 
mas creio que foi por V, Ex•- com todo o respeito, V. Ex• é um parlamentar 
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muito mais experimentado do que nós, que estamos chegand_o agora, mas V. 
Ex' sabe que, na verdade, o que V. Ex' está fazCndo é manter o decurso de 
prazo e colocar no texto da Constituição uma figura que é algo que não pode
mos deixar. Pelo menos há um interesse geilérico desta Casa, de esvaziar, o 
mãximo possível, o voto da liderança, porque o voto da liderança pode ser 
importante, mas não pode deixar de dar condições aos parlamentares, não o 
aceitando, de ter o direito de votar. _O voto de liderança é vâlído no momento 
em que cada líder expressa a vontade de seus Jiderados,_mas terminar, na 
Constituição, qUe -nessa irlã.téria o líder vota e o liderado não pode dizer nada, 
parece-me que é algo que é maís um know-how que vamos oferecer o nível de 
BrasiL 

Então repare que V. Ex', Sr. Ministro, de fato, continua consagrando o 
princípio-do decurso de prazo. V. Ex' foi parlamentar brilhante, conhece de
mais as amarras que existem no Poder Legislativo. V. Ex' sabe que 10 dias a 
mais, que 10 dias a menos, 6 dias a mais, 20 dias a menos, quando o problema 
se trata de votar uma determinada matéria, se o interesse for não votar e exis
tir o instituto do decurso de prazo, ele vai terminar passando pelo decurso de 
prazo, enquanto que a sugestão apresentada pelos Deputados Célío Borja e 
Djalrna Marinho e pela Comissão te~mina coni o instiiuto d-o decurso do pra
zo. E termina de uma maneira, Sr. Ministro, que o Executivo não pode 
queixar-se. Por que o Executivo não pode? Qual é a exigência do Executivo'? 
A exigência do Executivo é que matéria que ele considera urgente deva servo
tada com urgência. Parece-me que o Congresso pode Parar um dia, pode pa
rar dois dias. mas o Congresso terá que vOtar o projeto, senão nesta semana, 
na semana seguinte e sabendo que tem que_vo_tar e_ não ex~~tindo o decurso do 
prazo, o Congresso sabe que vai ter que votar, sabe qUe não pode fugir devo
tar aquela matéria. Quer dizer, se não vota nesta terça terá que-votãr na quar
ta; se não vota na quarta terâ de votar na quinta. 

Agora, existindo, como sugere V. Ex', o decurso de prazo- qual o par
lamentar aqui que não está sabendo que os projetes continuarão sendo apro
vados pelo decurso do prazo ou pelo voto das Lideranças, o que não significa 
nada. A não ser dar uma responsabiHdade a mais a ele para homologar de
pois do decurso do prazo, 

Então, eu pergunto a V. Ex• qual a restrição que existe ao fato de, ex"tinto 
o decurso do prazo, restabelecer a respeitabilidade do Legislativo, desde que 
garantido ao Poder Executivo que os projetes que ele tem interesse haverão 
de passar? Porque V. Ex' não haverá de ter um tão mau juizo deste Congresso 
em imaginar que, não havendo o decurso do prazo, este Congresso ficará um, 
dois meses parado e não haverá de votar o projeto que tem obrigação devo
tar. É a pergunta que faço a V. Ex• 

O SR. IBRAH(M ABI-ACKEL- Embora tenha que abusar da paciên
cia dos ilustres membros da Comissão e dos assistentes que nos honram com 
a sua presença, devo esclarecer ao Senador Pedro Simon que a emenda das 
prerrogativas em discussão no Congresso Nacional, absolutamente, não abo
le o decurso de prazo. Ela cria uma fórmula nova que reputo ainda mais pre
judicial para o Congresso do que o prazo em si. Pela fórmula concebida e 
atualmente em discussão, decorrido o prazo invocado pelo Executivo. a ma
téria se ergue na pauta como uma espécie de obstáculo. Daí retiramos duas 
conclusões: primeiro·~ a Comissão, a autora do. Projeto da proposta constitu
cional, reconhece como legítiina a invocação do prazo por parte do Poder 
Executivo. Segundo, reconhece como legítima a causa ou a origem sem irtdaw 
gar qual seja a invocação do decurso de prazo. Apenas, decorrido o prazo, a 
matéria passa a represar todas as demais, como se importante fosse apenas, e 
exclusivamente, a matéria remetida pelo Poder Executivo sob a invocação do 
prazo. Todas as demais, originárias da atividade legislatiVa -do parlamentar, 
ficam sobrestadas, ad inflnítum, até que a maioria parlamentar resolva apro
var ou rejeitar o projeto a respeito do qual o Poder Ex~cut{Vo invocou o pra-
zo. 

Não faço nenhum acinte ao CongresSo afirmando que ã atividade parla
mentar é lenta por natureza, e o deve ser, po~que toda lei deve ser a síntese, 
tão próxima quanto possível, do espectro de diversidades que _compõem uma 
sociedade. E todos aqueles que jâ trabalharam, intensamente, nas Comissões 
Técnicas da Casa já foram SUrpreen-didos- por sugestões novas e pela descow 
berta de erros e incompreensões e desmedidos e descompassas em propo
sições longamente elaboradas que reputávamos próximas da perfeição e que, 
submetidas a mais um debate, revelam-se capazes ou necessitadas de ampla e 
profunda reforma. 

Acontece que, lenta por natureza, a atividade parlamentar é muito sus
cetível daquilo que se chamou outrora - e se chama ainda em numerosos 
países do mundo- de obstrução parlamentar.-Ó uso habilidoso ou até mali
cioso dos dispositivos regimentais pode fazer com que determinada matéria 
se eternize através das questões de ordem, dos recursos à Comissão de Consti
tuição c Justiça, do recurso interposto dessa decisão para o Plenãrio, de for-

ma que um pe:queno pugilo de bravos parlamentares, entendendo de fazer pa
rar urna Casa Legislativa, efetivamente a paralisa. 

V. Ex' que com uma certa dose de ironia ou talvez de bondade -
inclino-me pela segunda- chamou-me de experimentado parlamentar sabe, 
condutor que foi, durante tantos mandatos, da Assembléia Legislativa do Rio 
Grande do Sul, que é possível, perfeitamente, exercitar a oposição através da 
obstrução parlamentar, ainda que inexpressiva numericamente a Bancada, 
desde que ivtelectualmente capacitada. Já passei por muitas experiências des
sas, dos dois lados. 

O SR. PEDRO SIMON - lnexpnissiva, nunca foi no caso da do Rio 
Grande do Sul, porque sempre foi majoritária. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- Os dois casos. O Rio Grande do Sul 
é uma exceção, a única. 

Já experimentei essa situação nos dois casos, como Líder da Oposição e 
corno Líder do Governo. 

A obstrução parlamentar paralisa, não só a atividade parlamentar em si 
como paralisa o Governo. Daí porque, não só o Bz:asíl corno numerosos paí
ses- e eu não quero absolutamente fazer erudição mas poderei fazê-la se me 
for exigida- têm nos regimentos internos de suas Casas disposições de natu
reza variada, em que os prazos são inflexivelmente marcados, para que o Po
der Executivo não fique privado de determinadas medidas que tem que tornar 
com urgência. 

O mundo moderno é cada vez menor, cada vez mais suscetível da inter
penetração das influências, estâ fazendo com que o Poder Executivo se tenha 
que armar com a maior propriedade para enfrentar surpresas no campo eco
nómico e até mesmo no campo da segurança interna, em que muitas vezes ele 
tem que agir fundamentado na confiança da sua maioria parlamentar. 

Pretender voltar a uma ~cca de longa elabora.ção legislativa, em que par
lamentares~ mesclados de literatos, consumiam horas e dias com profusos e 
brilhantes discursos a respeito de todos os aspectos da proposição, quando o 
problema ali está, com o seu suor e às vezes com o seu sangue, a exigir a medi
da, a inteira urgência, seria negar ao muOdo as características que tomou em 
razão do seu próprio desenvoivimento ou do seu próprio progresso. 

Ora, não tenho nenhum pudor em afirmar publicamente que concebi 
uma fórmula de transação, uma fórmula intermediária. A fórmula é aquela 
segundo a qual, decorrido o prazo, a matéria entra, automaticamente, na Or
dem do Dia, em regime de urgência. Portanto, as sessões, que sejam s. que se
jam 6, que sejam 8 ... 

O SR. PEDRO SIMON- Mas, Sr. Ministro, se V. Ex• me permite, é o 
que acontece hoje. 

O SR: IBRAHIM ABI-ACKEL- V. Ex• tem como fundamento da sua 
argumentação o fato de que o parlamentar não tenha oportunidade de votar. 

O SR. PEDRO SIMON - Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- V. Ex•estã interrompendo o meu ra· 

ciocínio ao meio, desta forma eu não o concluo. 
V. Ex• tem como base da sua fundamentação a afirmativa clara e explici

ta.nte fe~ta de que o parlamentar não tem a oportunidade de votar a matéria, 
quando a nossa fórmula pressupõe, no caso de o Congresso adotar, por 
exemplo. 8 sessões, o parlamentar terá_ ~6 opor_tunidades para votar, porque 
C'dda votação é J~r~cedida de duas chamadas. E, portanto, esta fórmula pode 
não agradar, por qualquer outro aspecto, menos peJa negativa de oportunidª
de para votação. Com isso nós evitaríamos o que me parece o mal maior, o 
represamento de todas as propo_sições em trâmite no Congresso, até que 
aquela seja vencida pelo voto majoritáriO, quer seja aprovada ou rejeit:ada. 

São tentativas de construção, são abordagens, são fórmulas, que não 
sustento porque não tenho a prerrogativa para poder sustentã-las. Quem de
ve, realmente, sustentá-Ias, ou corrigi-las, ou podá-las dos seus defeitos ou 
negociá-las, até que se encontre o ponto de equilíbrio, é o Relator da matéria, 
o ilustre Senador Aloysio Chaves. 

Se a fórmula da obstrução não serve ao País, se a fórmula proposta na 
emenda não serve aQ_Parlarnento e também ao País porque represa tudo, in
definidamente, sem prazo, é preciso encontrar uma fórmula que resguarde os 
interesses igUálrne?Ú: no~~es porque recíprocos_ do Parlamento e do Pod~r 
Executivo. ~ esta a minha p-osição, que Oão é unla posição dogmática, não 
pretendo ter descoberto a pólvora. mas são contribuições que devemos dar. O 
mal seria o Ministro da Justiça abjurar a proposição, fechar-se ao exame dela 
e não formular coisa alguma que sirva ao menos de ponto de partida para 
uma fórmula de transação. 

O SP. DJALMA BESSA (lriaiidívil). Quando ouvi a declaração do Sr. 
Ministro com o voto da Liderança, à primeira vista, me satisfazia, fiquei até 
contente, porque o que nós objetivávamos na época era a manifestação dO 
Congresso, o voto. Nós não nos preocupávamos tanto com o decurso do pra-

• 
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w, porque realmente essa figura continuou~--mas queríamos, sim, prov...ocar a 
manifestação do Congresso. Reconheço que uma obstrução é difíCil de se ar
redar e pode causar graves e terríveis repercussões para o Poder Legislativo. 
Então, sugiro apenas para o debate, para esta tertúlia, na tese do Sr~ Minis
tro, cu a vejo com um grave inconveniente: é ferir o nosso pudor de colocar 
na C()nstituição uma norma não tão nobre, tipicamente regimental, fere a 
nobreza da Carta_ Magna. Masjâ que nós vamos romper essa nobreza, vamos 
perder o pudor, acho que podemos ir um pouco além. Então, haveria a mani
festação da Liderança, ouvidos os seus liderados. Então, ficaria -mais demo
crático o processo e realmente os Deputados e os Senadores participariam, 
dando ou outorgando o direito de informar ao Líder que não votaria pela sua 
vonta_dc, ouvindo apenas o interesse do Executivo. Dir-se-ã: ni.as, fica mal 
num preceito constitucional se colocar essa minúcia, essa figura, não, porque 
o preceito constitucional aí, jã ferida a nobreza, o preceito constitu-cional não 
seria auto-executável ou aplicável; então, surgiria aligeiradamente uma nor
ma ordinária, que regülamentaria o preceito constituCional, disciplinando 
~.:orno se procederia a audiência dos liderados. E assim tenho a impressão que 
s.e conduziria o processo a um final feliz e a Oposição ficaria satisfeita, porque 
haveria manifestação e tenho a impressão que o Governo ficaria contente, 
porque prestigiaria o Poder Legislativo. É esta a sugestão que eu faço e gosta
ria de ouvir a opinião de V. Ex'-. 

O SR. RELATOR (Edison Lobão) - Senador Pedro Simon, jâ que o 
debate se instalou fora do objeto da convocação eu, democraticamente, ape
nas para fazer um adenda ao que propõe o meu querido companheiro da 
Bahia, quero dizer o seguinte: a Bancada já e_starã automaticamente sendo 
ouvida, na medida em que ela sabe que, decorridas as seis sessões, sem que ela 
se pronuncie contrariamente ao projeto, o líder votará em nome dela. Não 
precisa mais pronunciar-se. Ela terã que se pronunciar votando. No instante 
em que não quer votar, ela transfere ao seu Líder, e é a proposta do Sr. Minis
tro da Justiça. 

O SR. DJALMA BESSA - Mas o meu objetivo é a manifestação ex
pressa, não é a manifestação pela omissão. Sempre procuramos resguardar 
este aspecto, o Congressista se manifesta expressamente. Aí seria uma mani
fe.~tação tácita, que não--aceito tanto. Gostaria de uma manifestação expressa 
(Inaudível). 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena. Faz soar a campainha.)
Gostaria que o nobre Senador Pedro Simon concluísse a sua -iri.terpelação. 

O SR. PEDRO SIMON - É uma tese que podemos debater, vamos 
discuti-la na Comissão, e é realmente interessante. Queria apenas dizer ao Sr. 
Ministro, quando eu, indelicadamente, talvez buscasse interromper o seu pro
nunciamento, que quando digo que V. Ex' não inova ê no seguii:tteaspecto:jã 
é tradição desta Casa que projetas, quando são do interesse do Governo, o 
Governo não deixa para votar no último dia, ou no penúltimo dia, quando 
está nas vésperas de esgotar-se o prazo. O projeto é votado 8, 10 dias antes 
daquele prazo fatal e isto já é tradicional. Esses oito dias a que V. Ex• se está 
referindo, na prática, é feito hoje, só que não dã quorum. É o que vai aconte
cerno futuro, não vai dar quorum. A inovação de V. Ex• em colocar em regi
me de urgência nos oito dias, já hoje é feito assim com oito dias antes. Então, 
a Mesa do Congresso se reúne, coloca em votação com oito, nove dias de an
tecedência e depois coloca de novo e termina não dando quorum. Mas é um 
assunto que V. Ex' expôs com clareza, competirá à Comissão discutir e disse 
bem V. Ex~ ao relator, encontrar o posto de equilíbrio. 

Sr. Presidente, sei que estou abusando, mas é uma oportunidade excep
cional, se V. Ex• o permitir, quando disser que chega, eu paro imediatamente. 
É um assunto que há tempos queria fazer uma pergunta a uma pessoa dares
ponsabilidade e da capacidade como S. Ex'. 

Sr. Ministro, quando votamos a extiil.Ção dos partidos políticos, o MDB 
na época não era contrário à criação de novos partidos, o MDB era contrário 
à extinção do MDB. Nós defendíamos, como continuamos a defender, a tese 
de que aquele ato foi um ato absolutamente contrário à norma jurídica, não 
fomos adiante, não entramos no Supremo politicamente, por uma série dera
zões não levamos adiante. Mas se V. Ex' como o Poder Executivo, mesmo 
quando existia o Al-5, podia muita coisa e lnuita coisa se fez neste País, no re
gime de exceção, mas não se podia nunca mudar o nome de um cidadão, se o 
meu nome é Pedro Simon, o Governo não pode mudar o meu nome não pode 
mudar o boteco da esquina, se é o mercadinho que estã ali na esquina, se paga 
os impostos, se ele vende artigos normais, o Governo _não pode fechá-lo, no 
entanto, o Governo, pura e simplesmente, fechou o MDB. Os pai'tidos políti
cos têm que ter o nome de partido, o MDB não tem o nome de partido, por
tanto está extinto; a norma é que as agr(:niiações partidárias terão que ter o 
nome de partido político; as agremiações partidárías terãO que cumprir essas 
exigéncias; as agremiações e-xlsfefites terão um prazo x para cumprir essas exi-

g_ências. Foi o que se fez quando se criou a Lei Orgânica dos Partidos, antes 
do AI-2 e se alterou e se criOu toda essa norma de filiação, etc. e se deu prazo 
ao PSD, UDN, PL, PTB, PRP etc. a que se adaptassem às novas exigências. 
Alguns se adaptaram; outros, não se adaptaram. Mas quando debatemos a 
extinção dos partidos políticos, nós que fazíamos parte da comissão, o chaH 
mávarnos a atenção de que nós teríamos eleições muniCipais em 15 de no
vembro de 1980 e que extintos os partidos, com aqueles prazos e com aquelas 
fórmulas com que se estava elaborando a lei orgânica da organização dos no
vos partidos, nós íamOs ter o entrechoque com as eleições muniCipaiS. E o 
Governo resPondeu: '"n-ós haveremos de encontrar uma fórmula para que as 
eleições municipais se realizem". 

E quando nós afirmávamos, Sr. Ministro, que nós estávamos vendo na
quele projeto a prorrogação das eleições municipais, vinha o Governo e vi
nham os parlamentares e a própria representação oficial do Governo respon
der que era absurdo nosso, que nós éramos Cassandras, que nós estávamos 
vendo fantasmas, que absolutamente nada tinha a ver e as eleições sairiam 
normalmente. 

V. Ex• diz que a extinção do bipartidarisrnos foi uma grande conquista 
democrãticit. Com isto V. Ex' está fazendo o quejã seria normal, a crítica ao 
AI-2, que extinguiu tOdo~ os partidos e permitiu a existência de dois. Mas Sr. 
Ministro, nós tivemos dois partidos neste País e o correligionário, não digo 
conterrâneo, porque ele é do Piauí, mas o Governador do Estado de V. Ex' 
dizia com muito orgulho que ele presidia o maior partido do mundo e ele es
tava muito satisfeito, enquanto a ARENA estava somando eleições. Mas, 
quando chegou um determinado momento em que, apesar da Lei Falcão, 
com o resultado de 1978. a Oposição fez 5 milhões de votos a mais do que o 
Partido do Governo, será que houve a intenção liberalizante do pluripartida
rismo ou será que era, segundo a Revista Veja, aquilo que um ilustre colega 
de V. Ex~. integrante-do GoVerno; deixa dizer, clara e taxativamente, que a 
extinção dos partidos e a criação de novos era necessária porque era a fórmu
la através da qual se evitaria a ascensão da OpoSição no poder? 

Então, parece.me; Sr. Ministro, que o problema da prorrogação das 
eleições municipais não foi um fato novo com que o Governo se deparou ago
ra, não, porque está aí, vem o PDS e está fazendo um esforÇo dramático e vai 
fazer as convenções municipais rio dia 5 de outubro. Logo, estava previsto, 
porque é só olhar a lei que nós votamos e pela lei que nós votamos a organi
zação dos partidos só poderia ser feita como estâ sendo feita. 

Então, jâ se estava prevendo ali, quando se deixou para extinguir os par
tidos nos últimos dias do ano passado, quando já se falava, Sr. Ministro, em 
extinguir os partidos, em criar novos partidos nas eleições de 1978, em março 
de 1978, jã se falava em extinguir os partidos políticos, e no entanto só foram 
extintos em dezembro de 1979. Havia intenção, jâ, de prorrogar as eleições 
municipais ou houve falta de previsão daquilo que estava na lei, que era o ób
vio, e que nós, da Oposição, ·chamamos a atenção do Governo do que "iria 
acontecer: "nãO sairão as eleições municipais". E respOndia o- Governo, na 
Comissão: ~-·as eleições municipais sairão, é conversa da Oposição,- a Opo
sição está vendo fantasma." E o fantasma aconteceu, Sr. Ministro, e as 
eleições municipais não saíram. 

Apenas para fazer o encerramento definitivo, Sr. Ministro, perguntaria a 
V. Ex~. quando o ilustre Senador Henrique Santillo levantou as dúvidas da 
Oposição, V. Ex• trouxe fatos concretos, anistia, sim, anistia, a Oposição 
aplaude a anistia; eleições diretas, sim, a Oposição aplaude a eleição direta, 
com uma dúvida, um pé à frente e um pé atrãs, perdoe-me V. Ext-, mas a cada 
eleição aconteceu alguma coisa. Nós somos a favor do p(uripartidarismo, 
perdoe V. Ex~. mas desconfiamos das intenções do Governo, se o Governo 
buscou a democratização ou se o Governo buscou na pulverização da Opo
sição e na vinda do voto distrial a possibilidade da mexicanização do País. 

Repare que é matéria importante. O próprio Presidente do partido de V. 
Ex•, que é o Sr. Senador José Sarney, que é o autor do projeto que queria o 
voto distrital, quando a imprensa lhe pergunta o seu pensamento sobre o voto 
distrital, ele responde: ••Esse assunto é só para o ano que vem". 

Sabe o que penso Sr. Ministro? E V. Ex• é capaz de dizer que eu também 
estou adivinhando, poderá dizer, poderá até ridicularizar nas suas frases bri
lhantes, de efeito. o que lhe vou dizer agora, a minha opinião: os partidos vão 
se constituir, vão se organizar, 15 de novembro do ano que vem é uma data
chave, só pode ser candidato, em 1982, quem estiver filiado a um partido polí
tiCo até 15 de novembro do ano que vem e em dezembro do ano que vem, nós 
teremos o risco do voto distrital e teremos o risco das medidas casuísticas do 
Governo, cjuando as Oposições não terão mais outro caminho senão irem 
para o matadouro, porque não podem mais se aglutinarem, porque o tempo é 
impossível, e está aprovado agora que o tempo é impossível e mesmo que fos
se possível, nós rião "temos mais um ano de filiação, porque só pode ser candi
dato em 19g2, repito. em 15 de novembrO de 1982, quem estiver filiado a um 
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partido político, eni 15 de novembro de 1981 e as meâ1d3s que o Governo vai 
tomar serão posteriores a 15 de novembro de 1981, serão atê dezembro de 
1981. 

Sr. Ministro, poderia V. Ex', pelo menos a nível pessoal, dar uma certa 
tranqUilidade para o nobre Senador Henrique Santillo e para nós, que nós, 
tendo uma palavra de V. Ex' neste sentido, talvez, ficaríamos pelo ·menos um 
pouco mais otimistas. 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - Sr. Presidente, esta é uma situação 
atípica e é mesmo até anômala. 

Obviamente pensei que a mim, como Ministro convidado, e interrogado, 
;aberia fazer afirmativas e prestar depoimentos. Verificou-se, na fase final 
desta reunião, exatamente o contrãrio. O Sr. Senador Pedro Simon aproveita 
a oportunidade do meu depoimento para inserir nele um dos seus costumei
ros libelos oposicionistas._ Não direi a S. Ex', como num aparte célebre, que se 
retire do meu depoimento, porque ele o abrilhanta, mas não tenho nenhuma 
pergunta a responder, porque S. Ex' foi até enfãtico demais, fazendo afirma-
tivas. 

E a única consideração que tenho a fazer, pa:ra-·que fique explicitamente 
registrado nos anais, é que as afirmativas de V. Ex' são exclusivamente de V. 
Ex', correm por conta de V. Ex' e os seus temores não são os n:teus. 

0 SR. PIMENTA.DA VEIGA- Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a palavra ao 
nobre Deputado Pimenta da Veiga. 

O SR. PIMENTA DA VEIGA- Sr. Ministro, na resposta que V. Ex• 
deu ao Sr. Sen_ador Pedro Simon, quanto ~o deCUI-so de prazo. V. Ex' fala da 
diversidade das opiniões, que devem constar do processo legislativo, fala ain
da da. obstrução das votaç-ões, dos processos de votação e fala, também, de 
exemplos de outros países quanto ao decurso de prazo, que V. Ex' não enun-
ciaria para não atíngir a ·erUdição. ----

( ndagaria de V. Ex '!I se- a -proposta que estã circulando não conflita com 
todos estes pontos, pois o que temos visto é que nas··-nensagens do EXecUtivo, 
aprovadas por decurso de prazo, as opiniões nãu Jo tomadas e nã'' Sã-º inse
ridas no texto, mas que ele passa exatamente coMo vem. É esta a regra que 
tem sido seguida. 

A obstrução, na proposta que estã circulando, é estimulada, é enfatiza
da, mas não a obstrução da minoria, que é pratié:aqa em todos os p::rlamen
tos do mundo, mas a obstrução da maioria, negando à minoria o -direito d.:. 
votar, que V. Ex.~ menciona nas possíveis 16, ou 18 chamadas que seriam fei
tas. 

E quanto aos exemplos de outros países, solicítãria a- V. Ex' que se alon
gasse um pouco, mas que nos desse a conhecer esses exemplos, porque confes
so que o que conheço é o da Itália, onde o decurso de prazo funciona ao con
trário, decorrido o prazo tem-se a matéria como arquivada e não como no 
Brasil como aprovada. 

E também ouvi, recentemente, uma menção ao mesmo sistema na re
pública dos Camarões. São dois exemplos de que tenho conhecimento. 

Ainda, quanto à questão das prerrogativas, jã na parte da inviolabilida-

tucionalidade, não nos termos do nosso regimento, mas como decisão que dã 
curso à proposição ou determina--a priori o"- seu arquivamento. Quando essa 
comissão, que é interpartidária, chega à conclusão de que a matéria merece 
ser discutida, ela autoriza'a sua apresentação, ou ela própria autoriza, não sei 
bem, mas 60 dias depois ela tem que estar votada, aprovada ou rejeitada, sob 
pena de arquivamento. São fórmulas que V. Ex's podem trazer à colação, 
agora que se inicia a discussão da matéria. Longe de mim, quero afirmar uma 
vez mais, o propósito, que seria até uma 'irreverência, ou até um desrespeito 
para com o Poder Legislativo, ficar aqui como membro do Executivo a ditar 
regras e normas para o comportamento parlamentar. 

Tenho feito questão de assinalar, repetidas vezes, que a condução dos en
tendimentos, a respeito desta matéria, é da exclusiva competência do Relator 
Senador Aloysio Chaves. E se eventualmente participamos da discussão refe
rente à matéria, é porque, evidentemente, ela interessa ao Poder Executivo, 
que é também parte legítima na tramitação das suas proposições. Tanto assim 
é que possui aqui o seu Líder e tem aquí -a sua Bancada. 

Ofereci uma contribuição, que outros companheiros ofere-çam as suas, 
_de forma que se resolva através de uma síntese capaz de resguardar o Poder 
Legislativo como poder e o Poder Executivo como responsãvel pela execução 
de um plano de Governo que interessa tanto ao PDS como a todos, igualmen
te, partidos da Oposição. 

Quanto à questão da tipificação dos delitos, nesta tormentosa questão 
do art. 32- o maís _grave dos problemas parlamentares que estamos enfren
tando na atualidade - igualmente concebemos uma fórmula. Oferecemo-la 
ao debate e ao exame, é uma contribuição, despojada do sentimento dogmáti
co, sem nenhum intuit(! de magister dixit, maS n?Cju~lo que diz respeito ao que 
grafei, ao que produzi em palavras, não há o risco a que V. Ex.~ se refere, por
que a preocupação dominante ao estabelecer a possibilidade de um processo 
contra qualquer cidadão, e não só com referência a·o parlamentar, evidente
mente· que se tem que estar preso, caninamente preso, à tipicidade prévia do 
delito, sem o que a norma seria inteirame"nte ociosa. 

Não cabe a mim elaborar a emenda das prerrogativas, cabe ao Congres
so N aclonal. As contribuições que pusemos para exame aí estão para o deba
te. Se não merecessem elas pelo menos um exame dos ilustres e doutos parla
mentares que compõem esta Comissão, ela não teria sido sequer objeto de tão 
numerosas perguntas. O fato de nela se terem detido tanto e numerosas vezes 
significa que, pelo menos, não é tão desvalida de mérito que não deva sequer 
ser discutida. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Encerradas as interpe
lações, a Presidência agradece ao Sr. Ministro a presteza com que atendeu ao 
nosso convite para aqui comparecer, congratula-se pelo êxito dos debates e 
formula votos para que S. Ex~ volte sempre ao Congresso Nacional para dar 
a valiosa contribuição da sua inteligência, do seu talento e da sua cultura. 

Esta encerrada a presente reunião. (Palmas.) 

COMISSAO PARLAMENTAR DE INQUERITO 
(Resolução "' 69 /78) 

33• REUNIAO, REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 1979 

de, a proposta que tem circulado, menciona alguns casos, ou seja, seria ex~ As dezoito horas e vinte minutos dO dia dez de outubro de mil novecen-
cluída a Lei de Segurança Nacional como exceção à inviolabilidade, mas se-
riam colocadas determinadas outras exceções. Indagaria de V. Exf. se isso não tos e setenta e nove, na Sala "Rui Barbosa", presentes os Srs. Senadores Ita
levará a uma dú.vida quanto à aplicação? Se não levará os próprios tribunais a mar Franco (Presidente), Milton Cabral (Relator), Passos Pôrto, Dirceu Car
terem hesitação em aplicar o Código P~nal ou a própria Lei de Segurança Na- doso, Jutahy Magalhães e Roberto Saturnino, reúne-se a Comissão Parla
cional? Quer dizer, se tiraria. a Lei de Segurança de uma forma e se_estaria co- mentar de Inquérito criada pela Resolução n9 69, de 1978, para investigar de-
locando novamente, de outra forma, através da interpretação dos tribunais. núncias formuladas pela revista Der Spiegel. da Alemanha, sobre o Acordo 

São estas as questões que fundamentalmente queria colocar. Nuclear Brasil-Alemanha. 
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Arnon 

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL- Para não tomar muito tempo à Co~ de Mello, Alberto Silva e Lenoir Vargas. 
missão~ citarei apenas dois exemplos, um deles citado por V. Ex'. E dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que logo após é dada 

No parlamento italiano todas as proposições têm prazo prefixado para como aprovada. 
votação, não só as de origem oficial como as dos próprios parlamentares. De- Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Sr. Senador 
corrido o prazo estabelecido para a tramitação da lei, prazo este que é maior Passos Pórto, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, que solicita ao Dr. 
ou menor quanto a natureza da proposição, ele é arquivado. E uma norma, Jair Me! lo, Chefe do Grupo de Tório, que preste o juramento de praxe. 
portanto, que atinge a proposta do Poder Executivo e também a proposta ori- Em seguida, concede a palavra ao depoente para apresentar sua expo
ginária de qualquer parlamentar. Isso dá um sentido inteiramente- diverso _ síçãO. Inicialmente, o Dr. Jair Mello explica o motivo pelo qual não trouxe 
porque, aí sim, se impede a obstrução parlamentar, porque arquivada a ma- texto escrito. porém, compromete-se em remeter um depoimento mais cir~ 
téria, não se pode eternizar a discussão a respeito dela. cunstanciado e melhor fundamentado se a Comissão assim desejar. Prosse-

Outro exemplo que citaria é o da Alemanha Ocidental onde o regime é guindo, o depoente faz um relato _de sua vida profissional declarando ter sido 
ainda muito mais rigoroso. Nenhum projeto de parlamentar é levado às co- um dos_ que concebeu e criou o Grupo do Tório, dentro do Instituto de Pes
missões ou ao plenário, sequer é recebido pela mesa, sem antes ser aprovado quisas Radioativas. Discorre sobre o início dos esforç-os nucleares no Brasil 
por uma comissão do parlamento. que indaga preliminarmente da sua consti- ocorridos na década de 1950, faz um resumo histórico do Grupo do Tório 

• 
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desde a sua criação até o encerramento das suas atividades e, por fim, expõe 
sua opinião pessoal sobre o problema do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha. 

O Sr. Senador Passos Pôrto passa a Presidência ao Sr. Senador Itamar 
Franco, Presidente da Comissão e sugere, em seguida, que a discussão seja si
multânea, tendo em vista o adiantado da hora. O Sr.l>resiãente acata a suges
tão apresentada, fazendo uso da palavra no decorrer da exposição, os Srs. Se
nadores Dirceu Cardoso, Milton Cabral (Relator), Jutahy Magalhães e Pas
sos Pôrto. 

Finalmente, o Sr. Presidente agradece a presença do Professor Jair Mello 
pela grande contribuição que trouxe à Comissão. 

Concluindo, o Sr. Presidente determina que as notas taquigrâficas, tão 
logo traduzidas e revisadas pelo depoente, sejam publicadas, em anexo, à pre
sente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Cleide 
Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente da Comissão, a presente Ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e irâ à publicação. 

ANEXO A ATA DA 33•REUNIÃO DA COMISSÃO PARLA
MENTAR DE INQUERITO, CRIADA PELA RESOLUÇÃO N• 
69, DE 1978, DESTINADA A OUVIR O DEPOIMENTO DO 
PROFESSOR JAIR MELLO, CHEFE DO GRUPO DO TORIO, 
REALIZADA NO DIA lO DE OUTUBRO DE 1979, QUE SE 
PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESI-
DENTE DA COMISSÃO. . . 

PRESIDENTE: SENADOR ITAMAR FRANCO 
RELATOR: SENADOR MILTON CABRAL 

INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRAF!CO DA 
REUNIÃO. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto}- Há número regimental. Declaro 
aberta a reunião. 

Presente o depoente, Dr. Jair Mel/o, Chefe do Grupo do Tório de Belo Ho
rizonte, convido S. SP a prestar o juramento de praxe. 

(JURAMENTO} 

Juro, como dever de consciência, dizer toda a verdade - nada 
omitindo do que seja do meu conhecimento- sobre quaisquer fatos re
lacionados com a imoestigaÇão a cargo desta C omissão Parlamentar de 
Inquérito, quer quanto às supostas irregularidades tornadas públicas 
pela imprensa nacional ou estrangeira, quer quanto à concepção e im
plantação do programa nuclear sob exame. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Com a palavra o Dr. Jair Mello. 

O SR. JAIR MEL LO- Antes de mais nada, desejo desculpar-me diante 
de S. Ex!-s, os Senadores membros desta Comissão Parlamentar de Inquérito, 
porque por motivos inteiramente ã.lheios à minha vontade, não vou cumprir 
aqui esse meu dever de cidadão, como era minha obrigação,jâ que sinto que é 
uma oportunidade única e, mais do que um dever, é uma honra falar diante 
de representantes do povo brasileiro. 

Minha obrigação seria a de trazer um depoimento escrito e mais bem 
fundamentado, mas, por razões alheias à minha vontade, apenas ontem à tar
de- e eu me encontrava fora de Belo Horizonte- tomei conhecimento da 
convocação e não foi possível, devido a outros compromissos que devia aten
der o mais rápido possível, devido a outros compromissos que devia atender 
o mais rápido possível para não faltar a esta obrigação, não me foi possfvel 
trazer um depoimento escrito. Comprometo-me, entretanto, a posteriormen
te, se couber dentro do Regimento da Comissão, remeter um depoimento 
mais circunstanciado e mais fundamentado. 

Acredito que seria importante, antes de dar meu depoimento, dizer quais 
são meus títulos e o que fundamenta minha presença diante desta Comissão 
Parlamentar de Inquérito, -

Sou engenheiro formado pela Escola Politécnica da Universidade Fede
ral da Bahia. Logo depois de formado, passei a exercer minha profissão, com 
algumas interrupções, no Estado de Minas Gerais, onde, logo nos primeiros 
anos, liguei-me à Universidade Federal de Minas Gerais. Fiz o curso de pós
graduação em Engenharia Nuclear na primeira turma, em 1958, desse curso 
de pós-graduação de Engenharia Nuclear. 

A partir daí, dediquei toda a minha vida ao antigo Instituto de Pesquisas 
Radioativas que, naquela época, era ligado à Escola de Engenharia da Uni
versidade Federal de Minas Gerais. 

Atualmente sou Professor da Universidade Federal de Minas Gerais, li
vre docente em Engenharia Nuclear e em Engenharia Térmica. Trabalhei, 
além de minhas atividades de magistério, como pesquisador, como chefe de 
pesquisa, orientando -teses de pós-graduação nos cursos de p6~-graduacão 
dessa mesma U nlversídade, especialmente cursos de pós-graduação de Enge
nharia Nuclear e de Engenharia Térmica e, desde 1959, venho dedicando to
das as minhas atividades ao setor de Energia em geral, muito particularmente 
no período de 1959 até 1974, dentro do Instituto de Pesquisas Radioativas 
que, em 1974, já não fazia mais parte da Universidade Federal de Minas Ge
rais, pOis já havia sido desapropriado para fazer parte da CBTN- Compa
nhia Brasileira de Tecnologia Nuclear, antecessora da NUCLEBRAS. 

Em 1974, por razões que acredito serão esclarecidas pelo meu depoimen
to, eu e mais um grupo de especialistas mais antigos e mais experimentados, 
por uma série de razões decidimos pedir demissão e afastamo-nos desse setor 
e, a partir de 1975, estou trabalhando no Programa Nacional do Alcool. 

Atualmente estou requisitado à Universidade como assessor e consultor 
do Ministério da Indústria e do Corilércio no âmbito do Instituto Nacional de 
Tecnologia- Fundação de Tecnologia Industrial, órgãos que fazem parte do 
sistema da Secretaria de Tecnologia lndustreial daquele Ministério, traba
lhando no Programa do Alcool e tive talvez a maior alegria da minha vida, de 
ter feito parte da pequena equipe que aceitou o desafio de, em um prazo me
nOr de 15 meses, a partir do zero, conceber, projetar e implantar a primeira 
usina de âlcool de mandioca no mundo, a Usina de Curvelo, de propriedade 
da PETROBRAS. 

Durante minha ati vida de em energia nuclear, creio que foi possível algu
ma contribuição, dentro das minhas limitações, ao setor nuclear, particular
mente por ter sido parte das primeiras turmas de engenheiros nucleares do 
Brasil. Por volta de 1958/1959, talvez se contasse algumas poucas dezenas de 
engenheiros nucleares no País, das quais eu fazia parte. 

Participei das principais atividades nessa área, atê quando me afastei da 
CBTN em 1974 e, particularmente, com um trabalho que acredito ser o moti
vo principal da minha convocação, fui um dos que conceberam e criaram o 
conhecido Grupo do Tório, dentro do Instituto de Pesquisas Radioativas, 
com o suporte da Comissão Nacional de Energia Nuclear, até princípios de 
1970. 

Embora eu não tenha trazido depoimento escrito, procurei alinhavar al
gumas idéias que julgo importantes. POsteriormente estarei à disposição e 
sentir-me-ei inuitO honrado em responder perguntas dos membros desta Co
missão. 

Creio, interessante dizer antes, que meu depoimento conterá. basicamen
te quatro partes: a primeira parte, ja que algumas pessoas têm dito que não 
exístia nada no Brasil em matéria de energia nuclear até a criação da NU
CLEBRAS em dezembro de 1974, Uma vez que a implantação foi basicamen
te de 1975 para câ e como sou testemunha de que esse fato não corresponde à 
realidade, gostaria de demonstrar que se fez muita coisa, já se vinha fazendo 
muita coisa neste País na área de energia nuclear. 

Na segunda parte do meu depoimento, vou fazer um râpido resumo his
tórico do Grupo do Tório: como foi criado, como surgiu até o encerramento 
das suas atividades. 

Como terceira parte do meu depoimento, vou procurar traduzir para V. 
Ex•s, as razões, o raciocínio e a filosofia que motivou o trabalho desse Grupo 
e, finalmente, c6In6 quarta e última parte deste meu depoimento, vou expor a 
minha opinião pessoal, como especialista com mais de 20 anos de experiência 
na área e vários estágios e cursos no exterior, bem como participação em diM 
versos congressos internacionais, com trabalhos publicados sobre o assunto, 
a minha visão do problema do Acordo Nuclear, esperando que isso possa vir 
a trazer alguma contribuição aos Srs. Senadores que, naturalmente, não são 
especialistas na ãrea. 

Ao contrário do que tem se dito, realmente neste País fez-se um esforço 
muito grande, naturalmente proporcional aos objetivos pretendidos na épo~ 
ca, no setor do desenvolvimento da energia nuclear. Se eu fosse aqui discorrer 
detalhadamente sobre todas as atividades, os sucessos obtidos, seriam neces
sárias várias horas. Portanto, para não me alongar muito, tendo em vista a 
importância dos outreos assuntos que pretendo abordar, vou limitar-me a ci
tar algunms pontos que representam, na minha opinião, marcos importantes 
do trabalho feito. 

Em primeiro lugar, é Preciso lembrar que os esforços nucleares no Brasil 
se inícíaram na década de 50, cuidou, como é óbvio, de início, do proble!na de 
formação de pessoal especializado, foi esse o enfoque principal dado nos pri
meiros anos de atividades nucleares neste País. 
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Basicamente, a partir da criação da CoffiiSSão Nacíonal de Energia Nu
clear que ocorreu em 1956 após o trabalho de uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito semelhante a essa, ocorrida no âmbito do Congresso Nacional, mas 
qu-e h"avra antecedido da existência de um setor, uma seção ou departamento 
~~ ~ne:gia nuclear, no âmbito do antigo Conselho Nacional de Pesquisa, por 
miCJatJVa da saudosa figura do Almirante Alvaro Alberto. 

O SR. MILTON CABRAL- Comissão de Energia Atômica. 
O SR. JAIR COELHO- Certo. Que se chamava Comissão de Energia 

Atómica. A partir de 56 com a Criação da Comissão de Energia Nuclear, na
quela época, diretamente vinculada à Presidência da República, a formação 
do pessoal tornou~se o principal objetivo dos trabalhos. 

Nessa época de 56 até 1960 foram criados os primeiros cursos de pós
graduação em engenharia nuclear no País. Aquele de Belo Horizonte, do qual 
conheço mais a hist6ria, implantado em 1957, em l958liberou a sua primei
roa turma de apenas 3 especialistas, como não podia deixar de ser, e da qual 
eu tive o prazer e a honra de ser um deles. 

~a partir de 1958, ininterruptamente e a ano a ano, este curso que pos
teriormente mudou de estrutura, ampliou-se, modificou-se desvinculando-se 
da Escola de Engenharia onde era diretamente vinculado para a Universidade 
Federal de Minas Gerais, atendendo, inclusive à exigências de leis que regula
mentam a existência de cursàs nas universidades _ _federais, este curso que hoje 
se chama Curso de Pós-Graduação em Ciências e TécniCas Nucleares, no 
qual sou professor, formando a uma média de 10, 12, especialistas por ano e 
nos últimos anos as turmas um pouco maiores de 15 especialistas jã que a 
nova latitude dada ao problema nuclear no Brasil, obviamente, motivou e 
atraiu maior núinero de candidatos. 

.... Além do curso de pós-graduação ligado à _Universidade Federal de Mi-
nas Gerais, foi nesta é-poca, também, fim da década de 50 que se criaram os 
outros cursos de pós-graduação no País. 

Para citar os nomes, mais ou menos, na ordem histórica; o Curso de Pós
Graduação do Instituto Militar de Engenharia, funcionando na Praia Verme
lha, no Rio de Janeiro, antiga Escola Técnica do Exército; o Cursc:i'de Pós
Graduação ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, funcionando 
inicialmente no Largo de São Francisco e, posteriormente, na Ilha do Fun
dão, no Campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro - pós
graduação na realidade é um curso diferente, mais de especialização do que 
de graduação ligados à Universidade do Estado de São Paulo. 

A segunda coisa que roi criada nesta época que compmvam que as ativi
dadesjã eram intensas, foi que nesse período é que se instalaram os 3 grandes 
centros de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia nuclear no País- Insti
tuto de Energia Atômica do Estado de São Paulo, o Instituto de Energia Nu
clear, na antiga Guanabara, atual cidade do Rio de Janeiro, e o Instituto de 
Pesquisas Radioativas ligado a Escola de Engenharia da Universidade Fede
ral de Minas Gerais. 

Posteriormente, roram criados outros pequenos centros ligados à ativi
dades específicas na Escola Superior da Agricultura Luiz de Queiroz em Pira
cicaba, um curso ligado a aplicação de radiação de radisópoles à agricultura; 
na Universidade Federal de Pernambuco um curso de introdução à energia 
nuclear e, posteriormente, em outras universidades t_ambém cursos à nível de 
introdução, já que enim entidades que não contavam com o apoiO e o suporte 
de um grande centro de pesquisa como os 3 centros que acabei de citar. 

Em terceiro lugar, para comprovar as atividades existentes, eu diria que 
foi nesse período, anterior a criação da NUCLEBRAS, que se construiu, que 
se operou e que se iniciou a exploração e utilização dos 3 reatares de pesqui
sas existentes no País que até hoje são os únicos reatóres nucleares que fun
cionam no País, são reatares de pesquisas. Inclusive, mostrando uma gra
dação no domínio e na confiança ganha pelos especialistas brasileiros. 

O primeiro reatar nuclear a funcionar no Brasil foi o reatar ligado ao 
Instituto de Energia Atómica de São Paulo, foi um reatar totalmente projeta
do, inclusive, as obras civis, o prédio do reatar, os acessórios periféricos ao 
reatar, inteiramente projetado por uma empresa estrangeira Babcox-Willcox 
que era fornecedora de reatares de pesquisas daquele tipo, e a montagem toda 
feita pelos técnicos da Babcox-Wíllcox; todas as experiências, todos os testes. 

Em São Paulo é um reator de piscina. E o que tem a maior potência de
les, mesmo assim, é um reatar de potência média para grande como reato r de 
pesquisa. Tem a potência térmica, a potência no menor ori&ínal dele, térmica 
máxima 2 milhões de watts. 

Posteriormente, por trabalho feito pela própria equípe do reator do lns:. 
tituto de Energia Atômica essa potência foi ampliada para 5 megawatts po
dendo até funcionar aCirilã. disso por tempo limitado. 

Então, como eu estava dizendo, este reatar foi totalmente projetado, 
construído por especialistas estrangeiros ·cta Babcox-Willcox e entregue de
pois de todos os testes operacionais, basicamente-_ não sei se V. Ex•s sabem, 

todo o reatar seja de pesquisa, seja o que for, passa por uma fase muito crític,1 

que Angra I vai passar no ano que vem, é o que nós especíalistas chamanws a 
montagem crítica, a experiência crítica- a primeira vez que-se vai montar :.1 

carga no núcleo, não é ainda a carga final de utilização, mas a carga qui! vui 
permitir que se atinja a criticalidade do reato r, quando reações nucleares lá se 
passam, atingem a uma situação de auto-sustentável, é nesse momento que 0 

fato crítico, porque é nesse momento de perigo maior porque se desconhece 
ainda alguns detalhes impossíveis de serem totalmente previstos nos cákuh)s 
preliminares desta experiência. 

Essa experiência, no-caso do reatar em São Paulo, foi feita totalmente 
por especialistas da Babcox- da firma fornecedora. 

O segundo reatar a runcionar no País, que runcionou em 1960, foi o rea
tar do Instituto de Pesquisas Radioativas da Universidade Federal de Minas 
Gerais. -

Eu tive a honra de ser o seu supervisor e em nome da Universidade ficar 
responsável pela sua montagem. A construção desse reator jâ representou um 
grande passo no ponto de vista de participação do especialista nacional para 
lhe permitir a vivência que só ela permite realmente o domínio de qualquer 
que seja a tecnologia, porque tendo Sido mandado pela Universidade de Mi
nas Gerais pã.ia fazer um estátio prévio na empresa fornecedora que foi aGe~ 
neral Atomics, uma filial da General Dinamics, nos Estados Unidos, hoje 
mudou de nome, chama-se Gulr General Atomic, cuja sede fica na cidade de 
San Diego, nos Estados Unidos, e entre outras missões autorizadas pela di
reção da Escola de Engenharia e do Instituto de Pesquisa Radioativa, eu ha
via tentado, rui tentar obter da General Atomic a concordância de que todo o 
projeto do periférico, do edifício do reator, da maior parte dos acessórios. 
não considerados cruciais do ponto de vista de segurança, fosse feito por nós. 
Remetidos para a General Atomic e aprovados por ela ou propostas as modi
ficações necessárias, em seguida, toda a responsabilidade da construção dessa 
parte ficaria a nosso cargo, feita previamente, antes da chegada dos especia
listas da General Atomic. E, finalmente, que a montagem do reatar também 
rosse feita por nossa equipe sob a chefia de um especialista da General Ato· 
míc, e jã que a responsabilidade final permanceria, por contrato e por razões 
óbvias, da General Atomic. 

Depois de muitas diScussões com eSpecialistas e com dirigentes da Gene
ral Atomic obtive a concordância, retornamos ao Brasil, partimos para a 
construção, preparar o prédio para receber o reatar. A título de curiosidade, 
esse reator runciona até hoje, estâ instalado no Campus da Universidade da 
Cidade Universitária, da Universidade Federal de Minas Gerais que fica na 
região da Pampulha. Mas, no Campu_s,_ na época, os processos de desapro
priação da ârea, mal haviam come_çado, isso em 1959. De maneira que ali 
existiam duas razendas antigas, onde havia gado. O prédio do reato r foi o pri
meiro setor da Universidade Federal de Minas Gerais a funcionar no Cam
pus. 

A partir da Avenida António Carlos- para aqueles que conhecem
até chegar o local, o prédio estava no fundo do Campus, atravessamos até es~ 
tradas de razenda, inclusive, com duas cancelas no meio, jâ que os processos 
de desapropriação não permitiam. Isso para nós representou algo assim de in
teressante, porque_era o_ choque do ruturo do Brasil com o passado e, muitas 
vezes, atolamos na estrada, mas felizmente, a construção e a montagem do 
reator saiu muito bem e nos relatórios apresentados pelo especialista fina:!; O 
último especialista, chefe da Divisão, responsável pelas experiências críticas 
dentro da General Atomic, no relatório que ele apresentou e considerou que 
era o prédio mais adaptado, mais bem feito e- o poço do reato r o mais bem 
construído. Aquele jâ era o nono reatar daquele tipo que a empresa havia 
construído no mundo, sendo que cinco deles, dentro dos Estados Unidos. E 
ele considerou que aquele foi um serviço feito, inclusive, num prazo mais cur
to. A montagem total exigiu, iniciou-se em agosto de 1970 e o reatar funcio
nou pela primeira vez, a experiência Crítica:, roi no dia 6 de novembro de \970, 
portanto três meseS e -pouco que levamos para a montagem total, quando a 
previsão inicial da General Atomic era de cinco meses para toda a montagem 
e colocação dele em funcionamento. 

Já o terceiro i"eãtOr.-

O SR. DIRCEU CARDOSO - Na mesma êpoca em que os Estados 
U o idos inauguravam a primeira usina atómica, em 1960. 

O SR. JAIR MELO - Bem, a primeira usina atómica, considerada de 
demonstração para a geração de energia elétrica, que é um passo bem mais 
adiante, bem mais completo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO -(Fora do microfone.) 

O SR. JAIR MELO- Finalmente, o terceiro reatar a ser construído no 
Brasil, que foi o reator de tipo -argonauta, no âmbito do Instituto de Energia 
Nuclear, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, já representou um passo 
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a mais. Não seí se V. Ex•s, membros desta Comissão, sabem disso-, mas embo
ra baseado numa concepção e num projeto já clássico de reator de pesquisa 
de pequena potência, dos três reatares brasileiros ele é o que tem menor nível 
de potência. Mas foi a concepção total e o projeto do reator, a construção de 
todos os equipamentos dele, feitos exclusivamente no Brasil. Inclusive, do 
combustível nuclear importou-se apeiias o urânio enriquecido, porque o com
bustível foi feito por especialistas brasileiros e por empresas brasileiras con
tratadas. Portanto, um passo jã adiante. 

Acho que esse é um fato muito importante, porque daí para cã, a única 
coisa parecida com o reato r que s.e fez depois, foi uma montagem subcrítica, 
como chamamos, uma experiência subcrítica, chamada CAPITU~ como parte 
do trabalho experimental necessário a dar suporte às atividades do projeto, 
cãlculo e projeto do Grupo do Tório. 

Como qurto exemplo de atividade eu diria que vários trabalhos de pes
quisas e estudos especiais foram feitos em diversas áreas ligadas a ciências e 
têcnicas nucleares. Detalhei aquilo referente aos reatores de pesquisas, mas 
hâ várias outras áreas de suporte, na área de prospecção mineral, na área de 
mêtodos e anãlises necessárias para a prospecção ritíneral. Eilfim, uma série 
de outras vantagens. Foi, por exemplo, nessa época, na altura de 1969 ou 
1970- não me recordo bem da data__. que se desenvolveu no âmbito do Ins
tituto de Pesquisas RadioatiVas um método de anãlise expedito, rápido e es
pecífico para urânio, udtilizando o nosso reator de pesquisa que tem permiti
do a realização de milhares e milhares de análises de minério por mês, que 
tem permitido o desenvolvimento do conhecimento dos nossos possíveis re
cursos em urânio. Talvez V. Ex's não saibam, mas foi desenvolvido no âmbi
to do !PR, anterior à criação da NUCLEBRAS, foi no período de 1969 a 
1970. 

Dou isso aqui como exemplo, mas não quero desmerecer, de forma ne
nhuma, isso não quer dizer que os outros trabalhos de pesquisas feitos nessa 
mesma êpoca, lã dentro, não tivessem valor. Dou apenas como exemplo, jã 
que vi citado no jornal algumas referências ao tipo de análise que é feito, 
atualmente, nos trabalhos de prospecção de minério de urânio no Brasil. Uti
liza o mêtodo - se V. Ex'-s quiserem registrar - chama-se método neutro
atrasado ou neutro-retardado, ainda não existe Um jargão oficializado no 
Brasil para certos têrmos da ârea nuclear mas que permite- é específico do 
urânio- permite com um minuto de presença de-uma pequena amostra, uma 
ou duas gramas dentro do núcleo do reator por um sistema pneumático, ela 
fica presente, da ordem de um pouco menos dC -minuto. Em seguida, após um 
pequeno tempo de espera, da ordem de 15, 20 segundos, essa análise é conta
da, é analisada por um detector de radiação especial, durante cerca de um mi
nuto, também, e, todos esses dados são automaticamente registrados num sis
tema eletrônico, num sistema de computador e após a impressão desses nú
meros, a anãlise desses números, verifica-se os teores de urânio de cada um 
desses minérios. 

Esse método permite a realização, se houver a demanda e a necessidade, 
de até ... 

O SR. PASSOS POR TO - Esse método foi feito aqui? 

O SR. JAIR MELO- Não. A invenção da idéia ocorreu um pouco si
multâneo em vários países do mundo. O primeiro país onde se implantou esse 
método de neutro-atrasado para urânio, de minério de urânio foi em Israel, se 
não me engano, eu não diria com certeza, inas a diferença no tempo de im
plantação do sistema em outros países do exterior a implantação dele, a pri~ 
meira montagem dele no Instituto de Pesquisa Radiõativa em Belo Horizon
te, não foi significativa. Não saberia dizer exatamente quanto, mas não foi 
significativa. Mas, como eu ia dizendo, isso não desmerece vârios outros tra
balhos de pesquisa. análises especiais, utilizando métodos de radiação que 
exigiu a presença do reator, produção de radioisótopos, seja para ser usado 
em pesquisa nos mais diversos ramos da atividade humana, seja para ser usa
do no diagnóstico de certas doenças, certas deficiências orgânicas e que per
mitem um diagnóstico mais rápido e seguro, com a utilização de radioisóto
pos, seja a produção de radioisótopos, inclusive, para usar em tratamento de 
certas doenças especiais. Tudo isso feito em três Institutos do País. A partir 
de 58 em São Paulo, a partir de 1960 em Belo Horizonte e de 1965 no Rio de 
Janeiro, que são as datas em que se dispunha do reator que permitia a pro
dução desses radioisótopos. 

Como quinto ponto, para comprovar este trabalho, citaria aqui a publi
cação de algumas centenas de trabalhos técnicos__e científicos em diversas for
mas: na forma de relatórios e notas técnicas, na forma de artigos técnicos e 
científicos publicados em revistas especializadas estrangeiras e nacionais, na 
forma de estudos e trabalhos técnicos apresentados em diversas reuniões e 
congressos internacionais e publicados nos anais correspondentes destes con
gressos, na forma de apostilas para cursos especiais, cursos dados por espe-

cialistas, especialmente na área de aplicação das radiações e radioisótopos, na 
área de proteção radiológica, proteção contra radiações. 

Ainda no setor de publicação, como coroamento disso, um livro escrito 
-não sei se os Srs. SenaáOfe& conhecem- por uma equipe que por um aca
so é a equipe que criou o Grupo do Tório, que fói o livro motivado e motiva
dor do trabalho do Grupo do Tório e feito a propósito para divulgar nas 
ãreas de engenharia elétrica no País a tecnologia nuclear e a energia nuclear, 
como uma alternativa energética potencialmente viável e importante no futu
ro para o P8.fs. E muito importarite que se tenha esse livro, porque quando ele 
foi editado inicialmente por uma publicação interna em 1966, porteriomente 
editado com financiamento da ComissãO Nacional de Energia Nuclear e 
ELETROBRAS e da CEMIG, ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Professor, poderia ceder a Comissão 
um volume deste? 

O SR. JAIR MELLO- Não tenho extra mas vou me esforçar para con
seguir. Acredito que conseguirei com outras pesso·Ls. Nem que tenha quedes
fazer do último exemplar pessoal, mas para mim seria uma honra. 

O SR. MILTON CABRAL- Se V. S• pudesse emprestar, poderíamos 
tirar xerox e distribuíamos para os companheiros. 

O SR. JAIR MEL LO- Ele foi publicado como livro em 1968. O grande 
mérito que ele teve é que poderíamos dizer que nos países de língua latina, à 
exceção da França e em muito menor grau na Itália, ele foi o primeiro livro 
escrito original. Existia jã em espanhol, muito pouca coisa em português, um 
ou dois livros, traduções horríveis~ em geral, de livros estrangeiros jâ conheci~ 
dos. Enquanto que o livro escrito pela equipe, que foi exatamente a mesma 
equipe que criou o Grupo do Tório, esse livro foi o primeiro e ele tem um en
dereço certo, ele foi feito por nós para divulgar a energia nuclear no meio dos 
especialistas da área de energia elétrica. De fato, ele teve um certo sucesso, 
porque foi a partir dele e de cursos que demos a esses especialistas, baseados 
riesse livro, foi a partir dessa épOca que começou a diluir o gelo que existia no 
meio dos especialista de energia elétríca em relação à energia nuclear.lsso em 
1966, gelo esse que se desfez, mais ou menos, em 1968, quando -vou relatar 
isso aqui - por decisão do Presidente da República foi autorizada a cons
trução da primeira central nuclear brasileira, a Central de Angra I. Esse fato é 
interessante e existe algum mérito nele porque alguns anos atrás, nós autores 
do livro, fomos procurados por uma editora estrangeira, internacional, co~ 
nhecida, por razões comerciais, a menos que seja absolutamente necessário, 
preferiria não declinú o nome da editora, mas que estava nos sugerindo, 
através da superintendência dessa editora, é a editora mais famosa e maior 
que existe no mundo. possui uma superintendência no País, com sede em São 
Paulo, nos sugerindo que nós atualizássemos, adaptássemos o livro, porque 
ela queria editar com possibilidade de tradução para o inglês, para ser usado 
para aquela mesma finalidade, isto ê, no âmbito de especialistas de geração 
elétrica nos Estados Unidos e outros países estrangeiros. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Como é o nome do livro, Pro
fessor? 

O SR. JAIR MELLO - Chama-se Introdução à Geração Nucleo
elétrica". Somos quatro autores do livro. Creio que a Biblioteca do Congres
so possui um exemplar, porque não deve ter sido deixado de ser remetido. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Quais são ou autores? 

O SR. )AIR MELLO- Na capa, para exemplificar, estã Mello, Urban, 
Brito e Lages. Editora da Universidade Federal de Minas Gerais. 

Infelizmente ele está esgotado, porque forain tirados lO mil exemplares, 
financiados pela ELETROBRAS, pela Comissão Nacional de Energia Nu
clear e pela CEMIG e dos exemplares disponíveis a maior parte foi distribuí~ 
da por esses órgãos. 

Se não existe não vou assumir a culpa da falia, porque foi a direção. Mas 
foi uma falha séria 'da direção da ITR. Tenho certeza que foi mandado para 
todas as Bibliotecas das Universidades, de todas as unidades relacionadas ao 
assunto, isto é, Escolas de Engenharia, Institutos de Físicas, de todas as Uni
versidades brasileiras federais, estaduais ou particulares. Isto eu tenho certe
za. Se houve a falha de não ter sido mandado para o Congresso, Iamentãvel. 
E fica uma sugestão, a maior coleção de documentos do mundo é a Biblioteca 
do Congresso Americano. 

Se pudêssemos fazer com que o Congresso brasileiro também tivesse a 
mesma coisa, seria uma grande coisa. 

Como sexto ponto, para comprovar os trabalhos feitos, citaria o envio 
de vãrios especialistas brasileiros para estágios ou cursos de pós-graduação 
no exterior, seja a nível de mestrado, seja a nível de doutorado, e o recebimen
to de nossa parte de especialistas do mais alto nível do exterior, principalmen
te na época em que estávamos trabalhando no Grupo do Tório, quando 
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tínhamos um Acordo de Cooperação Específico com a FranÇa, com o Comis
sariado d_e Energia Atômica da França e algum acordo em menor intensidade 
de relacionamento, com a Suécia, que estavam, na ocasião, interessados em 
alguma parte do tipo de estudo que estáv:amos fazendo e nós interessados em 
nos beneficiarmos doS maiores- recursos qUe estes países dispõem de insta
lações esperirnentais mais caras e mais sofisticadas. 

Como sétimo aspecto citaria aqui as diversas análises e avaliações feitas 
durante todo esse período da evolução do mercado energético brasileiro, par
ticularmente o mercado de energia elêtrica para daf inserir, a identificar a real 
potencialidade da energia nuclear corno uma alternativa futura. " 

Como oitavO aspecto do trabalho, citaria os diversos contatos, reuniões 
e cursos especiais que demos para têcnicos e es-pecialistas da área de energia 
elétrica, o qual - como disse antes - levou finalmente a derreter o gelo que 
existia em relação à energia nuclear, nesse setor do sistema energético brasi
leiro. 

Finalmente, corno nono ponto, também anterior, portanto, a todo esse 
período, citaria a decisão da_cons~_rução da primeira central nuclear brasileira 
e a definição das atribuições e mecanismos de cooperação entre o-s diferentes 
órgãos nela envolvidos: Comissão Nacional_ de Energia Nuclear, ELE
TROBRAS e suas subsidiárias e associadas, o Ministério das Minas e Ener
gia, o Conselho de Segurança Nacional. Eu diria que foi -nesSe trabalho, feito 
no período de 1967/68, que saiu além da decisão do nível m:ús alto de decisão 
do País. de construção da primeira central nuclear no Brasil, além dos estu
dos de localização, irltegração das primeiras CeBfiãí:f-riUcleares dos sistemas 
elétricos brasileiro que apresentavam algo de peculiar no mundo, que talvez 
pais com situação parecida, que seria o Canadâ, Como V. Ex•s sabem o siste
ma elétrico brasileiro é um sistema tradicionalmente e ainda atualrnente emi
nentemente hídrico. Temos mais de 90% da energia elêtrica brasileira gerada 
a partir de energia hídrica. 

As grandes experiências já existentes, e que viriaril a se discorrer de inte
gração de centrais nucleares,_eram em sistemas predominantemente térmicos-. 
O único paJs que fazia exceção a isso era o- Canadá, mas que tinha uma si
tuação muito peculiar, país altamente desenvolvido sobre todos os aspectos, 
mas nos Estados Unidos, como V. Ex•s sabem, o sistema elétrico é, já há 
várias dezenas de anos, um sistema eminentemente térmico. Neste caso, é 
muito mais fácil integrar a central nuclear, inclusive do ponto de vista de ope
rar essa central sem que prejudique o equilíbrio do sistema e a disponibilidade 
de energia no sistema e sem que, os possíveis desequilíbrios e interrupções do 
sistema interfiram-com a segurança e a confiança na operação da centrai nu
clear. 

Para resumir, foi nessa época que, como resultado desses estudos, basi
camente surgiram as definições principais de como operariam as centrais nu
cleares no Brasil, e que hoje prevalecem, como V. Ex•s já sabem, as centrais 
nucleares no Brasil deverão operar no sistema de base ou mais precisamente, 
no que poderíamos chamar sub-base, na base do sistema estarão as usinas de 
fio d'água e as usinas de ãgua de vertedouro, quer dizer, a água que passa nas 
usinas de depósito de acumulação, a água que .iria passar no vertedouro, en
tão, passa nas turbinas, gerando energia. Acima dela, espera-se que deverão 
operar as centrais nucleares. E só desse modo ê que, economicamente, justifi
camos a central, jamais empurrâ~la para a ponta, porque aí torna-se uma 
energia caríssima na ponta e inviãvel pelos seus altos investimentos, e isso é 
um fato óbvio no mundo inteiro. Em países como os Estados Unidos, as cen
trais nucleares operam na base, exatamente na base do sistema. Antes de mais 
nada, é um problema económico, elevadíssimos inVCstifnentos de custo. Já o 
custo de combustível nela é mais baixo do que as térmicas, principalmente as 
térmicas a óleo ou aos conjuntos diesel. O grande peso dela é o custo de inves~ 
timento. Uma usina de grande custo de investimento tem que operar na base 
do sistema. 

Agora, num sistema eminentemente- e aí está a particulafídade a que 
me referi - num sistema eminentemente hídrico como o do Brasil, a base 
propriamente dita já está ocupada por uma central em que O custo de Com~ 
bustível é zero, é nulo ... 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Já foi zero. 

O SR. JAIR MELLO- ... que são as usinas-de fio d'água e de água de 
vertedouro, nas usinas de depósito de acumulação, quer dizer, aquela água 
disponível e que se, obrigatoriamente, tem que correr na calha do rio, na ca
lha do sistema, funcione ou não uma usina. Entã_o, ninguém póde tomar a 
base dessa usina que é a energia mais barata que existe. Em cima víriam as 
nucleares, acima das nucleares iriam as turbinas de acumulação, as usinas de 
grande reservatório de acumulação, atendendo às regulações e, finalmente, as 
usinas de tório. Esse é que é o-esquema e foi nesse período que, pela prímeira 
vez no Brasil, se estudou esse período que eu diria coincidindo com os estudos 

que levaram à implantação e que coincidiram com a implantação do Grupo 
do Tório. 

A decisão de construção da central, como não ouvi nenhum dos depoi
mentos, que conheço apenas pelos jornais, acho que merece aqui discorrer 
para os Srs. Senadores, porque fui testemunha ocular e participei dele. Basi
camente, após uma série de controvérsias, inclusive choques de atribuições 
dos diferentes órgãos envolvidos na época, Comissão Nacional de Energia 
Nuclear, ELETROBRÁS e suas subsidiâiias, Departamento Nacional de Á
guas e Energia Elétrica, órgão ligado ao Ministério das Minas e Energia, após 
esse choque e alguns desentendimentos, que parcialmente diluídos com um 
trabalho a que já me referi, de contatos, reuniões, cursos, debates feitos, em 
1967, por decreto do Presidente da República, o Governo houve por bem 
criar um grupo de trabalho especial para definir as atribuições, os mecanis
mos de relacionamento e coopúação entre esses órgãos, e propôs que achasse 
mais conveniente para o desdobramento futuro do Programa Nuclear Brasi
leiro. Tive a honra de fazer parte desse grupo de trabalho, e o grupo de traba
lho envolvia representantes do Conselho de Segurança Nacional, represen
tantes diretos do Ministério das Minas e Energia, representantes da ELE~ 
TROBRÁS e subsidiária-s indicadas por ela, no caso, foi FURNAS, que tinha 
um representante, esse representante da ELETROBRÃS, e representante da 
Comissão Nacional de Energia Nuclear, do qual tive a honra de ser um deles. 
Esse grupo de trabalho pôs um fim à celeuma clássica. A operação e a explo
rãção de centrais nucleares ê missão dos órgãos ligados ao sistema elétrico. 
Atê aquele momento, a Comissão Nacional de Energia Nuclear falava em 
construir centrais nucleares e em explorâ-las, como se elas não fossem órgão 
do sistema de produção de energia elétrica no País. Essa era uma das celeu
mas que o decreto, que criou o grupo e o estudo do grupo, de uma vez por to
das separou. 

O cuidado do desenvolvimento da tecnologia no País, o monopólio dos 
combustíveis de materiais nucleares especiais seria exercido por atribuição es
pecífica da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Posteriormente, como V. 
Ex•s sabem, a Comissão delegou essa atribuição à CBTN e posteriormente à 
sucessora da CBTN, a NUCLEBRÃS. 

E o projeto e construção das centrais é que eram a área de choque. En
tão, fof definido o que seria atribuição da ComissãO, o que seria atribuição 
dos órgãos. 

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- V. S• tem aí o número do decreto 
que criou o Grupo de Trabalho? 

O SR. JAIR MELLO -Não, mas ê muito fãcil, foi criado por um de· 
creto do Presidente da República, em maio ou junho de 1967. O Grupo de 
Trabalho entregou o seu primeiro relatório que fOi aprovado pelo Presidente 
da República, aliás, isso é um fato curioso, o Presidente da República nos 
mandou um recado dez dias antes, de que ele fazia questão de assinar -o pri
meiro relatório no dia 7 de setembro, para comemorar. Era o Presidente Cos
ta e Silva. E nós ftZemos uma maratona trabalhando até duas, três h9ras da 
manhã, sábado e domingo, e conseguimos, realmente, porque, no dia 7 de se
tembro, o Presidente aprovou o relatório preliminar, desse relatório nós defi
nimos os planos, os mecanismos e, finalmente, o modelo de um convênio que 
foi assinado. 

O SR. RELATOR (Milton Cabral) ~ O decreto é de ... ? 

O SR. JAIR MEL LO- É de maio ou junho de 1967. Grupo de Traba
lho Especial. Foi um grupo de trabalho que foi criado por esse decreto para 
definir as atribuições específicas na ãrea de energia nuclear, envolvia repre
sentantes do Conselho de Segurança Nacional, do Ministério das Minas e 
Energia, da ELETROBRÃS e suas subsidiãrias e da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear. Tive a honra de ser membro desse grupo como um dos re~ 
presentantes da Comissão. Eu me comprometerei a remeter ao Senador Dir
ceu Cardoso, que já conheço há mais tempo, e que por obséquio poderia, já 
que não estou fe-ndo tempo de anotar exatamente, poderia depois me cobrar, 
por escrito, todas essas coisas a que estou me comprometendo, porque, como 
havia explicado antes, só ontem, às 3 horas e 30 minutos, é que tomei conhe~ 
cimento dessa convocação, não houve tempo para preparar um depoímento 
escrito. 

O SR. DIRCEU CARDOSO-_Encontrei com ele na Universidade de 
Minas Gerais, ele trabalha lá, na Secretaria de Pesquisas ... 

O SR. JAIR MELLO- Na Fundação de Tecnologia Industrial ligada à 
Secretaria de Tecnologia Industrial do Ministério da Indústria e do Comêr
cio. 

O SR_ DIRCEU CARDOSO -Gostaria que solicitãssemos ao Sr. Se
cretário de Tecnología, o Dr. Israel Vargas,_ a presença aqui do Prof. Jair 
Mello no dia em que o Dr. Becker viesse, ele é o fundador do Grupo do 
Tório, esse homem tem que vir aqui, ouvir" <:i Dr. Becker e discutir com ele. 
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O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Farei a devida solicitação, Se
nador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- É um prazer chamá-lo para queelepos-
sa tomar parte nesta Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Fr~nco)- O prazer será de toda a Co
missão, tenho a certer.a. 

O SR. JAIR MELLO- Bem, estava esclarecendo ao Sr. Senador Mil
ton Cabral sobre o decreto, mas serâ muito fácil V. Ex• encontrar porque 
após esse primeii'ó período de trabalho, como disse, feito até setembro de 
1967, nós nos reunimos e fizemos o relatório definitivo, e preparamos um mo
delo de convênio que seria assinado pela Comissão Nacional de Energia Nu
clear, Ministério das Minas e Energia e ELETROBRÃS e este convênio foi 
assinado - esta data não me esqueci- em abfil de 68, tenho a certeza. Mas, 
o importante, também, desse relatório é que já que o Presidente da Repúbli
ca, no decreto, havia aberto a possibilidade do Grupo de Trabalho propor 
outras coisas que julgasse conveniente, foi neste relatório que foi proposta 
oficialmente, é o primeiro documento oficial aprovado pelo Presidente da Re
pública, portanto oficializou, que recoinendou a construção da primeira cen~ 
trai nuclear do Brasil que resultou na construção de Angra I. 

Corno me alonguei demais nesse depoimento, o que não pretendia fazer. 
linalmcntc, coino o último trabalho que julgo importante feito para coffipro
var que não foi apenas a partir de 1975 que se começou a trabalhar em ener
gia nuclear no País, citaria a formação de Um grupo de projeto e desenvolvi
mento de tecnologia apropriada ao Brasil, o Grupo de Tório. 

O trabalho desse grupo foi basicamente a elaboração e a execução par
cial de um programa coerente de implantação da energia e da tecnologia nu
clear no País livre das salvaguardas e de outros instrumentos de pressão polí
tica externa. 

Esta que era urna das filosofias básicas do Grupo do Tório e, desde logo, 
devemos dizer que chamava-se Grupo do TóriO um 'POuco POr motivos senti· 
mentais, um pouco por um certo interesse, assim, quase que instintivo. por 
isso seu primeiro projeto estudado nós chamamos Projeto Instinto, porque 
sempre se falou que o Brasil tinha grandes reservas de tório, foi feito todo um 
corpo de leis para proteger essa riqueza no País, mas nunca havia realmente 
se estudado e avaliado que valor isso teria para nós e como poderíamos usá
lo. 

Então, essa- era uma das miSSões qUe o grupo que criou o Grupo do 
Tório se propuilha e considerava a sua quase que missão como a alma, a espi
nha dorsal do seu trabalho era chegar a essas conclusões. 

O SR. PASSOS PORTO- Havia muita agitação política em torno do 
tório. 

O SR. JAIR MELLO- As agitações em torno do tório foram mais em 
1956 quando geraram a Comissão Parlamentar de Inquérito que, entre OJ.!.tras 
coisas, promoveu a criação da ComiSsão- NaCional de Energia Nuclear. 

O SR. PASSOS PÚRTO - Requerida pelo Deputado Seixas Dória. 

O SR. JAIR MELLO- Acredito que nesta primeira parte do depoi
mento. no qual me alonguei demais, tenha satisfeito o iilteresse de todos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Esiáotimo. 

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- O que acontece é o seguinte, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores como o depoente não tem relatório escrito, acho 
mais útÚ debatermos parte por parte porque senão quando chegar na quarta 
parte aí vamos ter que nos lembrar da primeira, da segunda, da terceira. Tal
vez fosse mais interessante debatermos essa primeira parte. Esta ê a sugestão. 

O SR. PASSOS PÚRTO- A circunstância de termos iniciado a reunião 
já às 18 horas, e em face de outras coisas que tínhamos ainda a fazer hoje, por 
exemplo. ainda vou para uma aula na universidade, sugeriria ao Presidente 
que fosse feita a discussão simultânea coino jâ vínhamos fazendo do que por 
capítulo, porque toda vez que alguém tiver alguma indagação a fazer vai fa
zendo no curso da exposição, e quando ele terminar a exposição terminou a 
reunião 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) Sugestão aceita. 

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Queria fazer uma pergunta ao Dr. 
Jair Mello se ele tem algum re1atório sobre o Grupo do Tório. 

O SR. JAIR MEL LO-__: Tenho, existem vários relatórios, o Senador se 
refere mais a relatórios técnicos, talvez? 

O SR. RELATOR (Milton Cabral) - Não, digo algum trabalho que 
faça uma exposição da fundação do Grupo, 3Iguma coisa assim que nos per
mita visualizar. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Permite V. Ex•? No fundo é isso, se V. 
S• pudesse, com calma, remeter isso que V. S• disse, seria interessante. 

O SR. JAIR MELLO- A respeito da história e dos fundamentos no 
anexo? no fínal do livro a que me referi estâ um resumo das pretensões. 

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Mas, se por acaso o livro não apa
recer. 

O SR. JAIR MELLO - Mas, eu o remeterei. 

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Se V. S• emprestar o seu volume 
tiraremos cópias -dele aqui e o devolveremos rapidamente. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Gostaria de fazer uma indagação, 
perguntaria ao ilustre depoente: os estudos do chamado Grupo do Tório esta
vam levando esse grupo a qual tipo de tecnologia nuclear, estariam chegando 
aonde? 

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- O Grupo não existe. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não estou falando de agora, estou 
me referindo aos estudos que foram feitos na época, estavam nos levando a 
quê? 

O SR. JAfR MELLO- Como disse, seria a terceira parte do meu de
poimento mas, obviamente, como os Senadores já mostraram que ê mais útil 
a gente discutir, daria um trail/er do qUe diria. Basicamente o que chamáva
mos de tecnologia apropriada era que ninguém estava querendo inventar a 
pólvora, ninguém era poeta e roin-àntíco;-acho que muito mais poesia, roman
ce e fantasia é âizer que o Si'asil vai ter 80 mil Mw de energia nuclear instala~ 
da no ano 2000, com 60 e tantas centrais nuclCarCs que vão custar mais de 
urna centena, beirando duas centenas de bilhões de dólares. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Desculpe, isto realmente é poesia, 
ninguém falou isso. 

O SR. JAIR MELLO- O programa nuclear brasileiro oficial publicado 
pela NUCLEBRÃS prevé a instalação de 75 mil Mw. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Mas não é o qqe está sendo discuti-
do. 

O SR. JAIR M ELLO - Não está sendo discutido aqui, então perdoe-
me. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Está sendo cfetivada bem diferente. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Permite um aparte? Ele está fazendo re
ferência a uin depoimento que foi prestado aqui, que são os poetas, os sonha
dores do Grupo do Tório, ele como fundador agora está tirando proveito dis
so. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES-, E: exatamente aí onde eu queria che
gar, porque acho que não compete aqui agora na Comissão, com todo ores
peito que temos, seja ao chamado Grupo do Tório, aos técnicos de física nu
clear, não nos compete aqui ficarmos a discutir ou aceitar discussões em tor
no se eles têm ou não maior valor. Porque todos nós reconhecemos o valor 
daqueles que se dedicaram a este trabalho a respeito da energia nuclear e fo
ram precussores na época. 

Mas não é; este ramo de discussão que nos interessa. Esta questão de 
poetas ou não, isso, realmente, não é o que nos preocupa aqui. 

Gostaria mais de saber, exatamente, onde estávamos chegando com estes 
estudos magníficos do Grupo do Tório, embora eu não os conheça e, confes~ 
so aqui minha ignorância, mas sei pelo que tenho ouvido que eram estudos 
que estavam sendo bem avançados. 

O SR. JAIR MEL LO- Nobre Senador, já é difícil ser profeta do futu
ro, ainda mais e, princípalmente, do condicional, quer dizer, onde estarfamos 
se tivéssemos prosseguido. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Não, eu quero dizer onde chegaram 
os- estudos. 

O SR. JAIR MELLO- Mas isto, de certo modo, tem uma relação com 
uma linha ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Mas V. S• deveria estar seguindo 
uma linha para chegar a um tipo de tecnologia de energia nuclear. V. S• deve
ria estar seguindo um caminho. este caminho estava levando onde? Qual tipo 
de tecnologia? 

O SR. JAIR MEL LO- Talvez eu tenha que dar alguma referência téc
nica para V. Ex• entender qual era o ponto de vista. 

Nós separávamos nitidamente, nobre Senador, o que chamamos a tecno
logia que envolve a engenharia de concepção, a engenharia de projeto e de 
construção, operação e exploração de uma central nuclear. que é um aspecto 
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do problema - separávamos nitidamente isto do problema do combustível 
nuclear, que envolve relações de dependência. 

Infelizmente, como técnicos, tivemos que invadir a seara de V. Ex~s. mas 
acho qu~ todo cidadão tem a obrigação elementar de tei algo de político tam
bém. 

Analisávamos que o problema da dependência no combustível é que era 
o crucial e que deveria condidicionar totalmente os futuros esforços brasilei
ros de desenvolvimento e implantação da energia nuclear no País. 

Então, nos restava raciocinar em termos das ou_tra_s_ d_ua_s linhas_ tecnoló
gicas que não estavam ainda comercialmente comprovadas, nenhuma das 
duas, nem a de urânio enriquecido de água leve nem a de urânio natural de á
gua pesada, mas estavam em vias de se tornarem comerciais no mundo, nesta 
época em 1964 ou 1965 quando fazíamOs estes raciocíriíoS. 

Logo, limitamos nossa anãlise a estas duas linhas e, de saída, a condição 
que disse que era espinha dorsal, que era a segurança quanto ao tipo de com
bustível e, principalmente, a confiabilidade na central e, bAsicamente, em ter
mos técnicos, o fator de disponibilidade que poderíamos esperar nestas cen
trais, análise das características dos dois tipos jâ nos mostrava que: além do 
problema do combustível, que é o de urânio enriqUecido, ia entrar num mer
cado, numa situação mundial altamente conturbada, altamente condicionada 
pelas suas implicações e como os exemplos e as pressões que o Brasil vem so
frendo demonstram. 

Como, além disso, aquela concepção de reatar não parecia nos estudos 
que iria dar confiabilidade e disponibilidade- disponibilidade quer dizer o 
tempo que a central está disponível ao longo do ano dividas por 365, o núme
ro de dias, perdoem dar este esclarecimento - e que isso para a sitUação que 
as centrais nucleares iriam entrar no Brasil na base, quer dizer na sub-base, 
em que a disponibilidade era crucial, precisávamos ter disponibílidade em 
torno de 90%, porque- a- análise nos sugeriu que este tipo de central não era o 
mais conveniente ao País. 

Já a central de âgua pesada, de urânio natural, que tinha atrâs de si ades
vantagem de precisar da água pesada, mas a âgua pesada a gente só precisa 
para construir a central, no momento da construção, e nos 30 anos de vida ú
til dela se consome urânio natural. Então, não cria um vínculo, urna depen
dência que se prolonga ao longo de trinta anos e que em uma central ainda é 
aceitável, mas quando se tiver 5, 6- ou lO centrais qUC são importantes no sis
tema de geração do País, isto pode se tornar insuportável. Haja visto, mutatis 
mutantis, _o problema da crise do petróleo e as conseqUências que isto acarre
tou no País. 

Então, baseados nestes estudos é que vimos que embora não existisse a 
necessidade de termos aqui a tecnologia de produção da âgua pesada, mas, 
primeiro, a tecnologia muitíssimo mais simples, muitíssimo mais barata do 
que a tecnologia de enriquecimento de urânio, muitíssimo mais simples e 
mais barata do que a tecnologia de reprocessamento de combustíveis, etapas 
que são cruciais num sistema que utiliza urânio enriquecido. Com o urânio 
natural não há enriquecime-nto, por algumas razões óbvias, nem há necessida
de do reprocessamento se for utilizado o urânio natural num reatar a água 
pesada. 

O que cónsiderâvamos era este enfoqUC e -esta importância acrescendo-se 
a isto a excepcional flexibilidade que os reatares de água pesada têm quanto 
ao tipo de combustível que se pode usar. Pode funcionar com o urânio natu
ral, é a melhor concepção de reatar funcionar com urânio natural, pode fun
cionar com urânio enriquecido e, se funcionar com- urânio enriquecido é mui
to superior ao reatar de água leve, ainda corno conseqUência das qualidades 
nucleares excepcionã:is~da água pesada. E pode funcionar com outros cicios 
de combustível, inclusive o ciclo do tório, tirando as maiores vantagens possí
veis do ciclo do tório, beneficiando-se das características do tório que lhe con
ferem uma qualidade excepcional como combustível de reatares nucleares. 

Agora, é preciso dizer que não íamos inventar um reatar, ninguém pre
tendia isso. :E: preciso não eSquecer que ninguém estava inventando nada. Nós 
partimos de soluções tecnológicas e concepções existentes no mundo e com
provadas, o único material gasto, nesta primeira: fase de estudos, era o 
cérebro, exclusivamente o cérebre. 

O SR. PASSOS PORTO- E nessa pesquisa, os Srs. chegaram a alguma 
conclusão? 

O SR. JAIR MELLO -Sim, chegamos à conclusão de que era perfeita· 
mente viável para o País partir para fazer centrais, não hã nenhuma obri
gação, nãó há nenhuma razão porque usarmos O tório, quando teríamos, no
tem bem, nós não somos poetas, somos realistas, quando teríamos que criar 
toda uma tecnologia ... Sou engenheiro nuclear, inclusive há uma confusão, 
não sou cientista, é que a Engenharia Nuclear, por ser uma engenharia de 
ponta, obviamente ela marcha junto e muito entrelaçada com a ciência nu
clear. Tenho ouvido algumas referências a mim como físico nuclear, não que-

ro invadir o campo alheio, sou engenheiro nuclear e como engenheiro nuclear 
nós necessitamos e trabalhamos com muitas coisas em comum com a física, 
mas não tudo, temos muito trabalho em comum com o físico nuclear, mas 
não tndo. Nós usamos o trabalhO do físico, mas não somos físicos nucleares, 
somos engenheiros nucleares, assim como eles sã6 físicos nucleares, não são 
engenheiros nucleares. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Apenas uma indagação de caráter 
estatístico: nas usinas nucleares espalhadas pelo mundo, qual o tipo mais uti
lizado, água pesada, água leve, enriquecimento de urânio? 

O SR. JAIR MEL LO- Em número, a maior parte é de água leve, sem 
dúvida nenhuma, do tipo PWR, sem dúvida nenhuma. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Por quê? Qual a razão? 

O SR. JAIR MEL LO- Ia explicar isso, mas, já que foi pergUntado, 
porque isso é: um erro _de conOtação. Gostaria de dizer que quem usa isso 
como exemplo, não me refiro a V. Ex's porque não são especialistas no assun
to, mas, quem usa isso está comparando o Brasil com a Holanda, ou compa
rando o Brasil com a Bélgica. 

Perguntaria: qual a maior semelhança com o Brasil, é a India, é o Paquis
tão, é a Argentina, é o Canadá, ou é a Bélgica, ou ê a Holanda? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sim, mas quais são os dificuldades 
enfrentadas pela Argentina, pelo Canadá, pela Holanda? 

O SR. JAIR MELL0--0-problema que esses Países têm, altamente in
dustrializados, dominadores de tecnologia por tradição, a Bélgica, a Holan
da, a França, a Inglaterra, a Suécia, a Suiça, etc., mas, eles não têm o que o 
Brasil tem, destino manifesto de grande potência futura, esses Países não têm 
isso. 

Nós ternos, acredito que todos os brasileiros_ estão conscientes disso, o 
nosso País tem um destino manifesto de grande potência, nós preenchemos 
todas as características necessárias para as futuras grandes potências. Então, 
a ... 

O SR. MILTON CABRAL - Não queria desviar a atenção de V. S•, 
não q-ueria que fosse desviado o raciocínio de V. S', para podermos fazer a 
conclusão do seu pronunciamento. 

O SR. JAIR MEL LO- Então, esse número estatístico é maior por quê? 
Porque de saída, engloba-se os Estados Unidos, que têm dois terços das cen
trais nucleares em funcionamento no mundo e que se decidiu por urânio enri
quecido, fundamentalmente por duas razões confessáveis e por uma que V. 
Ex~'-s não vão encontrar em nerihum relatório técnico, mas que nós, especialis
tas, percebemos, as razões confessáveis são: 

Primeiro, o fato de já existir toda a infra-estrutura de enriquecimento de 
urânio, caríssima, construída por razões outras, para fins militares e cujos 
custos de investimentos_não eram e não são, até hoje, computados e contabili
zados no cálculo de serviços de enriquecimento. O serviço de enriquecimento" 
cobrado pelo atual departamento do Governo americano e naquela época 
pela Comissão Americana de Ene"rgi3 Atômica eram irreais, muito abaixo do 
valor real; inclusive não contabilizando o investimento, jâ que instalações fo
ram construídas para fins militares, na época da guerra. 

Em segundo lugar, a possibilidade e a perspectiva que esses reatares 
apresentavam e apresentam de utilizar certos aspectoS sofisticados de tecno
logia que dão uma certa certeza de ponta, de frente no avanço tecnológico 
mundial, mas. difíceis de serem ultrapassados por outros países. 

Como estã muito técnico este aspecto, talvez seja ritelhor detalhar. 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Mas, já não existe, para o futuro o 

que é mais avançado ainda? 

O SR. JAIR MELLO- Não, mas é uma tecnologia diferente. 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Mas não ê uma tecnologia mais 

avançada ainda? 
O SR~ JAIR MEL LO- Sim, mas existe, no momento, não comercial e 

há muitos especialistas no mundo, eu me coloco entre um deles, que acredi
tam que vai demorar muito para eles entrarem comerciâ.lmente, talvez seja lá 
pelo ano 2000,-indusive, não por que se encontrou uma solução fácil para o 
problema, mas a crise energética é que forçará isso e particularmente uma 
possível crise no mercado de combustíveis nucleares, que estâ sempre 
ameaçando de ocorrer e infelizmente quase que concomitantemente com a 
crise do petróleo. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Apenas mais uma indagaçãcr, 
permita-me. V. S• acredita que o Brasil esteja capacitado a absorver a tecno
logia de enriquecimento de urânio? 

O SR. JAIR MELLO- Não há nenhum segredo, não sei se V. Ex•s sa
bem disso, não há nenhum segredo em nenhum desses processos, muito me-

• 
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O SR. PASSOS PORTO- Eu compreendi da sua argumentação de que 
os principais motivos por que o reatar de água leve preponderou nos países 
altamente industrializados era exatamente diante da sua sofisticação, eles não 
permitiriam uma proliferação nos países menos desenvolvidos. 

O SR. JAIR MELLO - Essa -era a razão inconfessável. 

O SR. PASSOS PORTO - Esse foi o ponto central da sua argumen
tação. 

O SR. JAIR MELLO - Exatamente. 

O SR. JUTAHY MAGALHAES- Pode se caracterizar uma divisão 
assim entre países do mundo, aqueles que possuíam já uma infra-estrutura 
tecnológica bastante avançada e que optaram pelo urânio enriquecido e os 
que não dispunham dessa infra-estrutura tecnológica desenvolvida, buscaram 
um caminho, digamos que seria mais simples, mais realista e que seria o urâ
nio natural e água pesada? 

O SR. JAIR MELLO- Certo. Se nós raciocinarmos a partir do chama
do programa átomos para a paz, quando o Presidente Einsenhower, nos Esta
dos Unidos da América, decidiu começar a abrir alguma coisa do conheci
mento nuclear para o mundo, que ocorreu a partir de 1953/54, se considerar
mos esse período, sim. Com a existência hoje declarada em documentÜ's his
tóricos americanos, que até há algum tenipo ei-am secretos e reservadoS, mas 
que dentro do prazo que esses documentos são mantidos como secretos, hoje 
estão liberados com a pressão enorme dos Estados Unidos, do Governo ame
ricano para que esses pafses optassem por esse caminho, procurando desman~ 
char e desmontar totalmente qualquer pretensão de país tecnologicamente 
adiantado decidir um outro caminho. Inclusive, sabotando do direto, no caso 
do Plano Marcha dizendo: para ir para tal caminho nós temos recursos. Nós 
financiamos etc. Isso na década de 50. Se V. Ex's desejarem eu possuo um li
vro de um estudioso americano no assunto, publicadõ recentemente, no ano 
passado, se não me engano, onde ele descreve esses fatos e cita os documentos 
que se utilizou. E um pesquisador da história do desenvolvlmento da tecnolo
gia nuclear nos Estados Unidos da América e no mundo. Então, essas pres~ 
sões sobre esses países existiam. Agora, se V. Ex• recuar antes do programa â
tomo para a paz nós teríamos que fazer a exceção do C-anadá que é umpa"ís 
adiantado, que tem tecnologia e que desde o iniCio optou pela linha de água 
pesada também por razões circunstanciaiS. -

Dentro dos Estados Unidos da América, enquanto a jjãrte referente a 
urânio enriquecido era centralizada nos Estados Unidos, na divisão das tare
fas, coube ao Canadá cuidar dos reatares de água pesada. Portanto, foi no 
Canadá que funcionou o primeiro reatar de âgua pesada no mundo, poste
riormente os Estados Unidos da América fizeram alguns reatares de água pe
sada, mas o primeiro a fundonar no mundo foi no Canadá. E por que coube 
essa tarefa ao Canadá? Com circunstância pe'culiar. Não sei se V. Ex•s sabem 
disso, quando a II Grande Guerra foi deflagiada, o único país do mundo que 
possuía água pesada era a Noruega, baseada na existência de energia elétrica 
muito barata. Quando a Noruega for invadida pelas tropas nazistas, os pes
quisadores noruegueses que dispunham dessas ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - O Born. 

O SR. JAIR MELLO- Não. O Born era dinamarquês. Mas, esses pes
quisadores sentiram o perigo que seria aquilo cair na -~ão de Hitler. E como a 
maior parte deles tinha tido formação francesa, tinham feito curso de pós
graduação na França, tinham muita relação com os cientistas franceses, espe
cialmente com o físico "nuclear Frederich, eles em?al~?m a água pesada, pu
seram num navio e remeteram com urgência para FI-edeiich. Enquanto a â
gua pesada estava em desembaraço ainda na França, foi quando ela começou 
a sentir os primeiroS sinais da derrocada do Exército Francês e os especialis
tas franceses da água pesada vendo que era perigoso ficar com aquilo na 
França e como tinham muita relação com osespedalistas canadenses manda
ram, não foi nem desembala~a, foi recambiada para o Canadá. Então, iniciou 
o Projeto Manhatan o úniCo- País do mundo que possuía algumas toneladas 
de água pesada e que podia estudar e desenvolver a pesquisa nesse assunto era 
o Canadá. Foi devido a essa peculiaridade. 

Se V. Ex•s quiserem continuar a seqUência? Acho que disse quase tudo. 
Mas, um histórico da criação do GT. Podemos dizer que a criação do GT, de 
certo modo, estava assim na consciência dos especialistas de Belo Horizonte, 
que estavam trabalhando em energia nuclear, particularmente aqueles que 
participaram da montagem e das primeiras operações de reatares e pesquisa 
em Belo Horizonte. Naturalmente que muitos trabalhos dependeram do que 
se fazia em São Paulo e no Rio de Janeiro. -

Mas, um fato curioso é que até 1962 os especialistas desses três centros 
brasileiros - São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte - trabalhavam 
isoladamente. Nós vamos confessar, sabemos mais sobre o que se pesquisava, 

o que estava se desenvolvendo em tecnologia nuclear fora do Brasil do que o 
que estavam estudando os especialistas paulistas, cariocas etc. Em 1962, den
tro do âmbito• da Comissão Nacional d~ Energia Nuclear, quando se preten
deu pela segunda vez, jã havia uma idéia anterior da construção de uma cen
tral nuclear no Brasil, que se chamava na época Projeto Mambucaba. Em 
1962 a Comissão Nacional de Energia Nuclear partiu para construir a primei
ra central nuclear no Brasil e se estava lutando para conseguir autorização e 
recursos, central que se chamava na ocasião de Central Nuclear da Região 
Centro-Sul, que era o nome da região sudeste atual. Para efeito dos estudos 
preliminares desse trabalho a Comissão entrou em acordo com o Comissaria
do de Energia Atômica da França é a empresa estatal francesa corresponden
te a ELETROBRAS, que já tinha experiê-ncia em construção e utilização de 
centrais nucleares, para troca de experiência e para utilizar os recursos finan
ceiros, foi como resultado da equipe, houve uma forte influência de formação 
francesa sobre os especialistas brasileiros, e já havia decidido que o reatar era 
,do tipo que os franceses e ingleses estavam usando na época, de urânio natu
ral, e para efeito dos estudos preliminares, a CNPN criou um grupo de traba
lho especial, na época conhecíamos como GTRP- Grupo de Trabalho de 
Reatores de Potência. Nesse grupo ela reuniu representantes, especialistas do 
IPR, de Belo Horizonte, do Instituto de Energia Atômica, de São Paulo, Ins
tituto de Engenharia Nuclear, da Guanabara, na época e da própria Comis
são Nacional de Energia Nuclear. Vieram os especialistas franceses que orien
tavam os trabalhos, discutiam conosco, e o grande mérito desse trabalho foi 
que a partir disto que os três grupos brasileiros passaram a trabalhar em con
junto e de fato se relacionaram melhor e um a ter conhecimento do que os ou
tros faziam. Em 1965 esse GTRP já rião existia mais, mas atendendo uma so
licitação do Presidente da República ao Presidente da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear que solicitou um relatório técnico sobre o papel... 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Professor, a esta altura o que V. S• sabe 
sobre aquela contribuição no trabalho de tório do Professor Costa Ribeiro? 

O SR. JAIR MELLO- Beml Quancfo comecei a militar na área o Prof. 
Costa Ribeiro jã era Uma pessoa de mais idade, inclusive estava doente e 
atuava pouco. O professor Costa Ribeiro, aproveitando a oportunidade. é 
um cientista, é um pesquisador, enquanto o nosso trabalho é mais de enge
nharia, nosso trabalho é fundamentalmente de engenharia, mas eu sei que no 
estudo de certas propried-ades do tório, o professor Costa Ribeiro tem contri
buições muito importantes, anteriores a essa época, mas são medidas de pro
priedade do tório, característiCas físico-química do tório -e seus compostos. 

OSR. DIRCEU CARDOSO- O que V. S•entendepor processo de de
sintegração ativa? V. S• conhece? 

O SR. JAIR MELLO- Não, esse eu não conheço não, não sei a"que se 
refere. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Então, desculpe. 

O SR. JAIR MELLO - No Brasil houve, não nessa época, mas em 
1952, um problema do enriquecimento porque houve uma oportunidade, que 
não conseguimos aproveitar, mas quase que chegamos a aproveitá-la, oportu
nidade muito bem identificada pelo Almirante Alvaro Alberto, que foi a pos
sibilidade do Brasil acompanhar o desenvolvimento de um certo tipo de ultra
centrífuga na Alemanha, na época. Posteriormente aquela concepção da ul
tracentrífuga não funcionou, e outras soluções inglesas e holandesas é que de 
fato vieram a funcionar. Mas nós tivemos assim na véspera de dominar o pro
cesso de enriquecimento que hoje é um dos dois_ únicos processos que são co
merciais, a difusão gasosa e a ultracentrifugação. 

O SR. MILTON CABRAL- Dr. Jair Mello, qual foi a razão determi
nante da desativação do Grupo do Tório? 

O SR. JAIR MELLO- Nobre Senador, eu posso dar o que eu imagino 
que seja, mas não poss_o dizer de fato qual a razão porque não fui eu quem en
cerrou os trabalhos, e não me foi dado ... 

O SR. MILTON CABRAL - Na época da desativação V. S• era 
membro do Grupo do Tório. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Ele era membro fundador. 

O SR. MILTON CABRAL - Sim, mas ele ainda estava lá. 

O SR. JAIR MELLO- Na realidade é preciso muito cuidado com o 
que se diz em uma Comissão Parlamentar de Inquérito. 

O SR. MILTON CABRAL- Está sendo gravado. 

O SR. JAIR MELLO- Particularmente quando veio a ordem eu estava 
afastado do IPR durante um ano e pouco no fim do Governo do Senador 
Luiz Viana na Bahia, pois nessa época existia dentro do âmbito do Governo 
do Estado uma Secretaria de Ciência e Tecnologia e o Secretário de Ciência 
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que era um colega e conhecido, o Professor José Walter Batista Vida!, já ha
via insistido muito comigo para eu passar uma temporada como assessor do 
Governo do Estado para a área de ciência e Tecnologia, e eu achei que era 
meu dever para corn a minha terra de nascimento ir para lá. Então a: partir de 
março 1970 a maio de 1971 eu estava ausente do IPR. Eu vim muito ao IPR, 
até me beneficiei muito das experiências e dos recursos que o IPR tinha para 
ativár alguns programas que queríamos começar no Estado da Bahia, tomei 
conhecimento na realidade quando veio a ordem, primeiro verbal, depois es
crita ... 

O SR. MILTON CABRAL - A ordem da CNEN? 

O SR. JAIR MELLO- Eu li o ofício, esse-ofício existe, infelizmente eu 
não possuo cópia dele, porque não era ... 

O SR. MILTON CABRAL- Sim, mas qual era i razão? 

O SR. JAIR MELLO- Não era dada qualquer razão. 

O SR. MILTON CABRAL - Ninguém discutiu essas razõe<? 

O SR. JAIR MELTO - Não. Agora, a minha opinião pessoal sem o 
compromisso e a garantia de que isso corresponda a verdade, se isso valer 
para a Comissão, eu posso dar. Pouco antes daquilo assumiu a Presidência da 
CNEN, particularmente em dezembro de 1969 um cientista brasileiro ... 

O SR. MILTON CABRAL - Quem era esse cientista? 

O SR. JAIR MELLO- E o Professor Hervãsio de Carvalho, que desde 
o início sempre foi favorável, mesnici antes de Ser Presidente da COniissão ti
vemos várias reuniões, vários diálogos, ele sempre foi- de opinião contrária a 
linha de urânio riaturãl, considerando que as nossas razões que o nosso grupo 
apontavam não tinham sentido porque os Estados Unidos iriam garantir o 
mercado de urânio enriquecido para o mundo, disso ninguém tinha dúvida, 
ele declarava isso verbalmente para todo mundo, várias vezes, quer dizer, ele 
sempre foi favoráVel-a umâ ou ira tecnologia, achava que essa preocupação de 
uma tecnologia apropriada que permitia, e agora respondO uma parte que fui 
interrompido e não terminei de responder, porque era maiS barata. Por que 
que o caminho desejado pelo Giupo Tório é muit6_m-3iS-biix01-Porque é praw 
ticarnente independente do fator de escala. Enquanto que a linha de urânio 
enriquecido de água leve por causa do enriquecimento e por causa do repro
cessamento é altamente dependente de escala, e essas potências nucleares que 
constam de documentos técnicos da NUCLEBREAS e 12 mil megawatts em 
1990, em 75 mil no ano 2.000 ninguénfcohse"gue" eXplicar se-ê Porque o Brasil 
precisa disso para gerar energia elétrica ou o que ê, issO é o mínirrio para che
gar no ano 2.000 trabalhando na escala nessa linha tecnológica. 

Para os Senhores terem uma idéia, o vaso de pressão nos Estados Unidos 
e os geradores de vapor, que são trocadores de calor especiais, imensos, pew 
sando várias centenas de toiteladas, nos Estados Unidos a escala mínima 
numa escalação é de 8 por ano, 8 encomendas por ano. Então, essa é a razão, 
enquanto que nas centrais de água pesada e nas concepções que queríamos 
permitiain uma irriP13.ntação muito mais gradual, muito menos custosa. 

Mas, respondendo então agora a pergunta do Senador Milton Cabral eu 
imagino que tenha Sido porque tenha tido a intenção de escolher outra tecno
logia. Ok. E um ponto de vista respeitável. Não é-técnico e nem econômiCo. 
Embora a experiência técnica a posteriori tenha provado que as outras cen
trais são ma"is confiáVeis, da maior disponibilidade e geram energia elétrica a 
custos mais baixos, isso er·a: impossível de prever. E nem mesmo esse fato ago
ra não garante que isso serã sempre- assim. Os Senhores entendam que a esco
lha era política. Resumindo, o que eu queria dizer aqui - jã nos alongamos 
muito- eu diria Srs: SCnãdO!és que a nós técnicoS Cabe dar aos órgãos políti
cos, aos poderes de decisão, o quadro técnico e o quadro económico global. O 
que a mim me parece ê que o Gõveri10 brasileiro ao tomar essa primeira deci
são de seguir essa linha tecnológica, não for suprido devidarriente de toda a 
verdade técnica:. O Presidente -da ·República que assim o decidiu, oS Minisw 
tros, enfim, os órgãos de decisão má.xiiilã~il.esse País que issim o decidiram 
não é foflnado por especialistas de energia nuclear. E pelas opiniões que to
dos eles imaginavam em outro tipo de tecnologia era sonho, era só papel. 
Porque a única tecnología existente, comercial, baseando em argumentos do 
tipo que V. Ex' fa[óü~Com 80% quase das centr3.is dO mundo eram daquela li
nha, só ela é que era possível. 

O SR. JUTAHY MAGALHAES- A linha de pensamento foi essa, 
quer dizer, é a questão da opção, opção por alguma razão de ordem económi
ca, de ordem técnica, inãs ilão que só exista aquele tipo. Tanto existem outros 
que existem as usinas nucleares de água pesada. Então existe_ a ~ecnologia, 
ninguém duvida da existência. -

O SR. JAIR MEL LO- Eu talvez não tenha sido bem claro nesse aspec-
to. 

O SR. JUTAHY MAGALHAES- V. S• também tem razão quando diz 
que existem também razões de ordem política, por isso é que existem razões 
que levam a que o Brasil procure um determinado tipo de tecnologia, de aper~ 
feíçóamento de certaS- tecnologias. 

O SR. JAIR MELLO - Porque a decisão é política 

O SR. JUTAHY MAGALHAES- Existe também, essa razão de or
dem política. 

O SR. JAIR MELLO- Acho Senador que a decisão é exclusivamente 
política, não cabe a nós técnicos. 

O SR. JUTAHY MAGALHAES- Tem também a razão de ordem eco
nômica. Tudo isso é levado em consideração. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Pediria o Professor que termi
nasse o raciocínio. 

O SR. JAIR MELLO- Então eu suspeito Senador que tenha sido este 
fato de que a direção da Comissão estava agora na mão, quer dizer, sobre a 
Presidência de uma pessoa que pensava de outro modo, pensamento perfeita
mente defensável técnica e economicamente, inteiramente defensável. Não há 
nenhum erro técnico em escolher um ou outro. E por isso é que eu insisto que 
a decisão é política, é fundamentalmente política, o que não cabe a nós técni
cos, a nós cabe dar o quadro técnico e económico completo naquilo que pu
der. 

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Nós entendemos. Agora eu queria 
perguntar a V. S'- O seguinte: V. S• disse-que a econ~micidade de uma usina de 
água pesada prescinde da produção de escala. 

O SR. JAIR MELLO - E bem menos dependência. 

O SR. RELATOR (Milton Cabral) - V. S• afirmou isso? 

O SR. JAIR MELLO- Não prescinde totalmente. E menos dependên-
cia. 

O SR. RELATOR (Milton Cabral) - Menos dependente da produção 
de escala, número um. Número dois, V. S" disse que tecnologicamente ela é 
muito mais simplíficada do que a outra, menos sofisticada. 

O SR. JAIR MELLO - Aí depende um pouco da concepção do que 
chamamos sofisticada ou não, porque o próprio fato de exigir água pesada, 
que é um material que não existe puro na natureza ... 

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Porque os circuitos são os mes
mos, não Professor? Os circuitos são semelhantes. de refrigeração, de ... 

O SR. JAIR MELLO- A partir da central sim, e aí está a aventura que 
o Grupo do Tório pretendia, um pequeno passo adiante. Não era nenhuma 
invenção nova mas af está. S-e V. Ex~ .Consi_derar a linha de reatares de água 
pesada e urânio natural na concepção canadense, que usa tubos de pressão e 
não vasos de pressão, é uma tecnololgia bem mais simples, bem mais segura. 

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Então. a conclusão é a seguinte: o 
quilowatt instalado de uma usina de água é mais barato em conseqüência des
ses dois ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Eu pediria ao Relator que deixasse o 
Dr. Jair concluir se não atrapalha o raciocínio, e depois então questionasse. 

O SR. PRESIDENTE (lliúnar Franco)- Peço ao Professor que conti
nue naquela explicação da diferença caóadense. 

O SR, JAIR MELLO- O Grupo de Tório pretendia usar vaso de pres
são, isso por várias razões, mas as principais seriam as seguintes: Primeiro, 
como eu afirmei antes, que o problema que olhávamos como mais importante 
e crucial era o problema do combustível, a economicidade do ciclo de com
bustível, a utilização de vaso de pressão em lugar dos tubos de força permite 
uma maior, ou pelo menos, é melhor eu colocar aí no condicional porque não 
chegamos ·a comprovar este fato mas nos permitiria uma maior economicida
de do ciclo. O único eXemplo que terTios- disso é o reatar da primeira central 
nuclear argentina, que vem funcionando há 5 anos, que de fato tem uma excew 
lente economia de combustível no seu ciclo. 

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- V. S• conhece essa usina? 

O SR. JAIR MELLO- Eu conheço o protótipo dela na Alemanha, na 
Argentina quando visitei ainda estava en1 iníciO -de construção. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- O processo de urânio natural de água 
pesada facilita a construcã_o de usinas nucleares de grande porte, vamos dizer, 
de 1.200 megawcitts? - 1 

O SR. JAIR DE MEL LO- Não. No momento não há experiênciã. De 
850 megawatts já tem no Canadá. 
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O SR. DIRCEU CARDOSO- Porque é difícil chegar a essa potência? 
v. s~ podia explicar? 

O SR. JAIR MELLO - Porque é uma limitação de custo. Existem 
várias razões, mas não é nenhuma razão nuclear, nem térmica e nem de enge
nharia, é fundamentalmente uma razão econômica. E por causa da incidência 
do custo de água pesada. Quando a potência do reator aumenta nesse tipo de 
reatares, isso implica em dizer em crescer o volume desse reator. Mas porra
zões de engenharia, geralmente o crescimento é maior no diâmetro do núcleo 
do reator. Isso implica em dizer que o volume de água pesã.da imobilizada na 
central, vai crescer com a terceira potência da dimensão linear do reator que 
tem que ser aumentado. Está um pouco complicado. 

Considerando que a área cresce com o quadrado e, portanto, a potência 
cresce com o quadrado, V. Ex' veria que a incidência da água pesada no custo 
do investimentO incide com o expoente 3/2. três meioS. Cresce Iriais do que li
nearmente. Cresce com o expoente três meios. EStou tendo o cuidado, porque 
se trata de algo técnico eu tenho uma certa responsabilidade no que disser tec
nicamente aqui. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Este depoimenlo V. S• vai fazer a revi
são. A sua responsabi1idade é grande, vai ser remetido a V. St- para ser corrigi
do. 

O SR. DEPOENTE- Estã certo. Gostaria. Então esta é a limitação 
principal, porque existem outras, mas o fato de que a incidência do custo da 
água pesada no custo do investimento cresce, mais do que com razão ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Senador Milton Cabral, V. Ex• ouviu o 
que ele disse? V. Ex• estava conversando. 

O SR. MILTON CABRAL- Inclusive, está sendo gravado e taquigra
fado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO -O que ele disse aí, é importantíssimo 
sobre a água pesada. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Senador Dirceu Cardoso, exa
tamente nós estávamos chamando a atenção do Relator, que seria muito inte
ressante colocar o Professor Jair Mello num debate com um elemento da NU
CLEBRAS neste aspecto que ele abordava. Era isto que eu examina vã com o 
Relator, está possibilidade. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Então ouviu o que ele explicou? 

O SR. MILTON CABRAL- Ouvi. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Foi por isso que me chamou a 
atenção. 

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Eu quero que ele responda a per
gunta que eu fiz. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- A explicação que ele deu sobre o porquê 
que as usinas de alta potência ... 

O SR. JAIR MELLO - Podem ser seriadas. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Ele explicou aí, agora, ê linha. E bar
bante. É um assunto interessantíssimo. Competia-o Relator está atento, para 
os aspectos que ninguêm disse aqui na Comissão. Ninguém disse. 

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Com a intervenção de V. Ex• está 
sendo gravada, e para que ninguém amanhã venha ler que eu estou desatento, 
quero dizer a V. Ext- que V. Ext- está completamente enganado. Estou absolu
tamente atento, registrando cada detalhe do pronunciamento. 

O SR. JUTAHY MAGALHAES- Permita V. Ex• ... Nós também aqui 
temos que prestar atenção, Senador, mas nós não podemos ficar aqui com re
taliações. O Senador Milton Cabral o Relator está prestando atenção e terá 
todas as condições, quando achar conveniente, de examinar o que estã sendo 
dito aqui pelas gravações e pelas notas taquigrãficas. Precisamos evitar isto, 
porque essas coisas ficam gravadas, e vão ser anotadas. E quem ler isto mais 
adiante, vai pensar que essas acusações ficam sem respostas, e que nós então 
aqui estamos fazendo o papel de quê? 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Não sei. 

O SR. JUTAHY MAGALHAES- Poisê. V. Ext não sabe, mas nóssa
bemos que estamos realmente cumprindo o nosso dever. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Tod<>s~nôs estamos cumprindo com o 
nosso dever. O Professor disse coisas aqui que r1ii1jfuém antes havía dito .. Esw 
tou aqui desde o primeiro depoente. Nunca fique"i fora, sempre esfive aqui 
desde o primeiro depoente. Eu ouvi coisas que para mim instruíram-me. 

O SR. JUTAHY MAGALHAES- A todos nós. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Não. V. Ex•s não estiveram desde o pri
meiro dia. Eu estou aqui desde o primeiro dia. Por isso que eu estou dizendo. 
Uma coisa interessantíssima que ele disse. V. Ex• não acha? 

O SR. RELATOR (Itamar Franco) - Exatamente, Senador Dirceu 
Cardoso. Justamente eu chamava atenção para este aspecto, do Professor Jair 
Mello voltar e debater. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Eu quero que o relatório seja completo, 
conclusivo, substanciado. 

__ Sr. Presidente, o nosso alinhamento no urânio enriquecido, serve de 
crítica, com a responsabílídade que ele tem. Então, eu perguntei por que raw 
zão das grandes usinas. Ele explicou aí, uma coisa que ninguém explicou até 
aqui. Desde o primeiro até o último e aqui só nós dois estamos desde o priw 
meiro até o último. Está certo. Eu estou interessado. 

O SR. JUTHA Y MAGALHAES - Permita-me? 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Ou V. Ex• fala ou deixa eu falar. Eu 
quero que o relatório ~r. Presidente, seja: o mais substanciado ... Quero que rew 
latórío seja o mais substanciado. Porque não é para mim não. Para mim não 
interessa mais. Só o relatório. 

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- O ·~•unto estâ esclarecido? Posso 
passar para o ponto seguinte? 

O SR. úlRCED CARDOSO - Sim 

O SR. RELATOR (Milton Cabral) - Eu queria que o Professor deta
lhasse um pouCo- sobre a ecori_O-mrCidade desses dois sistemas. V. St- acredita 
que a usina, V. 8' tem alguma idéia, algum estudo ou leu algum trabalho que 
possa esclarecer a respeito dos custos desses sistemas de urânio natural e urâw 
nio enriquecido? 

O SR. JAIR MELLO - Não. D;u:los recentes em relação ao custo da 
energia elétrica de origem nuclear. Em reatares de água pesada, obviamente 
nós não Possuímos, porque o Brasil está seguindo outro caminho e como esw 
pecialista de energia, de pesquisa, de trabalho no assunto, no meu trabalho 
dia-a-dia, obviamente não tem sentido eu esta_r tão atualizado neste setor, 
como estou atualizado no que se refere ao custo da geração nuclear, nos rea
tares de urânio enriquecido. Eu poderia dizer a V. Ex• detalhes das nossas 
comparações, naquela época, pois o iri.Vestimento, o custo de investimento, a 
percentagem numa central de água pesada era superior ao custo de investi
mento para construir uma central de água leve, tomamos como base os 
preç9s do merca~_o internacional. O investiinento era mais fácil. O custo de 
combustível era mais baixo. O custo final era comparável, quer dizer, a dife
rença estava na ordem dos erros que se cometem quando se fazem esses estu
dos apenas baseados em projetes padrões, e em detalhamento de custo forne. 
cidos por fabricantes que escamoteam dados, não apresentam dados comple
tos. a gente tem que fazer uma análise e completar, e esta análise não é perfei
ta, aparecem, então, as diferenças existentes estavam na ordem. O que nós 
considerávamos mais importante é que aqUilo que estava ali era o custo de 
construção de uma central nuclear comprada no mercado internacional. Na
quela ocasião, o forne-cedor de central de urânio enriquecido, naquela época, 
existia um pouco mais do que hoje, cinco ou seis grandes indústrias america
nas que já haviam amortizado os seus investimentos há bastante tempo, e que 
estavam numa etapa, numa época de conquista de mercado, de domínio de 
mercado. Não estavam, portanto, computados os investimentos de infra
estrutura necessários para se dominar totalmente as etapas do ciclo, não esta
vam computados os custos, os investimentOs necessários para ter as insta
lações de enriquecimento de combustível e as instalações de reprocessamento 
de combustível. Era apenas a central nuclear sempre comprada de chave nas 
mãos. Os nossos cálculos limitavamwse a comparar as centrais nucleares com
pradas no sistema. Então, não estava aí a infra-estrutura necessária para 
completar o domínio do ciclo de combustível, que existe no caso do urâq_io 
enriquecido, e que existe no outro caso. Quando nós incluímos estes custos, 
também custos com as ressalvas, cujo conhecimento estâ sujeito a ressalvas 
que eu me referi antes. 

Quando incluímos neste custo- cujo conhecimento estâ sujeito a ressalw 
vas a que me referi antes- quando computamos este custo, aí sim, a geração 
de energia elétrica de origem nuclear de urânio enriquecido, era mais cara do 
que a de urânio de água pesada, numa faixa que, embora afirme que corno 
todo cálculo econômico seja sujeito a manipulação, mas que já era indicativo 
de diferença de custo. 

O SR. RELATOR (Milton Cabral)- Onde se residia, então, a grande 
vantagem? Era no domínio mais fácil da tecnologia? 

• 
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O SR. JAIR M ELLO - E, e na flexibilidade da tecnologia para operar 
t:()m outros tipos de ciclos de combustíveis; por exemplo, reatares super
rcgcncradore!i, sem precisar serem rãpidos, reatares térmicos, de tipo seme
lhante aos que existem, o que só era possível se esses reatares somente operas
sem no C ido do Tório, de água pesada e operando no Ciclo Tório, "reatares 
:-.upcr-rcgcneradores. Mas, o próprio interesse- na süper-regenefaçãO- uma 
~.:o i !ia que deixei de completar numa pergunta, perdoe-me o Senador- é uma 
outra ~.:oisa. Há um erro de enfoque que hoje é reconhecido pelos especialistas 
do mundo: é considerar que a super-regeneração, quer dizer, um reatar nu
dcar que produz mais material físsil do que destrói, seja a meta de salvação 
sitl(' quu mm. Mesmo sem ser super-regenerador, hã o que chamamos de con
versores avançados. A super-regeneração é definida pOr um pãrãmetro que 
chamamos R, que é a razão de, c a super-regeneração é definida quando esse 
B é maior do que I; quando esse B é menor do que I, mas bem próximo, 0,98, 
0,97, dizemos que temos um conversor avançado e a diferença entre o conver
sor avunçado c um super-regenerador na economia global do ciclo combustí
vel, é ínfima. É proporci"onalmente a esta relação que existe entre o valor de B 
num caso e no outro. Tendo em vista os gastos, os custos, se a super
regeneração tiver que implicar a utilização de reatores rápidos, que até hoje 
apresentam problemas insolúveis ... 

O SR. RELATOR (Milton Cabral)_: 0 consumo de combustível é mui
to menor, não é? 

O SR. JAIR M ELLO- Não. Essa relação retrata que as diferenças do 
consumo de combustível está exatamcnte neste fator. Vamos exemplificar 
melhor, já que istO envolve um problema técniCo um pouco comp-llcado. Va
mos supor um rcator com o fator B exatamente igual a I. Isto quereria dizer 
que toda a carga do reatar, de um certo tempo, chamamos tempo de irra
diação onde ela gera uma certa quantidade de energia, terminado este prazo é 
retirado dali, é reprocessada para se tirar o que chamamos de produtos de fis
!ião, ou lixo radioaiivo, em seguida seria reconstituída e·se colocaria nela ape
nas material fértil, que seria o tório ou o Urânio 238. Volta-se ela ao-reatar e 
permanece o mesmo tempo. Se B for igual a 0,98~ não eX"atamente o 8, porque 
o 8 - eis uma diferença -o B é um dado fundamentalmente científico, ca
racterística nuclear do combustível; na realidade, do ponto de vista econômi
co c de engenharia, importa uma outra propriedade que, Cntre outras coisaS, 
depende do valor de 8. Mas, considerando eSte fato a difereriça Que existiria ê 
que se reprocessaria esse combustível e teria que se acrecentar, recompor em 
apenas 2% da quantidade físsil que-ele tem. Em rci:lação ao outro gastaria 2% 
mais de material físsil. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES.:._ Apenas 2% mais? Realmente não 
posso acompanhar esses dados, mas o fast breeder é considerado como uma 
grande economia de aplicação de urânio ... 

O SR. JAIR MELLO- Não por todos os especialistas. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- O que eles consideravam, pelo me
nos quando estive no Departamento de Energia, nos Estados Unidos, conver~ 
sando com técnicos de lá, na época, cánsideravãm -o fast breeder como 6 rea
tor do futuro, a salvação futura da energia nuclear. E a razão principal era 
que não se tinha uma medida exata de reservas de urânio no mundo, então 
que com as notícias, 3 ou 4 anos atrás, essas ieservas-Seriam esgotadas dentro 
de um prazo curto com o aumento progressivo de usina nucleares e com a 
aplicação do fast hreeder essas reservas, se fossem mantidas naquele nível, na 
época, seriam ampliados, o tempo de duração das reservas, por mais 10 ou 15 
vezes mais do que no período. Posteriormente, com a administração Carter, 
sabemos que o jàst hreeder foi esquecido nos Estados Unidos, mas a França 
- V. S• que é ligado aos cientistas franceses - é quem estã desenvolvendo 
mais esse tipo de reãtOf, e os Estados Unidos parece que estão querendo cor~ 
rer atrás, para não ficarem muito atrasados nessã-te-cncilogía.- A idéia é a da 
economia e também outras razões técnicàS:, mas hã muitos aspectos econômi
cos na utilização bem futura, no ano 2000, por aí. do fast breeder. 

O SR. JAIR MELLO- Se me permitirem, vou explic-ar de outro rriodo, 
pois realmente o próbleriul é-inuito sutif e ·técnico: pàrtiCularrriente na admi
nistração Carter, o governo americano fOi mais influenciado por especialistas 
de energia nuclear que não concordam que este desejo de se fazer com que o 
jUs r hreeder seja a condição sine qua non da salvação nacional. Particularmen
te o Amorim Belowe e o David Freeman, e especialistas de energia norte~ 
umerícana pensam de outro modo. Concordo que ê técnico. Vou mostrar 
porque a razão é diferente. Voltemos ao nosso conversor avançado que tem 
uma relação, o valor de B ~ 0,98. Isso significaria -o seguinte: as reservas de 
urânio no -mundo, de urânio cxplorãvel a baixo custo, a custo econômico
explorável a qualquer custo é imenso, não tem limites, até do mar se pode ex
trair- mas em termos competitivos económicos é limitado a alguns milhões 

de toneladas, da ordem de 3 a 5 milhões. E essa é uma outra crítica que faze
mos à linha de urâriio enriqtieéldo por usar menos eficientemente este urânio, 
do que uma linha de água natural e ãgua pesada. Mas, voltando ao assunto. 
suponhamos que essa reserva seja de 3 a 5 milhões de toneladas de urânio 
economic3.rrierite explorado no mundo, com reatares da linha atual. Se fizer
mos um conversor avançado que tenha o parâmetro B igual a 0,98, a energia 
possível de se extrair dessa reserva, a grosso mudo, se multiplica por 50. Se V. 
Ex• quiser a fórmula da equação, em primeira aproximação - sei que o 
nobre Senador Itamar Franco é Engenheiro e o Relator também- é . Se 
o B for 0,98, é 50; se o B é igual a I, é infinito. Mas, 50 vezes mais, uma coisa 
que iria durar 20 ou 30 anos, multiplicado por 50, 1000 anos, portanto, infini., 
to, é praticamente a mesma coisa. Não tem sentido procurarmos planejar e 
prever o que vai acontecer daqui a 1000 anos ou mais. Jã B igual a zero, seria 
o caso da queima direta, pura e simples, ficaria +I. 

Para 8+0,98, que é o valor que sugeri para tomar como exemplo ficaria 
, que dá igual a 50. 
Esse é um fator que -multiplicã em primeira aproximação uma reserva 

energética de urânfo, em funÇãO do fato r de conversão b. Por issoJ V. Ex• con
corda que esta reserva dã para mais de 30 anos Se o Sr. multiplicar por 50, são 
1.500 anos. Então não hã por que multiplicar por infinito no momento, por
que dedicar todo o esforço_ para multiplicar pelo infinito. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Senador Dirceu Cardoso, al
guma pergunta mais? 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Estou satisfeito, porque elejã fez a dife
rença entre os dois sistemas. O depoente ilustra e honra a Universidade Fede
ral de Minas Gerais. Ele trouxe dados hastante elucidativos para a Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Senador Dirceu Cardoso, V. 
Ex• tem inteira razão. conheço o Professor Jair Mello, não pessoalmente, mas 
através de informações por amigos comuns. E aí dizer exatamente ao nosso 
Relator, o Senador Milton Cabral, a importância não só para a Comissão, 
mas no futuro, antes do término dos trabalhos, que o Professor Jair Mello 
pudesse debater com os técnicos da NUCLEBRÁS tUdo o que S. S• expôs 
aqui, aquilo que ouVírriOs praticamente pelã. Pí-iméira vez na Colnissão; um 
detalhamento não só iécriico, -irias de um aspecto de economicidade. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Estou também satisfeito. O Profes
sor Jair Mello ilustrou os trabalhos da Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Senador Milton Cabral. 

O SR. MILTON CABRAL- Quero agradecer ao Professor e lembrã-lo 
da possibilidade dele mandar os dois livros. O primeiro qüe é a Introdução à 
Geração Núcleo-elétrica e o II volume que V. S• disse editado o ano passado, 
o de um especialista americano. Se V. S' puder emprestá-los, devolveremos 
rapidamente. 

O SR. JAIR MELLO - Gostaria de dizer que não cheguei à parte pro
priamente do acordo. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- V. Ex• poderá. Temos estabe
lecido as perguntas no sentido de sua última intervenção. 

O SR. JAIR MELLO-- Como especialista, a nossa opinião é sem dis
farce sobre os dados econômicos, portanto, na minha opinião a responsabili
dade não cabe inteifamente à decisão; mas a decisão foi tomada e por ordens 
técnicas e econômicaS, não há nenhum motivo nítido por perseguir um· cami
nho ou outro, estas comparações são muito manuseáveis. Mas, uma vez que o 
País decidiu pelo urânio enriquecido- muito mais complexo, muito mais su
jeito a essas pressões externas - o acordo nuclear do Brasil e qualquer pafs 
mais industrializado e mais avançado na área nuclear, é uma conseqüência ló
gica dessa escolha, porque o caminho a trilhar, o esforço a ser feito seria mui
to mais danoso, muito mais difícil e cheio de tropeços se tentássemos seguir 
sozinhos. Seja o Acordo com a Alemanha ou com qualquer outro país jã mais 
avançado em tecnologia nuclear. O fato de ser o Acordo com a Alemanha e 
não_ direto com os países que mais dominam a tecnologia nuclear, que são os 
Estados Unidos e a Rússia, todos nós brasileiros sabemos porque, o noti
ciário da imprensa tem dito. A escolha do país acredito que tenha sido pelo 
país que ofereceu as melhores vantagens e condições políticas para o nosso 
País. Então acredito que o Acordo Nuclear em si não tem porque se ser com
batido ou não, já que ele é uma conseqüência lógica de uma decisão anterior, 
o caminho que o Brasil seguiria na energia nuClear. Mas o segundo ponto, o 
ponto que poderia merecer crítica e corresponderia à quarta parte do meu de
poimento é que na minha opinião de especialista que participo das atividades 
nucleares, não mais ligado a nenhum dos dois órgãos do setor, nem a NU
CLEBRÁS nem a CNEN. Mas como Professor do curso de pós-graduação 
em energia nuclear, ex-Professor do curso de especialistas da NUCLEBRÁS, 
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contratados pela NUCLEBRÃS, eu sinto, Srs. Senadores, que lamentavel
mente o Acordo não está sendo incrementado de modo mais conveniente 
para o País. Vou resumir, porque estamos todos nós um pouco cansados, as 
diferentes etapas que se precisa para se desenvolver uma tecnologia. Nós po
deríamos primeiro subdividir, primeirO decidir o que fazer, saber o que fazer, 
em seguida, saber porque vamos fazer desse modo e finalmente como fazê-lo. 
Na minha opinião só uma vivência muito direta, muito íntima para cientista, 
para qualquer tecnologia nuclear, mormente pelo seu maior grau de comple
xidade. Só a vivência como nós tivemos no cas:o do tório e o que estamos fa
zendo agora no País é um exemplo ótimo, no caso do ãlcool. Só tentando e 
procurando resolver os problemas é que nós podemos de fato dominar com
pletamente a tecnologia. Lamentavelmente pelo que tenho ouvido de ex
alunos, ex-colegas, continuamos colegas na NUCLEBRÂS, não está sendo 
possível se seguir este caminho. E é isto que considero mais grave, até o que 
fazer está sendo decidido neste assunto por pessoas que não são brasileiras, 
especialistas que não são brasileiros. Uma exigência menos pois, decidir o que 
fazer é conhecer bem o País e saber as suas limitações e as suas características. 
E isso não é de agora, antes do acordo, no tempo em que estava na NU
CLEBRÃS, vários documentos que vi, infelizmente não possuo cópia deles, 
em que ainda não havia sido tomada definitivam-ente a decisão para seguir a 
linha de urânio enriquecido, e que estavam mantendo cantatas preliminares 
desde 1972 com especialistas alemães, mais argumento contra o urânio e âgua 
pesada e através do urâ.olo ·enriqüecido, porque o pessoal do GruPo do Tório 
estã muito assanhado. Porque esse Grupo estaria se saindo demais e poderia 
atrapalhar na decisão. 

O SR. MILTON CABRAL- V. S• está ;tbsoiutamente identificado_ 
com o que está sendo feito no programa nuclear brasileiro? Porque V. S• está 
fazendo uma afirmação aí de quem conhece tudo nos mínimos detalhes. 

O SR. JAIR MELLO- Nos mínimos detalhes, não. 

O SR. MILTON CABRAL- Como V. S• afirma que a implementação 
não e:Stã correta? Sa_seado em guê? 

O SR. JAIR MELLO - Baseado no fato das informações pessoais 
como disse e algumas coisas têm saído pela imprensa, vou dar um exemplo es
pecífico, é um fato que todos sabem. Há um ano e rneio o GoVerno brasileiro 
decidiu estudar a viabilidade e as possíveis vantagens de Converter os reatares 
TWR da linha de Angra a operarem no Grupo do Tório. O eStudo da viabili
dade disso, talvez melhor sejam os especialistas brasileiros do que por espe
cialistas alemães. Porque os alemães nunca tiveram essa tecnologia. O único 
país que tem essa tecnologia são os Estados Unidos. Tem recurso experimen
tal que já estâ experimentado. A viabilidade, embora o Grupo do Tório estu
dou superfiCialmente, mas analisou esta possibilidade de o reatar TWR ope
rar. Te-m -trabalhos publicados sobre o assunto. Não foi consultado nenhum 
especialista. Os alemães vão usar os cálculos, os mqdelos fisicos e_ mat~mát_i
cos que nós brasileiros usamos. Então não há por que perguntar ao alemão. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Professor, se nós perfilhando a linha á
gua leve de urânio enriquecido temos menos dependência ou mais dependên
cia se perfilhássemos a linha água pesada? 

O SR. JAIR MELLO- Acho que temos muito mais dependência perfi
lhando a linha de água leve de urânio enriquecido. E os fatos, no mundo in
teiro, acredito que vêm provando isso. A lndia foi abandonada no meio do 
seu programa pelos canadenses que denunciaram o acordo e isso provocou 
um seriíssimo sacrifício aos hindus. Inclusive havia uma central nuclear que 
não estava nem no meio da construção. O_ prazo de conclusão atrasou de I 
ano e meio para dois anos mas os hindus a fizeram._ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pergunto a V. S• apenas uma coisa. 
Para se fazer a bomba atômica da India foi USãda a Agua pesada? 

O SR. JAIR MELLO- É o mêtodo mais barato e maiseficientedema
terial físsil especial. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Quer dizer que pelo fato deles terem 
experimentado a bomba atômica, terem deflagrado, foi paia a escolha da á
gua pesada. Para quem não estã interessado em bomba atômica talvez não 
seja tanto. 

O SR. JAIR MEL LO- Não. A segunda parte eu não concordaria com 
o Senador, de forma nenhuma. f: vantajoso sobre outros aspectos. 

Para fazer a bomba atômica o caminho mais barato é o reatar de urânio 
natural gás .. ~ .... , que foi o caminho seguido pelos primeiros países. Os Esta
dos Unidos fizeram o plutónio, neste tipo de reãtOies, a União Soviética, In
glaterra, França e China. A lndia foi a primeii'a a·razer sua primeira bomba 
baseada na linha de âgua pesada. Os Estados Unido_s depois das primeiras 
bombas de plutónio produzidas em reatares de urânio natural gás de ...... .fez 
também bombas em plutónio produzidos em reatares de água pesada. Mas, 

como disse, os reatares de água pesada, inicialmente, foram construídos no 
Canadá. Os Estados unidos demoraram um pouco mais para fazê-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Professor, eu perguntaria a V. 
s• ·se "quer complementar alguma informação. 

O SR. JAIR MEL LO- Não, essa ê a última parte. Muito obrigado pela 
honra. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Cabe-me então, em nome da 
C missão, agradecer a acolhida que V. S• dispensou ao nosso convite e a certe
za, como já demonstrou o Senador Dirceu Cardoso, o Senador Jutahy Maga
lhães, Senador Passos_ Pôrto e o próprio Relator, Senador Milton Cabral, que 
V .--S• trouxe, digamos assim, utilizando a nossa fórmula, um grande enrique
cimento a nossa Comissão. 

Muito obrigado. 
O SR. MILTON CABRAL - Sr. Presidente, antes de encerrarmos a 

sessão tenho um assunto a tratar. 
O dia 23 está se aproximando e gostaria de saber se o Professor Becker 

virá mesmo. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - A última informação que a 
NUCLEBRÁS prestou era a de que estava confirmada a vinda do Professor. 

O SR. MILTON CABRAL- É preciso, então, providenciarmos os 
convites. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Posso esclarecer a V. Ex•, Se
nador Milton Cabral, que mantive entendimentos com o Professor Goldem
berg pedindo a S. S• que enviasse à COmiSsãO os nomes dos cientistas brasilei
rOs~ não governamentais que pudessem debater com o Professor Becker. 

O SR. MILTON CABRAL- Pelo menos todos aqueles que passaram 
pela Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- O Senador Dirceu Cardoso já 
agora indica também o- Professor Jair Mello. 

O SR. MILTON CABRAL- Eu sugeriria convidar a todos os qu-e pas
saram pela ComisSão. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Poderíamos depois manter 
entendimentos com o Professor Jair Mello e ver quais os cientistas e enge
nheiros que poderão ser convidados. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Professor Pinguelli e o Professor Gol
demberg vão fazer uma conferência na Europa naquele dia. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Tenho a impressão, Senador 
DirceU Cardoso, que na terça-feira, após o depoimento do General Dirceu 
Coutinho, poderíamos proceder a nossa reunião de reavaliação, examinaría
mos com maior profundidade e eu tentaria obter da NUCLEBRÁS a confir
mação ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Sr, Presidente, tenho que dar um depoi
mento. 

Hoje a tarde a NUCLEBRÃS telefonou para saber se estava ou não 
mar:cada a reunião para o dia 23. Respondi que estava programada para o dia 
23. 

O SR. MILTON CABRAL~ Vai precisar imprimir convites? Acho que 
é melhor telegrama. 

O SR. DIRCEU CARDOSO -Sr. Presidente, deveríamos convidar a 
Universidade de Brasília, o Centro Nuclear, Fundão, São Paulo, Belo Hori
zonte. Os prindp:ii.S-pcii'que se tia ta- de uin fato incomUm na nossa história. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- De qualquer (orma, na terça
feira, vamos nos certificàr da presença do Professor Becker. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Terça-feirajã estã muito próxima, deve
ria ser amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Não. Na terça-feira comuni
carei à Comissào a confirmação da presença do Professor Becker. E, as provi
dêndas evidentemente que só as posso tomar após a confirmação. 

Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 20 horas e 55 minutos.) 

('OMISSAO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de- Emenda à 
Constituição n<.> 49, de 1980-(\N), que urestaura o pleno direito de 
greH· sern restrição de qualquer natureza". 

2• REUNIAO, REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 1980 

As dezesseís horas do dia quatorze de agosto do ano de mil novecentos e 
oitenta. na Sala Ruy Barbosa. reúne-se a Comissão Mista, incumbida de estu-

• 
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do e parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n' 49, de 1980-(CN), 
que .. restaura o pleno direito de greve sem restrição de qualquer natureza", 
presentes os Senhores Senadores Aloysio Chaves, Lenoir Vargas, Raimundo 
Parente, José Lins, Jutahy Magalhães, João Lúcio, Franco Montoro, Marcos 
Freire, Pedro Simon, Mendes Canale, Henrique Santillo e Deputados Ubal
dino Meireles, Rubem Figueiró, Evandro Ayres de Moura, Feu Rosa, Ricar
do Fiúza, Aurélio Peres, Audálio Dantas, Ronan Tito e Carlos Sant'anna. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Deputados 
Altair Chagas e Carlos Cotta. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Sena
dor Franco Montoro, Presidente da Comissão, propondo à Comissão a dis
pensa da leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, é dada como 
aprovada. Comunica, ainda, o recebimento do Ofício da Liderança do Parti
do Democrático Social (PDS), na Câmara dos Deputados, indicando os Se
nhores Deputados Ubaldino Meireles e Feu Rosa, para integrarem a Comis
são Mista, em substituição aos Senhores Deputados Cláudio Strassburger e 
José Camargo, respectivamente. 

Continuando, a Presidência aienderidO" solicitações da Comissão; dispen
sa a leitura do parecer do Senhor Relator, suspendendo a reunião por dez mi
nutos para que os Senhores Parlamentares possam tomar melhor conheci
mento do mesmo. 

Reabertos os trabalhos, usaram d_a palavra para discutir a matéria os Se
nhores Setiadorcs Aloysio Chaves, Henrique S8.ntillo e Deputados Aurélio 
Peres, Audálio Dantas, Ronan Tito e Carlos Sant'anna. 

Prosseguindo, usou da palavra para suas considerações finais, o Senhor 
Relator, Deputado Ricardo Fiúza, mantendo o seu parecer rejeitando a Pro
posta de Emenda à Constituição n' 49, de 1980-(CN). 

O Senhor Presidente, Senador Franco Montoro, coloca a matéria em vo
tação, sendo portanto, aprovado o parecer do Senhor Relator, rejeitando a 
Proposta de Emenda à Constituição n9 49, de 1980-(CN), com votos vencidos 
dos Senhores Senadores Marcos Freire, Mendes Canale, Henrique Santillo e 
Deputados Audálio Dantas, Ronan Tito, Aurélio Peres e Carlos Sant'anna, 
e, voto contra do Senador Pedro Simon. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, é assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação, 
juntamente com o apanhamento taquigrãfico da referida reunião. 

ANEXO Â ATA DA 2• REUNIÃO, REALIZADA EM 14 DE 
AGOSTO DE 1980, REFERENTE Â PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇ'AO N• 49; DE 1980 (CN), INTEGRA DO APA
NHAMENTO TAQUIGRAFICO, COM PUBLICAÇÃO DEVI
DAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA 
COMISSÃO. SENADOR FRANCO MONTORO. 

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- A presente reunião destina
se à apreciação da proposta de emenda à Constituição fi9 49, de 1980, de ini
ciativa do nobre Deputado Benedito Marcílio ·e outros Srs. Deputados e Se
nadores. 

Como é do conhecimento çie toPos a emenda restaura o pleno direito de 
greve sem restrições de qualquer natureza. 

Pelo art. 130 do Regimento Interno, proponho a dispensa da leitura da 
Ata da reunião anteriur, que é apenas de ordem formal. (Pausa.) 

Não havendo impug:ne~ção, considero aprovada esta Ata. 

Comunico, também, à Comissão o recebimento de ofício da Liderança 
do PDS indicando os Srs. Deputados Ubaldinho Meireles e Feu Rosa, para 
integrarem esta Comissão, em substituição aos Srs. Deputados Cláudio 
Strassburger e José Camargo. 

Estando presente o Relator da matéria, Deputado Ricardo Fiúza, conce
do a palavra a S. Ex~. para apresentar seu relatório. 

O SR. EVANDRO A. MOURA -Sr. Presidente, o parecer do Sr. Rela
tor, Deputado Ricardo Fiúza, foi distribuído por antecipação e todos os 
membros desta C omissão já têm dele conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- Consulto: V. Ex• propõe a 
dispensa da leitura, porque a matéria já é do conhecimento geral? 

O requerimento tem fundamento regimental, mas a decisão deve caber à 
própria Comissão e aos ·srs. me·.mbros, porque se algum dos Srs. membros 
não tiver. ainda, tido essa oportu-nidade, talvez prefiram a suspensão por dez 
minutos, para que possam fc.tzer a leitura e logo após a sua retomada. 

Então, consulto à Casa ... 

O SR. HENRIQUESANTILLO -Sr. Presidente, preferiria essa segun
da forma apresentada por V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- Então, nós suspenderíamos 
por um prazo mínimo, 5 ou lO minutos, porque a leitura pode ser rápida e 
nós, assim, a dispensaremos. 

Se todos os Srs, membros estiverem de acordo, suspendo os trabalhos 
por 5 minutos, prorrogados por mais 5 se não estiver feita a leitura, e dou, em 
seguida, a palavra ao nobre Sr. Relator. (A sessão é suspensa às 16:33 horas e 
reaberta às 16:40 horas). 

O SR. RELATOR -Sr. Presidente, no momento, julgo desnecessário 
usar da palavra, em função de estarem expendidos no relatório o nosso ponto 
de vista; gostaria de ouvir primeiro os companheiros da Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- A solicitação do Sr. Relator 
me parece perfeitamente procedente; dei a palavra a S. Ex• porque talvez ele 
quisesse acrescentar alguma coisa. 

O relatóiio já é do conhecimento de todos; estão abertas as inscrições 
para os Srs. membros da Comissão que desejarem falar. Peço-lhes que se ins
crevam. 

O SR. AURELIO PERES- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- Concedo a palavra a V. Ex• 
O SR. AURELIO PERES- Sr. Presidente, li, atentamente, o relatório 

e gostaria de levantar algumas questões. 
O relatório diz que é impossível se aceitar uma proposição como esta, 

porque o direito de greve não pode ser ilimitado e ainda mais porque, real
mente, no País nunca houve o direito de greve. 

Gostaria de lembrar aos nobres pares que em nosso País nunca houve o 
direito de greve. Realmente, os trabalhadores estiveram sempre amarrados a 
uma legislação que nada mais é do que uma cópia da Carta da Itália, uma le
gislação, realmente, fascista-. E, se houve tempo em que os trabalhadores usa
ram do direito de greve e fizeram greve neste País, foi exatamente em tempos 
onde a democracia foi mais praticada neste País. Em todo momento em que o 
regime esteve sob a lei forte, sob a ditadura, esse direito de greve não foi exer
cido. 

Lembrari'a aos nobres pares que, re3.lmente, o fato de não ter havido o 
direito de greve no País, não é empecilho para que esta Casa comece a reco
nhecer um direito dos trabalhadores, que é um direito universal. 

Gostaria de lembrar aos meus nobres colegas que a greve não é uma sa
tisfação, não é um brinquedo para os trabalhadores, devo dizer que já fiz 
muitas greves, já participei de greves, já ajJ.Idei a organizar greves e isto é uma 
coisa que custa ao trabalhador, isto é uma coisa qu o trabalhador faz com pe· 
sar. A greve, do ponto de vista do trabalhador, do operário, ele a encara 
como o último recurso para poder defender as suas justas reivindicações. 
Dentro de um regime capitalista em que o trabalhador vende a sua mão-de
obra, ele tem que estar,_realmente, armado de algum instrumento para poder 
se defender do poder patronal. E digo isto porque o poder patronal tem as 
suas armas, tem as suas defesas; sei que estou falando com patrões, sei que al
guns dos meus colegas aqui devem ser empregadores, devem ser patrões. 
Quer dizer, a lei neste País tein privilegiado a classe empresarial, tem coberto 
a classe empresarial, mas não tem respaldado e coberto os trabalhadores. A 
estes tem sido dado sempre uma lei que repritne, uma lei que não permite que 
eles reivindiquem e, por isso, o exemplo está aí nos salários, que Salários te
mos hoje? E uma vergonha nacional se falar em salãrio neste Pais; se se disser 
que temos um salário mínimo, se formos dizer isto a gente séria, nós vamos 
arrancar sorrisos com este saláiio qite teiinos, e isto porque o trabalhador, 
realmente, não teve as condições para poder se defender deste abuso, desta 
exploração. O funcior:ário público, que foi mais castigado, que realmente não 
teve sequer alguns dos direitos que os trabalhadores de outras categorias tive
ram, que foi se organizarem em sindicatos. Estes são mais castigados ainda 
nos seus salários. Vejam os reajustes que temos hoje para o funcionalismo; é 
uma vergo-nha nacional! 

Então, pergunto: será que este é um motivo para se recusar uma propo
siç~o desta envergadura? Este é uma motivo para dizer, por exemplo, que não 
se pode dar o direito de greve aos trabal~adores? Quando é que os trabalha
dores abusaram do direito de greve neste País? E todo trabalhador, como eu 
disse antes, quando vai para a greve, já sabe o que lhe espera. Ele sabe qUe a 
greve traz sacrifícios, sabe que greve traz, realmente, incomodações, mas ele 
vai para a greve porque sabe que é urria oportunidade que ele tem de poder 
conquistar, de poder lutar por melhores salários. 

O SR. FEU ROSA - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AURELIO PERES- Pois não, com muito prazer. 

O SR. FEU ROSA - E exatamente diante do que V. Ex• estã falando, 
que peço licença para discordar do ponto de vista de V. Ex' porque a greve 
não precisa de direito, a greve é um fenômeno social; a greve não é um ato 
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jurídico, é um fato jurídico. O trabalhador, na hora que quiser entra~ em gre
ve ele entra e ninguém segura e ninguém impede. E proibida a greve de ban
cários. Há pouco tempo houve uma greve de bancários e ficou tudo por isso 
mesmo, por quê? Porque o trabalhador quis entrar em greve, o direito de gre
ve transcende a ordem jurídica, é uma explosão social. De maneira que, den
tro desse próprio argumento de V_- Ex', discordo do seu ponto de vista. Agre
ve, e V. Ex' tem muita prática disso, transcende a ordem jurídica; não existe 
direito de greve, existe greve. A pessoa que estudar o Direito Social, através 
dos séculos, vai ver que os trabalhadores, quando se explodiram, e quiseram 
fazer greve, morreram, sofreram as piores vicissitudes, mas fizeram a greve e 
muitas vezes até conseguiram transformar a ordem social. 

O SR. AURELIO PERES- Nobre Deputado, exatamente baseado no 
seu argumento é que esta proposição deve ser aceita, porque não deve haver 
lei que regulamente a greve; a greve é um direito do trabalhador de poder se 
organizar e poder se defender. Exatamente por isso é que se propõe que seja 
retirado da Constituição. 

O SR. FEU ROSA - E como diz o francês: é a diferença entre Droit de 
naissance et Droit de canquête. 

O SR. AURELIO PERES - Olhe, nobre Deputado, não sei francês, 
porque, realmente, não estudei... 

O SR. FEU ROSA - Isso não é direito de nascença, é direito de con~ 
quista, é um direito que o trabalhador conquista. Nesse ponto, até que existe 
uma certa ... 

O SR, AURELIO PERES- Pois é, então, concordando com S. Ex• de 
que, realmente, a greve não deve ser uma questão jurídica ... 

O SR. FEU ROSA - Não deve ser não, não pode, nunca foi. 

O SR. AURELIO PERES - Exatamente, então, proponho que esta 
proposição seja aceita, que se rétire da ConstituiçãO aquilo que impede que os 
trabalhadores façam greve, para que eles possam exerCer o seu direito, para 
que eles possam, realmente, se organizare defender os seus direitos sem que 
alguém venha dizer que a greve é legal ou é ilegal, como tem acontecido neste 
País, quando, em nome da legalidade, tem se descido o cacete em trabalha~ 
dor, tem se matado como se matou em São Paulo, como se matou em Belo 
Horizonte, como se matou no Rio de Janeiro. 

Então, eu diria, concordando com V. Ex•, que a greve realmente é um 
instrumento que não deve ser regulamentado juridicamente. E um direito do 
trabalhador e ele deve fazer a sua greve. 

O SR. FEU ROSA - E um direito da sociedade regulamentar, fazer as 
leis. Aí é que V. Ex•. e talvez eu não tenha sido suficientemente claro, mas, a 
sociedade se organiza, tem o seu instrumental jurídico. O que quero dizer a V. 
Ex•, talvez discordando de V. Ex•. não sei nem aonde é que nós vamos encon
trar um denominador comum, é que, quando o trabalhador resolve fazer gre
ve temos uma explosão social, um fenômeno social. Ele o faz com a lei, sem a 
lei ou contra a lei. Acho que neste ponto V. Ex• concorda comigo. 

O SR. EV ANDRO A. MOURA Permita V. Ex•? 

O SR. AURELIO PERES- Gostaria apenas de dizer ao nobre Deputa
do que exatamente para que não acontecesse esses choques e empecilhos e 
para que se dê ao trabalhador um instrumental de defesa dos ~eus direitos, 
que ele não tem, como a classe patronal hoje possui e que eu defendo que 
realmente se institua neste Pais o direito de greve. 

Concedo aparte ao nobre Deputado Evandro A. Moura. 

O SR. EVANDRO A. MOURA- Eu, como jã fui grevista também, jâ 
fiz greve, já organiúfgreve acho ·que a greve deve ser realmente regulamenta
da porque entre o fraco e o forte é a lei que liberta e a liberdade que escraviza. 
Sem a lei, sem a regra jurídica, quem vai tombar será o fraco porque prevale
ce, então, o direito da força. Acho que a Constituição deve realmente ser ex
pressa nos pontos do direito para se poder argüir realmente aquilo a que se 
tem direito. 

O SR. AURELIO PERES - Nobre Deputado, realmente acho que 
quem deve regulamentar a lei de greve são os próprios trabalhadores através 
de suas entidades de classe. 

O SR. EVANDRO A. MOURA- Então, estaremos cedendo o nosso 
direito de legislar e desaparece o parlamento porque aí toda as clas~es yão le
gislar para si e o parlamento desaparece com o direito de legislar. 

O SR. AURELIO PERES- Estou me referindo, especificamente, em 
matéria de Direito Trabalhista e, no caso da greve, eu acho, concordo e volto 
a reafirmar, que a greve não é uma brincadeira. Realmente, volto a dizer para 
V. Ex•s, que o operário não gosta de fazer greve. O operário quando-faz greve 
é porque ele tem que usar um instrumento que ê o último recurso que tem 

para poder se defender. E, às vezes, ele usa a ~reve porque nà~1 h[! nada que 
obrigue os setores empresariaís a se sentarein e discutir com os operário~ os 
reajustes salariais ou porque os sindicatos não são suficientemente fMtes. 
porque realmente não têm liberdade para poder defender us suas categorias 
hoje. Diante de tudo isso é que muitas vezes as greves são deflagrad<IS em 
função dessa realidade que temos. Se tivéssemos um equilíbrio de forças dife
rentes não terfamos as greves da forma como temos hoje, que são mais uns 
atritos, são mais convulsões do que propriamente greves. Porwnto. só para 
concluir, Sr. Presidente, diria que o relatório realmente peca por isto. se Ctllo
ca realmente contra um instrumento de defesa dos trabalhadores e o meu 
voto tem que ser exatamente contra esse relatório. Sou favorável ao direitll de 
greve, sou favorável a que realmente quem deve decidir se faz greve ou n:1o é 
o trabalhador e não esta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro) - Está inscrito rara falar 
também o nobre Deputado Audálio Dantas, a quem concedo a p<.llavra. 

O SR. AUDALIO DANTAS- sr. Presidente, a questão principal, o ar
gumento principal utilizado pelo nobre -Re-lator, Deputado Ricardo FiúJ":a. ê 
de que, já lembrado pelo nobre Deputado Aurélio Peres, a proposta de emen· 
da constitucional do Deputado Benedito Marcílio conflita com a nossa tra
dição na ârea_ trabalhista. Nunca, em nossa legislação. foi admitido o pleno 
direito de greve. Realmente, esta colocação deixa de ter força na medida em 
que a existência do Parlamento se justifica exatamente pela sua função dele
gislar e aperfeiçoar as leis. Neste sentido, considero que a proposta do nobre 
Deputado Benedito Marcílio está dentro deste princfpio de aperfeiçoamento 
das leis. Entretanto no mérito da questão, as restrições ao direito de greve. 
contida no art. 162, é preciso que se deixe bem claro. que não são as únicas 
restrições existentes ao direito de greve em nosso País. A lei ordinária. além 
dessas ativídades consideradas essenciais, limita extremamente o direito de 
greve, de tal maneira, que a deflagração de uma greve, todos os nobres parla
mentares aqui presentes conhecem e sabem disso, que a deflagração de greve 
no Brasil é coisa quase que impossfvel. O processo que leva à declaração de 
legalidade ou ilegalidade de uma greve é alguma coisa extraordinariamente 
complicada. Na realidade, a nossa legislação é no sentido de que seja impedi
da a greve em vez de garanti-la. 

O SR. FEU ROSA -Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AUDALIO DANTAS- Pois não. 

O SR. FEU ROSA- Exatamente por isso é que sou contra essa emenda 
e vou votar de acordo com o parecer do nobre Deputado Relator. Porque 
veja V. Ex"' o seguinte: o Deputado Aurélio Peres disse, com muito brilhantis
mo, aliás com essa sinceridade que lhe é característica, e V. Ex• está dizendo 
muito bem, talvez até melhor do que ele, que no Brasil no estâgio atual 
debulhando-se tudo, no frigir dos ovos, vai ver que não existe nem direito de 
greve. 

O SR. AUDALIO DANTAS- Realmente não há. 

O SR. FEU ROSA- Esse" dfielto não existe, porque essa lei de greve es
tabelece tantos obstáculos, tantas dificuldades que, se for cumprir aquela lei. 
não existe direito de greve. Agora, o que estamos vendo é que o Deputado Be
nedito Marcilio, teoricamente, liricamente, romanticamente, vem querer es
tender o direito de greve aos funcionários públicos. Se não existe para nin
guém, era preferível que ele começasse a fazer um trabalho para estruturar. 
vamos dizer assim. Na minha opinião, não existe nem necessidade disso por
que ficou provado, agora, na greve dos metalúrgicos, quando eles ficaram 
numa greve que foi declarada ilegal, se não me engano quase dois meses, e a 
própria justiça, depois reenquadrou o negócio dentro de uma outra sistemáti
ca, mas a greve, mesmo no período em que foi declarada ilegal, continuou. 
Quem é que vai segurar uma explosão social de 250 mil trabalhadores? 

O SR. AUDALIO DANTAS- Talvez os helicópteros do II Exército. 
como efetivamente conseguiram ... 

O SR. FEU ROSA- Mas não seguraram. Veja V, Ex• que eles ficaram 
quase dois meses em greve. 

O SR. AUDAL!O DANTAS- ... pelo menos levar o caos à cidade de 
São Bernardo do Campo, 

O SR. FEU ROSA - E uma proposta lírica. 

O SR. AUDAL!O DANTAS'- Nobre Deputado Feu Rosa, acho que 
V. Ex~ incorre pelo menos num erro, qUando considera que, em sendo assim, 
na prática, e mesmo que não seja a-s-siin, como de- fato não acontece, nóS não 
precisamos discutir ou aperfeiçoar a legislação no sentido de garantir na Car
ta Magna esse direito de greve. V. Ex• há pouco, no aparte ao nobre Deputa· 
do Aurélio Peres, teve uma expressão que considero paradoxal quando disse. 
argumentando em defesa da sua tese que houve a greve dos bancários. que es-
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tá entre as categorias consideradas essenciais, e no entanto ficou tudo pelo 
mesmo. O engano é esse, nobre Deputado, não ficou tudo pelo mesmo, assim 
como cm outras categoriais não essenciais,· coino a dos metalúrgicos e outras 
categorias de trabalhadores, nunca fica pelo mesmo. Na verdade, no caso dos 
bancários, temos um dos casos mais flagrantes desta legislação antigreve, an
titrabalhador. O Presidente do Sindicato dos MetaJúrgicos de Porto Alegre 
está cassado desde o ano passado e definitivamente cassado por portaria do 
Sr. Ministro do Trabalho. De forma que acho-que, mesmo que não consiga
mos aqui, diante desta proposta, o aperfeiçoamento da legislação no sentido 
de que cheguemos a nos igualar à maioria dos países democráticos~ onde efe
tivamente não há impedimento para esse direi tá, o que regula o direito de gre
ve são as relações estabelecidas pelo regime democrâtico,_como acontece nos 
Estados Unidos da América e oUtras democracias. De forma que o parecer do 
nobre Deputado Ricardo Fiúza, brilhantemente exposto, com a sua expo
sição brilhante, quando ... 

O SR. FEU ROSA - Escorado no Presidente do Partido de V. Ex• 

O SR. AUDALIO DANTAS- Pois é, eu ia dizer isso, quando cita o 
Presidente do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Deputado 
Ulysses Guimãi'ães, que em outras circunstâncias se manifestou a respeito, 
que nós não nos detenhamos aqui na procura do aperfeiçoamento desta legis
lação. 

Era só isto, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Franco Montara)- Estavam inscritos para fa

lar o Deputado Aurélio Peres e o Deputado Audálio Dantas. Pergunto aos 
Srs. Congressistas se desejam fazer uso da palavra. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Sr. Presidente, Srs. Congressistas, tenho, 
a propósito dessa matéria, uma posição conhecida, pelo menos no Senado 
Federal, porque fui autor, ainda em 1979, de um projeto de lei disciplinando 
o poder normativo da Justiça do Trabalho e dispondn sobre o exercício do di
reito de greve, projeto que resultou de uma experiência pessoal, e que define 
também a minha posição do ponto de vista jurídico e intelectual a respeito 
desse assunto; projeto de lei que, conforme mais de uma vezjã declarei do Se
nado Federal, foi apresentando sem nenhum compromisso de liderança, sem 
nenhum compromisso com o Governo, pOrque essas áreas rião foram por 
mim consultadas .. Foi um projeto de minha iniciativa peSsOal, que visa exata
mente preencher uma lacuna que resulta da superação da Lei n"' 4.030 de 
1964. Todos sabemos que a Carta Constitucional de 1969, imposta ao País, 
não admitia o direito de greve, quando declarava que a greve era um recurso 
nocivo e anti-social, um eufemismo utilizado, na verdade, para impedir o 
exercício do direito de greve. Mas, ao fim da segunda Guerra Mundial, o Bra
sil aderiu à Ata de Chapultepec, na qual se inseriu expressamente o reconheci
mento do direitO de greve. Em conseqUência, o então Presidente Dutra bai
xou um decreto, o nll 9.070, que, sem alterar antes a ConstitUição, admitiu o 
direito de greve, com exceção dos serviços públicos e outras atividades: esse 
decreto-lei teve aplicação no País, porque o Supremo Tribunal Federal enten
deu que ele não era inconstitucional, e tinha aplicação regular e legítima. De
pois, durante vários anos, no Congresso Nacional tramitaram inúmeros pro
jetas de lei de origem da Câmara c do Senado, visando disciplinar o direito de 
greve. Se não estou equivocado, pois vim para esta reunião desavisado, e tra
go os fatos ap:enas de memória, o projeto do Senador Jeferson de Aguiar foi 
depois aproveitado e serviu de base ao projeto de lei que se transformou na 
Lei n"' 4.030, da qual foi Relator, em 1963, no segundo semestre, o Ilustre De
putado Ulysses GuimarãeS-; que lavrou um longo circunstanciado e douto pa
recer. Não estou fazendo aqui, nem por via oblíqua, nenhuma restrição à po
sição que o eminente Presidente do PMDB tem neste momento a respeito des
ta matéria. porque naquela conjuntura política, aquela lei constituía um pas
so, e um passo decisivo para disciplinar esta matéria e superar dificuldades 
que resultavam da aplicação do Decreto-lei n9 9.070. Mas a Lei n., 4.030 
ajustou-se ao disposto no art. 158, da Constituição de 1946, que declarava 
nesses termos: "Reconhecido o direito de greve, cujo exercício a Lei regula
rá", no que repetiu uma norma que estava contida na Constituição fraricesa, 
como também a Constituição italiana repetiu literalmente o mesmo preceito. 
Só m3is tarde, na Constituição de 1951; na França, foi que se alterou essa re
dação, para deixar uma referência ampla, de'ixar o exercício do direito de gre
ve. A Constituição, com a Emenda de 1969, adotou essa solução que nós co
nhecemos e está aqui consígnada esta proposta de Emenda à Constituição. 
No art. 165, nº 20 ela admite a greve tout court e não faz nenhuma referência à 
regulamentação, mas faz a remissão ao art. 162 no qual se estabelece que não 
será permitida a greve nos serviços públicos e atividades essenciais definidas 
em lei. Em virtude da operação do preceito constitucional, a Lei n"' 4.030 fi
cou superada, porque esta lei já fazia distirição entre atividades ess-enciais e 
não essenciais, e estabelecia também procedimentos diferentes para deflagrar 

a greve, para o exercício do direito de greve; ela ficou superada, e, em conse
qüência, ficou um vazio enorme e nesse vazio o Governo passou a admitir 
greve em serviços essenciais porque a Lei n"' 4.030 tornou-se inaplicável, e o 
preceito atual da Constituição não foi disciplinado. Eu entendo que a ausên
cia dessa regulameriiação prejudica, em primeiro lugar, os empregados, e por 
entender dessa maneira. elaborei um projeto de lei que obteve a aprovação 
unânime no Senado, de todos os Partidos. embora com restrição de alguns 
Partidos de Minoria que desejavam fazê-lo de maneira mais ampla, mas apro
vado por unanimidade. Há poucos dias tive a oportunidade de receber uma 
deliberação tomada por iniciiltiva própria -do Instituto dos Advogados do 
Brasil, aprovando também sem divergência esse projeto de Lei. E claro que 
recebi também manifestações contrárias de várias federações de indústria, in
clusive urna que se abalançou a elaborar então um projeto de lei que foi divul
gado pela rmrrensa e encaminhado, creio que a vários parlamentares. Nesse 
setor, o meu projcto_dc lei encontra restrições que são públicas e conhecidas, 
porque ele tem uma posição liberal, condizente com a abertura sindical, e ne
cessariamente com a abertura política do País. Tanto que esse projeto de Lei 
revoga o Decreto-lei nº i .632, e enumera logo, aceitando emenda de autoria 
do nobre Senador Nelson Carneiro, as atividades consideradas essenciais~ nas 
quais a greve não é permitida. Essa posição assumida evidentemente que defi
ne logo a minha posição perante esta proposta de Emenda Constitucional. 
Entendo que a greve é um direito, e como um direito deve ser disciplinado, 

1não há direito, que não possa ser objeto de disciplina, de regulamentação, 
porque senão seria o superdircito. Aliás, esta não é nem uma expressão mi
nha, é uma expressão de Jousserand e de outros. Recordo-me que o professor 
Charles Gide foi chamado a dirigir um ciclo de conferências em 1908, ares
peito do direito de greve, e na abertura da conferência que ele fez no Instituto 
de Estudos Políticos em Paris_ ele dizia que a greve é um acontecimento tão 
banal, tão constante, tão frcqüente, aparecendo diariamente nas manchetes 
dos jornais, e literalmente dizia qu~ ninguém mais lê esta crônica monótOna. 
Então, o velho problema que se arrasta, desde que se admitiu o direito de gre
ve como uma das prerrogativas do cidadão. Com o regime liberal que se ins
talou no século XVIII, o direito de greve passou a ser admitido e reconhecido, 
mas, necessariamente disciplinado. Daí dizer-se, com muita razão, que agre
ve tem sempre este lado entre o delito e o direito. Nos países democráticos é 
um direito. nos países de outra estrutura, inclusive os socialistas, ela não se 
admite, é considerada um delito. E não podendo ser um superdireito, ele deve 
ser disciplinado, deve ser regulamentado, sobretudo em benefício da classe 
mais fraca, da classe mais desprotegida, que é a classe doS trabalhadores, que 
apela realmente_ para greve como a última razão, é o último recurso, é o remé
dio extremo, heróico que se tem que lançar mão muitas vezes para remediar 
situações injustas ou impor reivindicaç.ões que são da própria classe dos tra
balhadores. Ao longo de mais de um século, em virtude de movimentos gre
vistas, nós assistimos violência de toda a natureza, vidas que se perderam, 
bens, propriedades que se destruíram, enfim, um longO cortejo quase de des
graça na causa dessa luta para o reconhecimento e a implantação do direito. 
Ocorre-me uma expressão de Jaurés, em que o grande tribuno e socialista 
francês, assasSinado em 1914, dizia que se um dia fosse eliminada a luta de 
classes, a humanidade reconciliada ficaria horrorizada com a destruição e a 
violência geradas pelas greves, porque é um choque, é um conflito, é uma luta 
violenta, quase que um estado de guerra. E portanto necessário e indispensá
vel discipliná-lo, submetê-lo a regras c nonnasjurídicas, repito, para garantir 
efetivamcnte o seu exercício, em benefício, em primeiro lugar, dos trabalha
dores. Daí este projeto assumir uma posição liberal; simplificou-se esse proce
dimento, restringiu as atividades essenciais ao mínimo possível, revogou o 
Decreto-lei nº 1.632, que reconhece a estabilidade provisória de quem volta 
seis meses depois de greve._O operário; o trabalhador, enfim, se pratica agre
ve, obedecendo à lei, de acordo com as normas existentes, nada mais justo 
que ao retornar ao seu trabalho ele tenha uma garantia mínima contra uma 
demissão injusta; nada mais necessário, reconhece, elimina, de acordo com a 
resolução da OIT, a intervenção por via administrativa, só pode ser por via 
judiciária e a. autoridade que decreta a interVenção, que é o juiz federal, me
diante um representante do Procurador da República assegurado o direito de 
defesa. E, se concluído o prazo, não houver nenhuma condenação criminal, a 
autoridade sindical é destituída, o líder sindical é destituído, ele é imediata
mente reinvestido nas suas funções. Por isso mesmo. não posso concordar 
com a proposta de emenda constitucional como está concebida, além de que 
realmente ela iria criar uma situação conflitante dentro da própria consti
tuição, porque a proposta de emenda é imperfeita tecnicamente. Diz ela: "o 
inciso 20, do art. 165, passa a vigorar da seguinte maneira: n\1 20- greve: o 
que isso elimina? Elimina a remissão ao disposto no art. 162". Mas não revo
ga o art. 1621 Então o artigo 165, nc:> 20, passaria a ter esta redação: "greve. 
Eliminada a remissão". De qualquer maneira, entendo que, mesmo no ser-
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viço público co!Úo nas atividades essenciais, o direito de greve pode sofrer li
mitações. Isto, aliâs, comporta uma divergência enorme entre o_s países mais 
liberais, mais democrâticos, o direito de greve do_s funcionários públicos e 
suas atividades essenciais e os que não )3.dmitt!m o direito de greve nos ser
viços públicos e nas atividades essenciais; ou, (iuando muito, essas atividades 
se submeterem também a uma regulamentação especial e da OIT há inúmeras 
deliberações, resoluções a esse respeito. A matéria, realmente, não é pacífica, 
há países que não admitem relações com os funcionários públicos. De sorte 
que, colocando-me nessa posição, e coerente com o projeto que apresentei, 
acompanho o parecer do eminente relator. 

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro) - Está inscrito o Deputado 
Ronan Tito, a querrl dou a palavra. 

O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. Deputados: 
E uma constante, nesta Casa, ouvirmos sempre do Partido do Governo pera
rações no sentido de reconhecer direitos óbvios, quando se trata de discutir a 
matéria, quando se trata de dar razão a quem tem. Mas, na realidade, na hora 
da votação, e no julgamento final, o voto contradiz toda a argumentação an
teriormente dita pelos nobres pares. Acompanhei, com a melhor da minha 
atenção, todo o parecer emitido pelo nobre Senador Aloysio Chaves e que se 
diz, inclusive, autor de um projeto, que infelizmerite não conheço, mas vou 
procurar conhecê-lo. Corno dizia, há sempre uma ameaça de reconhecer o di
reito do mais fraco, nesta Casa, e nos considerados é comum, jã é tradicional 
dizer-se que realmente precisamos dar força, precisamos dar proteção aos 
mais fracos. Noé de Azevedo, no Terceiro Encontro Interamericano de Juris
tas, no México, disse mais ou menos, o que vou repetir agora: ué obrigação 
do estado proteger o mais fraco do mais forte'', e naquele momento, alguém 
perguntou para ele: e quem é o mais fraco nas relaçõeS sociais? Ele disse: o 
empregado diante do empregador; o posseiro diante do latifun_diãrio; o loca~ 
tário diante do locador e foi por aí afora, dizendo quem era o mais fraco- e 
nós 3.qui também ouvimos isso. O nobre Deputado Feu Rosa foi brilhante 
quando disse .que o direito de greve é mais do que um direito, é uma explosão 
e nós deveríamos estar aqui para evitar as expl.;>~Oes e disciplinar os direitoS 
sociais, 'prOtegendo os mais fracos dos mais fortes. segundo preceitua o gran
de jurista Noé de Azevedo. No entanto, nós todos conhecemos isso em tese, 
mas, na realidade, na hora de nós comprometermos mesmo, na hora de colo
carmos o nosso voto que decide, neste momento, então, aí vem o ·~mas po
rém, contudo todavia" ... e vem a repetição bisonha que vimos assistindo a 
cada dia nesse Congresso. De que lado se posta a B~mcada do Governo? Do 
lado do mais forte contra o ma:1s fraco? Isso é o óbvio. E o que deu isso depois 
de 16 anos? Quero louvar aq"ui o discurso muito sério que ouvi, na semana 
passada, do Presidente desta Comissão, em que ele, nuffia análise lúcida, ela~ 
ra, mostrou em que deu esse pacto social e que nós tivemos um crescimento 
realmente económico neste País, diria até que houve um progresso económi~ 
co, tivemos um violento crescimento da renda per capita de 700 para I. 700 
dólares. Nós poderíamos bater palmas, que beleza, que coisa estraordinária! 
Tivemos um crescimento extraordinário na indústria de fonógrafos, rádios, 
televisores, 842% senão me trai a memória; ·tivemos um crescimento inuito 
grande na indústria auto,mobilística, 550% e tantos mais ou menos. Mas, uma 
coisínha sem importância: feijão, arroz, milho, por exemplo, quanto cresceu? 
56%; qual foi o incremento demográfico? 56,8%: ESt'a Sociedade de consumo 
que se estabeleceu aquí, estabeleceu-se com uma direção, com um objetivo 
que estã sendo delineado a cada momento e a cada lei que votamos ou deixa
mos de votar, esta mós robustecendo esse sistema. Tem hora em que lavamos 
as mãos, feito Pilatos, retiramo-nos do plenário para não dar q_uorurn e outras 
coisas mais. E nós, as vezes, culpamos o sistema, como se o sistema não tives
se cabeças e alguém a sustentá-lo. Somos nós que estamos, na realidade, sus
tentando esse sistema cada vez que colocamos mais uma pedra no alicerce 
desse sistema que continua oprimindo a maioria da população brasileira. Por 
que houve um crescimento da indústria-de-fonógrafos, da indústria automo
bilística e ou tias indústrias deste porte'? A quem benefecia o crime? O brio, às 
empresas multinacionais contra os nossos Operários- que estão hoje consumin~ 
do menos feijão, e arroz. Mas, reconhecemo~ e somos até sinceros em dizer 
que é preciso disciplinar; o operário realmente precisa de instrumentos para 
se defender contra as federações das indústrias que são multo bem organiza~ 
das e uníssonas. Elas tomam as suas decisões e são _sempre respaldadas pelo 
Palácio. 

O SR. JOSE UNS -V. Ex• permite um aparte? 

O SR. RONAN TITO- Concedo o aparte ao Senador José Lins. 

O SR. JOSE UNS- Pedi o aparte a V. Ex• apenas para comentar a per
gunta que V. Ex• fez: de que lado está a maioria? Acredito, nobre Deputado, 
que a pergunta está errada. está viciada de saíd-a, pelo seu próprio fundamen
to, porque nós somos representantes de todos os brasileiros. Nós não estamos 

aqui como representantes de uma classe, nem para exacerbar a luta entre clas
ses. Há uma posição de equilíbrio procurando a regularização dos direitos, 
em função de um objetivo maior que é da Nação inteira. E essa é realmente a 
nossa responsabilidade maior. 

O SR. RONAN TITO- V. Ex• chama de equilíbrio a isso que estamos 
vivendo? A variação salarial foi denunciada outro dia no Senado e chega a ser 
mil vezes dentro de uma mesma organização. V. Ex• chama a isso- de 
equilíbrio? 

O SR. JOSE UNS- Ainda que V. Ex• ponha em dúvida os equilíbrios 
atuais, a tese é fundamentalmente errada, dO meu ponto de vista, embora eu 
pudesse arguir a V. Ex' que, nesse aumento do PIB nacional, se houve dis
torção no sentido de urna distribuição melhor, é inegável também que as clas
ses menos favorecidas também tiveram melhoria substancial. Isso se prova 
com a maior facilidade. Isso não significa que estejamos satisfeitos e que não 
encontremos graves erros nesses anos de desenvolvimento, que devem, forço~ 
samente, começar a ser corrigidos, no sentido de uma distribuição melhor, 
sobretudo de uma justiça social muito mais orgânica e muito mais adequada. 

O SR. RONAN TITO- Peço a V. Ex• vênía para discordar da palavra 
desenvolvimento. Desenvolvimento já foi muito bem definido por Paulo VI 
- desenvolvimento compromete o homem todo e todos os homens. O que 
houve foi progresso e progresso desordenado. 

O SR. JOSE LINS- E não apenas classes. Todos os homens e os ho
mens todos. 

O SR. RONAN TITO- E o homem todo e todos os homens. E quais se 
beneficiaram? Nós sabemos que foram_pequenos grupos. 

O SR. FEU ROSA - V. Ex• permite um aparte? 

O SR. RONAN TITO -Concedo, com muita alegria, o aparte ao nobre 
'Deputado Feu Rosa. 

O SR. FEU ROSA- Agradeço muito a V. Ex• ter se lembrado ainda 
de mim. Mas, ndbre Deputado, tive oportunidade de dizer, há poucos -e V. 
Ex• relembrou- que realmente não existe direito de greve. A greve é um fato 
social. Quando tem que explodir ela explode, a favor da lei, com lei, sem lei e 
contra a lei. Agora, houve uma época ... - vou dizer a V. Ex'" porque sou a fa
vor desta matéria e lamento discordar de V. Ex•, porque houve uma época no 
Brasil, não há cem, duzentos ou trezentos anos atrás, não, hã muito pouco 
tempo, na nossa ·geração, em que o direito de greve era exercido aqui rio Bra
sil em toda a sua plenitude. E o que foi que vimos? Vimos que os falsos líde
res, que sempre viveram como sanguessugas dos trabalhadores, conseguiam 
explorar os sentimentos dessa classe imensa - e muitas vezes sem o neces
sário patriotismo -e conduziram esses trabalhadores ingênuos e desprepara
dos_ para essa grande conquista soei?!, fomentando greves políticas, greves 
inúteis, greves imanes, que tumultuaram o nosso País, levando-nos a esta si
tuação que V. Ex~ aborda, em que nos deparamos hoje quando, praticamen
te, o direito de greve foi extinto. A lei de greve é tão tortuosa, tão sinuosa e 
tão difícultosa que, praticamente, não existe o direito de greve. Aí há greves e 
mais greves se sucedendo e por que? Porque quando o trabalhador está coagi
do, quando se sente em conflito social, quando ele se sente deprimido, quan
do se sente nesse estado que V. Ex's toda a hora vivem pintando nesta Casa, 
fora da rea!ídade, porque realmente o trabalhador não estã sentindo isso, ele 
explode, seja lá diante de quem for. Lembro~me muito bem que uma vez hou
ve uma greve geral no Brasil, comandada pelo CGT; pela primeira vez os tra
balhadores estavam mobilizados, pela primei_ra vez uma central única. E por~ 
que esta greve? Porque o Sr. Brochado da Rocha não seria escolhido pelo 
Congresso Nacional para (9~Ministro e, logo depoís, o Sr. Brochado da Ro
cha morreu. Uma greve porque prenderam a arma de um ferroviário na Rede 
Ferroviária Federal; ele estava armado, a polícia foi prendê-lo e decretaram 
uma greve nàcional; paralisaram todas as atividades. Ora, V. Ex' sabe muito 
bem que esse direito existia aqui ri.o Brasil em toda a sua plenitude, mas o ex
cesso das causas conduz a efeitos contrãrios, corno diziam os gregos na anti
gUidade. O excesso conduziu a efeitos contrários. 

O SR. RONAN TITO- O ponto de vista de V. Ex• conflita inteiramen
te com o ponto de vista do Senador Aloysio Chaves, que fez remissão à nossa 
lei desde 1917, e durante a .remissão que ele fez, aliás criteriosa, judiciosa ... 

O SR. FEU ROSA- Jurídica. Eu estou analisando os fatos sociais e ele 
fez uma anãlise jurídica mesmo. com muita propriedade. f. um homem que 
respeito e admiro como jurista de peso. 

O SR. RONAN TITO- Mas conflita inteiramente como que V. Ex• es
tã dizendo. 

O SR. FEU ROSA- Se. V. Ex• quer levar para o lado jurídico, eneão 
tem que debater os problemas dentro da tese do Presidente do Partido de V. 

• 
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Ex~ Estou analisando a emenda considerando-a lírica e ausente da realidade, 
porque V. Ex•s mesmo disseram, há pouco, que essa lei de greve é anacrônica, 
é rigorosa demais e está ausente da realidade, ele, antes de procurar uma le
gis(ação de greve consentânea com a realidade que apregoa, está querendo es
tender mais um direito que não existe. 

O.SR. RONAN TITO- Mas V. Ex• teve toda oportunidade de apre
sentar emendas a esse projeto, tornando-o melhor, e não o fez. No entanto, 
agora, V. Ex• manifesta-se simplesmente pela rejeição do projeto. 

Sr. Presidente, terminando minhas considerações, gostaria de convidar 
aqueles que realmente pensam no trabalhador, que é a maioria deste País, e 
muitos de nós, ou quase todos, aqui estamos com o voto deles, e as vezes as
sumimos nos palanques compromissos com eles, para que, antes de dar o seu 
voto, pensassem nesse compromisso assumido nos palanques, em público, 
com a maioria do povo brasileiro, que é trabalhador. 

O SR. AURf:LIO PERES -Simplesmente para completar o seu ra
ciocínio, gostaria de lembrar um acontecimento que se deu na Câmara dos 
Deputados, quando estava sendo votado um projeto que criava a estabilidade 
dos trabalhadores a partir de 2 anos; vejam bem que não é uma coisa tão per
feita assim, porque há 2 anos para que os enipresârios possam, realmente, 
usar c abusar da rotatividade. No entanto, esse projeto foi rejeitado no ple
nário, e o Líder da ARENA de plantão no dia, disse que votava coritra o pro
jeto porque era prejudicial aos trabalhadores e o PDS, ou melhor, a ARENA 
estava ali para defender os trabalhadores. Ora, Sr. Deputado, esse tipo de de
fesa para os trabalhadores nós dispensamos. 

O SR. RONAN TITO - Era o que tinha ã dizer, riluitô Obdgado. 

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Sr. Presidente, Srs. Congressistas, 
tenho ouvido com bastante atenção os eminentes Deputados e o erriinente Se
nador Aloysio Chaves, autor de um projeto no Senado, que preciso reconhe
cer, corno todos os Senadores que, de certo modo atenua uma série de cercea
mentos que continua havendo ao direito de greve. O direito de greve, embora 
eu não seja juriSta, mas aprendi com alguns juristas, bem como com o Sena
dor Aloysio Chaves, cujo saber jurfdico é reconhecido nacionalinente, que o 
direito de greve já está incorporado às conquistas da humanidade. 

Ouvi, principalmente, o Deputado Aurélio Peres, trabalhador, Parla
mentar, que com muita sensatez expôs aqui a poSiÇão -dos trabalhadores orga
nizados, pelo menos, neste País, que lutam pelo direito de participarem, atra
vés de suas entidades, das discussões em torno do disciplinamento desse direi
to fundamental da classe de trabalhadores, e que na verdade não se tem per
mitido à classe trabalhadora brasileira participar dessas discussões. Pode-se 
dizer que os CongreSsistas· represe"iltim, -fii.ffiOêln, a classe trabalhadora, nós 
sabemos que isso seria um eUfemismo, diante da realidade atual do País. Nós, 
no íntimo de cada um, sabemos que isso não é bem verdade. É preciso evoluir 
muito para que cheguemos a isso neste Pais. Fundamentalmente~ temos que 
discutir o seguinte: no Brasil atual, o servidor público deve ou não ter o direi
to de greve? Deve-se assegurar ou nãO aO servidor público, o direíto de greve? 
Esse é o ponto funamental. Existe condições, ou não, para se permitir nos ser
viços públicos o direito de greve, que é a proposta muito bem elaborada, se
gundo meu entendimento, pelo ilustre Deputado Benedito Marcílio. 

Nós - vou dizer, aqui o óbvio - estamos vivendo urna realidade em 
que o Estado gerencia um Sisfema capifã.lista, num país em desenvolvimento, 
no 39 mundo, que optou por uma ingerência:;- de certo modo relativamente 
grande, a meu ver, ainda pequena- do Estado, na economia. Na medida em 
que o Estado torna iniciativas econômicas, é obvio que amplia o leque dos 
trabalhadores, que, de certo modo, são cerceados no direito de greve. O que 
precisamos analisar, segundo meu modo de ver, é se esses trabalhadores, já 
pressionados de todos os modos possíveis, como ficou bem claro aqui no de
correr das discussões, devem continuar não_ tendo assegurado o direito de gre
ve, em hipótese alguma. A proposta do Deputado Benedito Marcílio em nada 
conflita com o projeto do Senador Aloysio Chaves, que, a par de outras medi
das, estabelece algumas atenuações ao direito de greve, no disciplinamento ao 
direito de greve. Ele referiu-se ao Decreto-lei n9 1.632. Na verdade, o seu pro
jeto não reduz o rol de atividades essenciais, consideradas pelo Governo, mas 
principalmente veio retirar uma delegação de poderes ao Governo, que signi
ficava um verdadeiro cheque em branco, que era aqui o fínalzinho do art. }9, 

em seu caput. que, além de estabelecer uma série de atividades essenciais, 
dava ao Presidente da República o direito de continuar indefinidamente esta
belecendo outras atividades essenciais no País, sem que se ouvisse o Congres
so Nacional. Isso é que foi revogado pelo projeto do nobre Senador Aloysio 
Chaves. 

Bem, eu me coloco na posição de que aos servidores públicos tanto 
quanto a todos os trabalhadore& brasileiros, se deve assegurar o direito de 

greve, o pleno direito de greve, único instrumento que ele tem, na verdade, 
como parte mais fraca nas relações capital-trabalho, de procurar defender os 
seus legítimos direitos. 

Antes ouvirei o nobre Deputado Ronai_l Tito e depois ouvirei V. Ex• 

O SR. RONAN TITO- Nobre Senador, queria justamente corroborar 
o que V. Ex• vinha afirmando, lembrando um fato bastante mais recente do 
que aqueles aduzidos aqui pelo Deputado Feu Rosa. Qual foi o reajuste que 
teve o funcionalismo público nesse ano da graça de 1980? Cinqüenta e cinco 
por cento? E qual foi a inflação confessada pelo Governo? Qual o direito que 
o funcionário público teril de reclamar? ~ isso. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Tem razão V. Ex• como tem razão o 
nobre Deputado Feu Rosa. O funcionalismo público brasileiro, de todas as 
classes de trabalhadores, é o que mais foi prejudicada nos últimos anos na 
história desse País. 

O SR. FEU ROSA- Não tem 13• ... 

-O SR. HENRIQUE SANTILLO- E inclusive não é assistido pela lei 
salarial com reajustes semestrais. 

Ouço o nobre Senador José Lins. 

O SR. JOSÉ UNS .,.-- No.bre Senador Henrique Santillo, V. Ex• põe o 
problema de modo muito claro e dá a sua opinião com muita propriedade, 
opinião evidentemente discutível, mas que V. Ex' põe com toda honestidade, 
dando afinal de contas o seu ponto de vista. Mas acredito que o argumento de 
que a ação do Estado é maior ou meflór, o argumento de que o Estado tem 
mais ou menos servidores não tira o carãter de interesse público do serviço 
público. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Acho que o carãter de interesse 
público é de todo o trabalho. 

O SR. Jose. LINS --Especialmente aqueles que se dedicam ao serviço 
público e é nesse sentido que uso a palavra. E o que parece que estâ aconte
cendo no mundo, nobre Senador, é que na medida em que os estados 
avançam na ampliação do_s seus objetivi::>s, como aientes econômicos, a coisa 
funciona aO contrário: os trabalhadores perdem, cada vez mais, os seus direi
tos de reclamar. Era esta a observação. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Acho que é preciso discutir, esta
mos aqui para discutir, eminente Senador. Acho que algumas colocações que 
se fizeram aqui são válidas. Por exemplo, tivemos no passado exemplos que 
estou certo, não se repetirão. Tivemos por exemplo, a greve dos trabalhado
res da PETROBRÁS, quando aqueles trabalhadores todos eram nacionalis
tas, certo? Essencialmente nacionalistas. E, sem sombra de dúvida, se coloca
ram numa posição de defesa da PETROBRÃS contra os interesses estrangei
ros, contra os interesses das multinacionais, contra os interesses dos grandes 
trustes internacionaís do petrófeo e, de certo inodo, aquela greve enfraquecia 
a empresa estatal. Mas é natural que se lhes dê esse direito, na medida em que 
eles precisam defender os seus direitos de empregados, de trabalhadores, pre
cisam defender os direitos de dar condições de uma vida digna à sua família. 
Esse é um direito inalienáveL Não concordo, como não concordou o Senador 
Aloysio Chaves, de que não se pode estabelecer em torno da greve um direito. 
Acho até o contrário, acho que é um direito que se incorporou ao patrimônio 
da humanidade, como conquistas dos trabalhadores. 

Ouço o Deputado Audálio Dantas. 

O SR. AUDÁLIO DANTAS- Nobre Senador Henrique Santillo, 
tenta-se aqui levar a discussão dessa proposta de emenda apenas à questão 
dos funcionários públicos, que, de si, são trabalhadores altamente prejudica
dos pela política salarial do Governo, sem se falar no direito que não lhe dão 
à greve. Mas, na verdade, o que assistimos, Cóm esse art. 162, que não permite 
a greve nos serviços públicos e nas atividades essenciais, definidas em lei, é 
que cada vez mais aparece mais decretos ampliando o aspecto dessas catego
rias profissionais, que ficam sujeitas a essa proibição do direito de greve. 
Agora, voltando à questão principal, é que o direito de greve efetivarriente 
não existe. Se a Constituição, se o art. 162 passa a ter apenas a expressão 
"greve", como propõe o Deputado Benedito Marcílio, estamos andando 
meio caminho para que esses decretos não sejam possíveis. 

Além disso, a argumentação do nobre Deputado Feu Rosa no sentido de 
que hoje estamos com proteção na nossa legislação trabalhista contra as gre
ves, que eram abusos anteriores, ele faz referência aos dirigentes, que ele cha
ma de sanguessuga, porque faziam trampolim da sua posição de dirigente sin
dical, etc., S. Ex• se esquece_ que a esmagadora maioria dos dirigentes sindi
cais, hoje, continua aqueles que foram colocados pelos regime de 1964, em 
substituição aos dirigentes legitirriamente eleitos. V. Ex' sabe muito bem que 
as intervenções levaram aos sindicatos verdadeiros pelegos, velhos pelegos, 
que continuam até hoje minados pelo poder, como é o caso do Sr. Ari Cam-
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pista, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, que rece
beu todas as benesses desse Governo. 

O SR. HENRIQUE SANT!LLO- A par disso tudo, temos que discutir 
o grave problema da autonomia sindical, da liberdade sindical e do direito de 
greve no seu sentido mais global, mais abrangente. Agora, a proposta, real
mente, é como V. Ex• disse, ela engloba aí o problema dos servidores públicos 
e das atividades consideradas essenciais, certo'? 

A bem da verdade, o projeto do nobre Senador Aloysio Chaves, que jã 
está tramitando na Câmara, ele limita as atividades essenciais a estas jã dis-
postas no Decreto n"' 1.632. -

O SR. FEU ROSA- Senador, em primeirO lugar, desejo congratular
me com V. Ex•, que se deu ao trabalho de ler a proposta de emenda constitu
cional e cinge o seu discurso dentro daquilo que está no avulso. Agora, hã ou
tro ponto, em que acho que estamos de acordo. ~que o debate aqui é sobre o 
direito de greve dos funcionãrios públicos e o nobre Deputado Audãlio Dan
tas, que é um Líder ativo nes_se setor sindical, também reconheceu- e nesse 
ponto estamos de acordo - que houve muitos abusos, que houve a influência 
dos pelegos, aliás eu nem havia falado esse termo, mas S. Ex• citou. Agora, hã 
um ponto em que precisamos nos encontrar. É o seguinte: nem naquele tem
po em que S. Ex\1 reconhece que havia o direito de greve em toda a sua ampli
tude, os funcionários públicos nem àquele tempo tinham o direito de greve. 
Vou recapitular um fato que talvez V. Ex's tenham se esquecido. Quando 
houve a primeira greve de funcionários públicos, se não me engano foi lã por 
volta de 1961/62, houve uma ação judicial promovida, em que um Estado, 
não me lembro mais qual Estado, se dirigia à justiça, achando que o funcio
nário público não tinha o direito de greve. É uma atividade essencial, funcio
nário público tem um estatuto especial próprio, gozando de certas caracterís
ticas peculiares às suas funções ... Pois bem. 

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro) -0 nobre Senador Henrique 
Santíllo estã com a palavra e solicito a gentileza de considerar que o seu tem
po está prestes a se encerrar. 

O SR. FEU ROSA- Pois bem. Foi o Supremo Tribunal Federal, o Ex
celso Pretório, que fiCa logo aqui pertinho de nós, quem decidiu de maneira 
soberana e irrecorrível que o funcionãrio público não tinha direito de greve. 
Então, isso não é novidade pós-Revolução de 64. 

O SR. RONAN TITO- Pelo menos se levava à Justiça para discussão 
em terreno jurídico. 

O SR. PRESIDENTE (Aioysio Chaves)- Peço ao nobre Senador Hen
rique Santillo para prosseguir. 

O SR. HENRIQUE SANT!LLO - Eu consider9 fundamentalmente 
que a realidade é outra. A sociedade brasileira, bem como, a classe trabalha
dora brasileira, que sofreu um processo de evolução, com o intenso_ sacrifício 
dos últimos 16 anos, um imenso sacrifício, estou certo de qiie esfa,- sobretudo 
agora, é capaz de se responsabilizar por uma alta disciplina do que diz respei
to à defesa de seus interesses. Estou, absolutamen-te convencido disso. E ao 
Congresso ·Nacional, que pretende representar a sociedade como um todo, 
cabe ass_egurar aos trabalhadores, a parte mais fraca nesta disputa, o direito 
inalienável da grave, simplesmente isto. Aliás até mesmo corroborando aspa
lavras do Deputado Feu Rosa, de que o que a Constituição deve assegurar é, 
apenas, o direito de greve aos trabalhadores, isto sim é o que se pretende com 
essa Emenda Constitucional, estabelecer no texto constitucional apenas o di
reito à greve, modificando o inciso 20 do art. 165 que diz atualmente: 

~~salvo disposto no art. 162, para, simplesmente, "greve" e pela 
revogação do art. 162." 

O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves)- Concluindo o nobre Senador 
Henrique Santillo estâ inscrito o nobre Deputado Carlos Sant'Anna, a quem 
concedo a palavra. 

O SR. CARLOS SANT'ANNA- Srs. Congressistas, o que está em dis
cussão é a Emenda Constitucional que pretende, inicialmente, a supressão do 
art. 162. 

Ora, o que o art. 162, da Constituição, diz: 

"E que não será permitido a greve nos serviços públicos e ativi~ 
dades essenciais definidas em lei." 

O que nos interessa analisar, em primeiro lugar, é se este artigo está com 
a sua aplicação adequada, se ele deve ou não permanecer na ConstituiçãO e se 
seria, ou não, caso de se aceitar a Emenda Cop_s_titucional que, se aprovada, 
determinaria a sua supressão. 

Ora, as atividades essenciais, diz a Constituição, seriam- definidas em lei, 
mas o que temos visto é que as atividades essenciais são definidos em 
decretos-leis, e decretos-leis sabemos todos nós, não preciso me alongar nisto, 

eles são exarados pela total arbitrariedade do Poder Executivo, chegam nesta 
Casa para serem aprovados por decurso de prazo, porque não são nem sequer 
submetidos a uma aprovação de votação e se transformam em lei. De tal ma
neira que, ao invés do espírito do legislador constitucional ser atendido quan
do dizia que deveriam ficar preservadas as atividades essenciais definidas em 
lei, na verdade o que está acontecendo é que ficam preserVadas as ativídades 
que são consider_ada_s __ ess.enciai_s por um Poder Executivo tutelar, que tutela 
toda a Nação, que nos tutela, que tutela o Congresso Nacional. 

Mas ainda há um risco maior, muíto maior, é que quando a definição foi 
feita do que seriam atividades essenciais, tal como a Constituição trazia, e 
tráz no seu arf. I 62; O Decreto-lei que transformou-se em lei, por decurso de 
prazo, vinculou as atividades essenciais, à interpretação abusiva, condenãvel, 
aleatória de atividades essenciais, com á crime contra a Segurança Nacional, 
porque disse, bem claro, que são do interesse da segurança nacional, dentre as 
atividades essenciais; 'ora o que isso significa? Isso significa que quando essas 
atividades essenciais foram consideradas pelo Decreto-lei que se 
transformou-se em lei, em atividades ligadas ao interesse da segurança nacio
nal, significa que quem quer que incida ou que se increpe nos artigos do 
decreto-lei, transformado em lei, vai responder à Lei de Segurança Nacional, 
que todos nós sabemos é uma lei draconiana. É uma lei remanescente do arbí
trio e que tem que ser estirpada. Ora, estamos nós de acordo em que essas ati
vidades essenciais, se tranformero em crime contra a: Segurança Nacional, 
quando se exercitem o direito de greve? Parece-me que não, até porque a Se
gurança Nacional, definida pela Constituição e definida, inclusive, pelos 
princípios que regem a famosa doutrina da Escola Superior de Guerra, não 
está contida na Lei de Segurança Nacional, porque segundo toda a doutrina, 
que a própria Constituição perfila, a Segurança Nacional é aquele estado de 
garantia necess_ário à consecução dos objetivos nacionais. Ela diz respeito à 
segurança externa do Brasil, e diz respeito à sua segurança interna, naquilo 
que for atinente à segurança do regime democrático, e não à sua transfor
mação em outro regime. A impossibilidade da Nação se fragmentar em ou
tros tantos estados; mas nada disso está na Lei de Segurança Nacional senão 
em alguns outros capítulos, senão ela transformando atividades, ações e ates 
outros, como sendo increpações' à segurança nacional, numa hipertrofia de 
um conce_ito que não vou me estender. Então, acontece que coroo está no art. 
162, as atividades essenciais ao invés de definidas em lei, foram definidas em 
decretos-leis, e tendo sido definidas em decreto-lei foram hipertrofiadas como 
ativiaades essenciais que se transformam em contrários ao interesse da Segu~ 
rança Nacional, o que faz dizer: coloca essas atividades essenciais sob o jugo 
da Lei de Segurnça Nacional. 

Esse me parece um aspecto extremamente importante, mas há um outro: 
é que o art. 162 da Constituição proíbe ao funcionalismo público o direito de 
greve. Então, o que seria de analisar, não é no passado, nem tampouco, até o 
presente recente, se houve ou não, no Brasil, legislação que permita ao fun
cionalismo público o exercíCio do direito de greve. · 

O que interessa é a situação atual e futura. Pode o funcionalismo público 
dispensar o exercício do direito de greve? A resposta, que coincide com as ex
plosões do Deputado Feu Rosa, é que o funcionalismo tem exercitado ess_a 
explosão; o funcionalismo púbHCo teril entrado em greve, apesar do texto 
constitucional. Isto demonstra que o fato social é muito mais importante, 
muitas vezes, do que o fato jurídico; isso apenas coloca o seguinte: os líderes 
grevistas, os principais articuladores da greve, ao jugo arbitrário dos decretos 
de demissões das rescisões tiraniosas de contratos, além de outras, de cercea~ 
mente da liberdade, porque esses homens são considerados como incidindo 
contra o Instituto Constitucional, são considerados como contra incidindo a 
Lei de Segurança Nacional, e a lei de segurança lhes é aplicada e eles pagam, 
como recentemente pagaram os líderes do funcionalismo mineiro, inclusive 
com a sua liberdade aquilo que eles estavam exercendo, que é um direito ina
lienável do trabalhador, que é o direito de greVe. Então, não' é a simples colo
cação do passado, a simples colocação do que o Direito brasileiro vem tendo, 
e a simples colocação de problemas essenciais, que-trarâ o bom entendimento 
da questão. No meu modo de ver o funcionalismo público não tem mais con
dições de sobreviver com os baixos salários que recebe; não tem mais con
dição de sobreviver sem a sua capacidade de reivindicação e a arma mais forte 
que o assalariado tem para reivindicar é o direito de greve. Então, por que 
não aceitarr1os a supressão dO art. 162? Que mal h_averia em concedermos ao 
funcionalismo o direito de greve? Que mal haveria em que estirpássemos esse 
prolongamento hipertrófico abusivo, quando a Constituição não previu a 
possibilidade de que essas atividades tivessem sido ligadas à Segurança Na
cional, e hoje elas se transformaram em atividades ligadas à segurança nacio
nal para poder permitir que o-Executivo utilize a Lei de Segurança Nacional 
em todas as ocasiões que lhe interesse? Portanto, mais uma vez, dentro do 
meu raciocínio, é neCessário salientar que o próprio Executivo não utiliza, se 
não excepcionalmente, os direitos que ele próprio ihe conferiu; raramente ele 
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utiliza o art. 162, raramente utiliza o própriõ decreto-lei. Não utilizou na pri
meira greve dos metalúrgicos e utilizou na segundã, porque fica a- seu- talante, 
a seu bel-prazer, utilizar o discricionalismo institucionalizado em lei, quando 
melhor lhe aprouver e quando o faz, faz com "o rigor policialesco que nós não 
entendemos. Se estamos num regime de abertura, se estamos para aperfeiçoar 
o regime, por que então não acolhemos medidas como esta que, cortando a 
raiz, cortaria toda a árvore do mal. -

Este é o meu pensamento: 

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- Não havendo outro orador 
inscrito, declaro encerrada a discussão e passo a palavra ao relator que, na 
forma do regimento, tem 30 minutos para tecer as suas considerações. 

O SR. RICARDO FIUZA- Sr. Presidente, procuramos fazer um rela
tório sucínto e verificamos que as discussões da comissão foram muito maiS 
abrangentes, analisando a questão de greve, direitos de greve, salários baixos, 
enfim, dando um tratamento ao tema, que não cabia, no caso, ao relator, dá
lo idêntico no seu relatório. 

Coube-me, tão-somente, relatar o projeto de emenda à Constituição de 
n'il 49, que visa a supressão do art. 162, dispondo sobre a proibição de greves 
no serviço público e atividades essenciais, definidas em lei. E que seja supri
mido, por via de conseqUência, a remissão feita ao inciso XX, do art. 165, do 
supracitado art. 162. E, ainda, o texto do Decreto n'il 1.632, que dispõe sobre a 
proibição do exercício de direito de greve no serviço público. 

Sr. Presidente, atendo-me essencialmente ao problema jurídico da ma~ 
têria, entendo que o Direito não pode ser arbítrio nem licença e não entendo 
Direito absoluto. Quando alguém é titular de um direito a coletividade ou ter
ceiros, são titulados com a segurança das obrigações correspondentes por este 
alguém que é titular do Direito. Não acho que a constituição tenha entraves 
ao direito de greves; ela delimita os setores que estão impedidos de exercerem 
o direito de greve. Entendo, no tocante aos funcionários públicos, conside
rando o regime jurídico especial a que são Siib-riletidos que não há colno se ad
mitir a paralisação de todo o aparato administrativo público, de setores es
senciais, de abastecimento, de energia, enfim, setores pOr-eXemplo, Sr. Presi
dente, pois poderíamos cair no paradoxo de -verificar uma greve geral de ser
vidores públicos e não teríamos como julgar, como estancar, como parar essa 
própria greve, porque estaria todo o serviço público em greve. Os tribunais, 
os secretários, os assessores. Parece-me, Sr. Presidente, que a questão é trata
da de forma absolutamente emocional. Se, por um lado, reconhecemos que os 
resíduos de uma legislação autoritária, de um período autoritáriO, iesíduos 
que estamos procurando apagar, dotando este País de um ordenamento mais 
compatível com a nova realidade social brasileira, e mundial, se ainda existem 
estes resíduos autoritários nos cabe modificar, adaptá-lo à nova realidade, 
mas não com proposições dessa ordem, de formas tão abrangentes e que são 
completamente até contra o bom senso. Na minha opinião pessoal cabe, 
corno principal e imediata providência, procurar simplificar os procedimen
tos, as exigências para que se declare uma greve. Essa estabhidade provisória, 
limitar o poder do Ministério do Trabalho, para decretar legalidade ou não 
de uma greve, dando ao Judiciário esta competência, são fórmulas racionais, 
realistas. De outra forma, o que se pretende, é o caos administrativo totaL 

Sr. Presidente, não tenho muito a acrescentar; queria apenas fazer uma 
ressalva ao eminente Deputado Audâlio Dantas que, quando dos seus co
mentários, dizendo que estranhava porque o relator tinha dito que não o 
apoiava porque o projeto não estaVa de acordo com a nossa tradição. h ver-

dade que na penúltima linha tem tambêm: '405 preceitos constitucionais ad
ma consolidados estão acordes com o interesse público, com a nossa tradição 
constitucional. 

É evidente que existe uma tradição constitucional e S. Ex• estranhou por
que dava a impressão de que, pelo fato de haver uma tradição, eu, se julgasse 
uma matéria necessâria, uma matéria que talvez rompesse a tradição, não o 
tivesse feito apenas apegado à tái.dição. S. Ex• não entendeu bem, ou não qui::;: 
entender. Falei explicitamente sobre o texto constitucional, irrefutável lógica 
do legislador ordinário, que foi além d3. permissão constitucional, ao regular 
a matéria, subordinando o direito de greve ao direito das atividades de segu
rança. Admitamos, por exemplo, que um reatar atómico, que exige uma vigi
lância permanente, dá uma abrangência tão grande que S. Ex• deseje que o 
operário diga: "não tenho nada com isso, deixe esse reatar explodir". 

Na realidade, trata-se de achar o meio termo, o equilíbrio, o bom senso, 
e eu permaneço, embora as discussões tenham sido extremamente judiciosas, 
esclarecedoras e elucidativas da matéria, mas eu permaneço exatamente den
tro do nosso relatório. 

Era o que eu tínha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro) - Esgotada a discussão da 
matéria, passaremos à votação. 

Vamos colocar em votação o parecer do Sr. Relator. Aqueles que o apro-
varem, responderão SIM, os que rejeitarem o parecer, responderão NÃO.

Senador Aloysio Chaves (Sim) 
Senador Lenoir Vargas (Com o relator.) 
Senador Raymundo Parente (Sim) 
Senador José Lins (Sim) 
Senador Jutahy Magalhães (Sim) 
Senador JoãO Lúcio (Sim) 
Senador Franco Montare 
Senador Marcos Freire (Não) 
Senador Pedro Simon (Não) 
Senador Mendes Canale (Não) 
Senador Henrique Santillo (Não) 
Deputado Ubaldino Meirelles ( Sim) 
Deputado Rubens Figueró (Sim) 
Deputado Evandro Aires de Moura (Sim) 
Deputado Feu Rosa (Sim) 
Deputado Altair Chagas 
Deputado Ricardo Fiuza (Sim) 
Deputado Aurélio Peres (Não) 
Deputado Audálio Dantas (Não) 
Deputado Ronan Tito (Não) 
Deputado Carlos Cotta 
Deputado Carlos Sant'Anna (Não) 

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- A votação apresentou o se
guinte resultado: vota!:_am SIM, II Srs. Congrçssistas e, NÃO, 8 Srs. Con
gressistas. 

O parecer, portanto, foi aprovado por maioria. 
Peço aos Srs. Congressistas que asSinem a- ata dos nossos trabalhos para 

a sua regulamentação. 
Declaro encerrada a sessão com o agradecimento pela participação de 

todos. 
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MISA 

Presidente 
Luiz Viana 

1•-VIce-Presldente 
Nilo Coelho 

2•-VIce-Pre•ldente 
Dinarle Mcri:z 

1'1-Secretário 
Alexandre Costa 

2•-Secretárlo 
Gabriel Hermes 

3•-Secretárlo 
Lourival Baptista 

4•-Secretárlo 
Gastão Müller 

Suplentes de Secretários 
Jorge Kalumt~ 

Benedito Canelas 
Passos Pôrto 

COMISSOES 

Oiretor: Antanio Carlos de Nogueira 
Local: Anexo 11 - Térrso 
Telefones: 211-3487 

211-3488 
211-3489 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe: Daniel Reis .d.e Souza 
Local: Anexo 11 - Térreo 
Telefones: 211-3490 

211-3491 

COMISSÃO DE AGRICULTURA - (CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Evelás!o Vieira 
Vice-Presldente: Leite Chaves 

Suplentes 

1. Passos Pôrto 
2. Benedito Canelas 
3. Pedro Pedrossian 
4. Josê üns 

1. Evelásio Vieira 
2. Leite~~ Chaves 
3. José Richa 

l. Jutahy Ma;:alhães 
2. Affonso Comargo 
3. João Calmon 

1, Agenor Maria 
2. Arnaral Peixoto 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - 211-3492 
Reuniõ~: Quartas-feiras, (Is 10:00 horas 
Local: Sala "Roy Barbosa'' - Anexo 11 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente! Mendes Canale 
Vic::e-Presidenhll Agenor Maria 

Titulares Suplentes 
1. Mendes Canafe 1. Raimundo Parente 
2. José Uns 2. Alberto Silva 
3. Eunice Michiles 3. Almir Pinto 
4. Vicente Vuolo 

1. Evandro Carreira 1. Marcos Freire 
2. Agenor Maria 2. Humberto Lucena 
3-. Mauro Benevides 
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liDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO 00 MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

PMDB 

Paulo Brossard 

Humberto Lucena 
José Richa 

Marcos Freke 
MaurO Benevides 
Nelson Carneiro 
Orestes Quórcla 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

liDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO POPULAR - PP 

Líder 

Gilvan Rocha 

Vlce-Líderes 

Evelóslo Vieira 
Alberto Silvo 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - 21 1~3493 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Sevilócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUS'IIÇA - (CCJ) 

(15 ·membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presid&nte: Henrique de La Rocqu~t 
19-Vice-Presidente: Aloysio Chaves 
29-Vice-Presidente: Hugo Ramos 

fitulares Suplentes 

1. Bernardino Viana 1. lenoir Vargas 
2. Helvídio Nunes 2. João Calmon 
3. José Sarney 3. Almir Pinto 
4. Aloysio Chaves 4. Milton Cabral 
5. Aderhol Jurema 5. Luiz..ferncmdo Freire 
6. Murilo Badaró 6. Arnon de Mello 
7. Moacyr Oalla 
8. Amoral Furlan 
9. Raimundo Parente 

1. Hugo Ramos 1. Cunha lima 
2. Leite Chaves 2. Tancredo Neves 
3. Lá:zaro Barboza 3. Dirceu Cardoso 
4. Nelson Carneiro 
5. Paulo Brossard 
6. Franco Montara 

Assistente: Paulo Roberto A. Campos ~ 211-3494 
Reuniões: Qucrtas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sela "Clóvis Bevilócqua" - Anelto 11 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jessé Freire 
Vice-Presidente: Lózaro Barbo:za 

Titulares Suplentes 

1. Jessé Freire 1. José Guiomard 
2. José Samey 2. Tarso Outra 
3. Passos Pdrto 3. Benedito Canelas 
4. Saldanha Der:zi 4. Moacyr Dolla 
5. Affonso Camargo 
6. Murilo Badaró 
7. José Caixeta 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAl - PDS 

1. Itamar Franco 
2. Lázaro Barbo:za 
3. Adalberto Sena 

Líder 

Jarbas Passarinho 

Vlca-Lídares 

Aderbal Juremo 
Alaysio Choves 

Bernardino Viana 
Jos& Uns 

lomanto JUnior 
Moacyr Oallo 
Murilo Badaró 
Saldanha Oe~rzi 

1 , Henrique Santillo 
2. Roberto Soturnino 
3. Gilvon Rocha 

4. Mauro Benevides 

Assistente: Ledo Ferreira da Rocha - 211-3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Teotônio Vilela 
Vice-Presidente: Roberto Saturnino 

Suplentes 

1. Arnon de Mello 
2. Bernardino Viana 
3. José Lins 
4. Jessé Freire 
5. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7, Loi:z Cavalcante 

1. Roberto Saturnino 
2. Teot6nio Vilela 
3. Marcos Freire 
4. Pedro Simon 

1. Helvídio Nunes 
2. Alberto Silva 
3. aenedito Ferreira 
4. Vicente Vuolo 

1. José Richa 
2. Orestes Quórcia 
3. T ancredo Neves 

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - 211-3495 
Reuniões: Quartas-feiras, 6s 10:30 horas 
local: Sala do Amtxo "B" 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CUlTURA - (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Calmon 
Vice-Presidente: Jutahy Magalháes 

Titulares Suplentes 

1. Joáo Calmon 1. José lins 
2. Tarso Outra 2. Arnon de Mello 
3. Jutahy Magalhães 3. Jorge Kafume 
4. Aloysio Chaves 4. Pedro Pedrossian 

5. Aderbal Juremo 
6. Eunice Michiles 

1. Adalberto Sena 1. Marcos Freire 
2. Evelósio Vieira 2. Gilvan Rocha 

3. Franco Montoro 

• 
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Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - 211·3.492 
"Reuni3es: Quintas-feiras, Os 10:00 hc.ras 
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Alo.Jxo 11 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cunha lima 
Vice-Presidente: Tancredo Neves 

Titulares 

1. Raimundo Paf'dnte 
2. João lúcio 
3. Lomanto Júnior 
4. Affonso Camacgo 
5. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silva 
7. Alberto Lavinas 
8. Jorge Kalume 
9. Jutahy Magalhães 

1 O. Mendes Canale 

1. Cunha Lima 
2. Tancredo Neves 
3. Roberto Satumino 
.4. Amaral Peixoto 
S. Pedro Simon 
6. Mauro Benevides 
7. Teotônio Vilela 

Suplentes 

1. Saldanha Derzi 
2. luiz Fernando ~reire 
3. Jessé Freire 
4. José Sarney 
5. Milton Cabral 
6. Jos6 Guiomord 

1. Paulo Brossard 
2. Marcos froire 
3. Ló:z:aro Borboza 
4. José Richa 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - 211-3A93 
Reuniões: Quintas-feiras, Os 9,30 horas 
Local: Sala "Oóvis Bevilócqua" - Anoxo 11 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 mombros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidentth Helvfdio Nunes 
Vice·PntsidenteT lenoir Vergas 

Titulares 

1. Lenoir Vergas 
2. Helvídio Nunes 
3. Jessé Freire 
4. Moocyr Oalla 
S. luiz Fernando Freire 
6. A1oysio Chaves 

1. Franco Montoro 
2. Humberto Lucena 
3. Joison Barreto 

Supl&ntes 

1. Jutahy Magalhães 
2. Raimundo Parente 
3. Eunico Mlchiles 
4. Benedito Canelas 

1. Nelson Carneiro 
2. Marcos Freire 

Assistente: leilo leivas Ferro Cotto - 21 1·3497 
Reuniões: Quintas-feiras, Os 11:00 horos 
Local: Solo "Oóvis Bevilócquo" - Anoxo 11 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Arnon de Mello 
Vice-Prssidente: Alberto Silva 

Titulares 

1. luiz Cavalcante 
2. Milton Cabral 
3. Albsrto Silva 
4, Amon de Mello 

1. Dirceu Cardoso 
2. Itamar Franco 
3. Henrique Santillo 

Suplent&s 

1. Affonsa Camargo 
2. João Calmon 
3. Jutahy Magolhê:los 

1. Gilvan Rocha 
2. Roberto Saturnino 
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Assisfente: Carlos da Fonseca Braga- 211-3496 
Reuniaes: Quorta:o-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala do Anexo "B" 

COMISSÃO DOS MUNICIPIOS 

(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Lomonto Júnior 
Vice-Presidente: Orestes Quórcia 

Titulares 

1. lomanto Júnior 
2. Almir Pinto 
3. Amoral Furlan 
4. Amoral Peixoto 
5. Benedito Canelas 
6. Jutohy Magalhães 
7. Lena ir Vargas 
S. Moacyr Dalla 
9. Raimundo Parente 

1 Q. Saldanha Derzi 

1. José Richa 
2. Orestes Qu6rcia 
3. Itamar Franco 
4. Evandro Carreira 
5. Lózaro Barboza 

1 . Affonso Camorgo 
2. Valdon Varjão 

Suplentes 

1. Tarso Outra 
2. Joào Lúcio 
3. Aderbal Juremo 
4. José Sarney 
S. Murilo Bod_aró 

1. Agenor Maria 
2. Jaison Barreto 
3. Hum~rto Lucena 

1. Evelásio Vieira 

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211-3496 
Reuniões: Quintas-feiras, Os 11:00 horas 
Local: Anexo "B" 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vice·Presidente: Adalberto Sena 

Titulares Suplentes 

1. Tarso Outra 1. Jo6o Calmon 
2. Saldanha Oen:i 2. Murilo Bodaró 
3. Mendes Canele 3. José Sarney 

1. Dirceu Cardoso 1. Hugo Ramos 
2. Adalberto Sena 

Assistente: Fatima Abrahão de Araújo - 211-3266 
Reuniões: Qujntos-feiras, às 12:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo li 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
{15 m&mbros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tarso Outra 
1"'-Vic&·Presidente: Saldanha Derzi 
29-Vice-Presidente, lomanto Júnior 

Titulares 

1. Tono Outro 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Cerzi 
4. lomanto Júnior 
S. Mendes C.anale 
6. Aderbal Juremo 
7. AlfT': .. Pinto 
8. Lenc. ,, Vargas 
9. luiz Fernando Freire 

Suplentes 

1. Aloysio Choves 
2. Pedro Pedrossian 
3. Henrique de la Rocque 
4. José Guiomard 
5, luiz Cavalcante 
6. 

1. Paulo Brossord 
2. Nelson Carneiro 
3. Itamar Franco 
4. José Richa 
S. Amoral Peixoto 
6. Tancredo Neves 
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1, Marcos Freire 
2. Mauro Bonevides 
3. Leite Chaves 

Assistente: Leito' Leivas Fe'rro Casto - 2113497 
Reuniões: Quartas-feiras, Os 11:00 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SAÚDE 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvon Rocha 
Vice·Presidente: Henrique Santillo 

Titulares Suplentes 

1. Lomonto Júnior 1. Saldanha Den:i 
2. Almir Pinto 2. Jorge Ka\ume 
3. Alberto Silva 3. Benedito Canelas 
4. José Guiomard 

1. Gilvan Rocha 1. José Richa 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Sena 
3. Jaison Barreto 

Assistente: lêdo Ferreira da Rocha - 211-3499 
Reunibes: Quintas-feiras, às 10:30 horas 
Local: Sala "Rvy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
fi membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidttnte: Jorge Kalume 
Vice-Presidente: Mauro Benevidet 

Titulares 

1. Jorge Kalume 
2. Luiz Cavalcante 
3. Murilo Bodaró 
4. Benedito Ferreira 

1. Mauro Benevid&s 
2. Agenor Mario 
3. Orestes Quércia 

Suplentes 

1. Raimundo Parente 
2. Amoral Furlan 
3. José Guiornard 

l. Cunho Lima 
2. Jaison Barreto 

Assistente: . Marcelino dos Santos Come/lo - 211-3499 
Reuniões: Quartas-feiras, Os 9~30 horas 
tocai: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC) 
{7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidonte: Evandro Carreira 
Vice-Presidente: Humberto Lu~a 

Titulares 

1. Raimundo Paf8nle 2: luiz Fernando Freire 

3. Bernardino Viana 
4. Alberto Silva 
1. Evondro Carl'8ira 
2. Humberto Lucena 
3. Lâzaro Borboza 

Suplentes 

1. Affonso Camargo 
2. Pedro Pedrouian 
3. Aderbal Juremo 

1. Orestes Quércio 
2. Eveláslo Vieira 

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha - 211-3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Benedito Ferreira 
Vice·Presidente: Vicente Vuolo 

.Suplentes 

1. Benedito Ferreira 1. Passos P8rto 
2. Vicente Vuolo 2. lamento Júnior 
3. Pedro Pedrossian 3. Alberto Silva 

4. Affonso Camargo 
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1. Evandro Carreira 1. leite Chaves 
2. Lázaro Barboza 2. Agenor Maria 
3. Orestes Quércia 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - 21 l-3499 

ReiJniões: Terças·feiras, às 10:00 horas 

local: Sala "Ruy Barbosa" - Ane:w;o 11 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
local: Anexo 11 -=Térreo- 211-3507 

Assistentes: 

Helena lsnard Accauhy- 211-3510 
Mauro Lopes de Sá - 211-3509 
Clayton Zonlorenci - 211·3508 

Outubro de 1980 

C) SERVIÇO DE cOMISSOES ESPECIAIS E DE INQUERITO 

Chefe: Cleide Maria B. F. Cruz 
local: Anexo 11 - Térreo- 211-3.511 
Assistenfln: 
Elizabeth Gil 8. Vianna - 211-351 O 
Nadir da Rocha Gomes- 211-3508 
Haroldo P. Fernandes- 211-3512 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORAS 

10,00 

HORAS 

09,30 

10,00 

10,30 

JJ,OQ 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1980 

TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

RUYBARBOSA MARCELINO C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

C.T. Ramal-3882 Ramal-3880 GUILHERME 

09,30 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

GUILHERME 
RUY BARBOSA 

C.A.R. 
Ramal-3880 

C.S.P.C. 
Ramal-3882 

LEOA 

QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.e. ANEXO"B" SÉRGIO 

C.S.N. 
RUY BARBOSA CARlOS 10,00 
Ramal-3882 RUY BARBOSA 

C.O.F. 
Ramal-3882 

LEOA 
CLÓVIS BEVILÁCQUA PAULO 

C.C.J. 
Ramal-3880 ROBERTO RUY BARBOSA 

10,30 C.S: 
Ramal-3882 LEOA 

C. A. ANEXO"B" SÉRGIO 
CLÓVIS ~EVILÁCQUA 11,00 C.l.S. LEI LA 

ANEXO"B" 
Ramal-3880 

C. E. 
Ramal-3888 

FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 12,00 C. R. FÁTIMA 

RUY BARBOSA 
Ramal-3880 

C. R. E. 
Ramal-3882 

lEI LA 
11,00 C.M. ANEXO "B" FÁTIMA 

C.M.E. ANEXO"B" CARlOS 

• 
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CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1• da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 101, DE 191!11 

Aprova o texto do Oecreto .. Jei nJ? 1.785, de 13 de maio de 19RO, que H~•Hen• a lt'~islaçào referente ao Imposto ú
nico sobre Luhri:fiç3~tes e Combustíveis, e dá outras prO't idênd3!-! '\ 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.785, de 13 de maio de 1980, que "altera a legislação referente ao Im-
posto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis, e dá outras providências". · ·· · 

Senado Federal, 9 de outubro de 1980. - Senador Luiz Viana. Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1• da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N'' 102, m: 191!11 

A. prova o texto do Decreto-lei nt? ].787, de 26 de m~io de 1980~ que Hlh.a H'IH.·inu.·ntu., !l:tm cargos do Gmcrno do 
DistritQ Federal e do Tribunal de Contas do DistritQ FeMral'". 

Artigo único. É aprovado. o texto do Decreto-lei n• 1.787, de 26 de maio de 1980, que "fixa vencimentos para car~os do 
Governo do Distrito Fed>ral e cto Trib!.!nal çj~ Contas rlo Distrito Federal". · . 

Senado Feqeral, 9 de Ol.!tubro de 1980. -Senador Luiz Viana. Presidente. 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

I- ATA !H 153• SESSÃO, EM 9 llE OUTUBRO OE !980 

1.1- AllcRTURA 
1.2- EXPEDieNTE 

1.2.1 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

-Ofício n' S-25/80 (n' 1.696/80, na origem), do Sr. Governador do 
Estado de Sergipe, solicitando autorização do Senado Federal, para con
tratar operação de empréstimo externo, no valor de US$ )0,000,000.00, 
para financiar projetas elo Sistema Rodoviário Estadual. 

- Mensagem n' 156/80 (n• 261/80, na origem), do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta para 
que seja autorizada a Pr~feitura Muniç.ípal de Aracaju (SE) a elevar em 
Cr$ 25.495.947,12, o montante de sua dívida consolidada. 

- Mensagem n9 177 j80 (n9 288/80, na origem), do Senhor Presidente 
da República, submetendo ao exame do Senado Federal, proposta no sen-

tido de que seja a Prefeitura Municipal de Louveira (SP), autorizada a ele
var em Cr$ 8.000.000,00, o montante de sua dívida consolidada. 

-Mensagem n' 182/80 (n' 293/80, na origem), do Senhor Presidente 
da República, propondo ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Poços de Caldas (MG) a elevar em Cr$ 65.000.000,00, o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

- Mensagem n' I 87/80 (n' :!98/80, na origem), do Senhor Presidente 
da República, submetendo ao exame do Senado Federal, proposta para 
que seja autorizada a Prefeitura: Municipal de São José dos Pinhais (PR) a 
elevar em Cr$ 21.955.248,96, o montante de sua dívida consolidada inter
na. 

- Mensagem n• 195/80 (n' 343/80, na origem), do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta para 
que seja autorilada a Prefeitura Municipal de Chapecó (SC) a elevar em 
Cr$ 11.000.000,00, o montante de sua dívida consolidada. 
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- Projeto de Resolução n9 85/80,_ que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Cuiabá (MT) a elevar em Cr$ 393.926.000,00, o montante de sua 
dívida consolidada. (Rcdação finaL) 

-Mensagem n' 186/80 (n' 297/80, na origem), do Senhor Presidente 
da Repúblícu, propondo aO Senado Federal seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de São João da Boa Vista (SP) a elevar em Cr$ 29.486.860,80 
{vinte e nove milhões, quatrocentos e oite_nta e seis mil, oitocentos e ses
senta cruzeiros e oitenta centavos) o montante de sua dívida consolidada 
interna. 

- Mensagem n' 159/80 (no 264, de 1980), do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Rolândia (PR) a elevar em 
Cr$ 77.525.047,84 (setenta e sete milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, 
quarenta e sete cruzeiros e oitenta e_quatro centavos) o montante de sua 
dívida consolidada. 

- Mensagem n' 180/80 (n' 291/80, na origem), do Senhor Presidente 
da República, submetendo ao exame do Senado Federal, prOposta para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Orlândia (SP) a elevar em 
Cr$ 8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

- Mensagem n' 162/80 (n' 267/80, na origem), do Senhor Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal. proposta para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de São Carlos_(SP) a elevar em 
CrS 227.532.649,03 (duzentos e vinte e sete milhões, quinhentos e trinta e 
dois mil, seiscentos e quarenta e nove cruzeíros e três centavos) o montan
te de sua dívida consolidada. 

- Projeto de Decreto Legislativo n' 11/SO (n' 48-B, de 1980 na Câ, 
mara dos Deputados) que "aprova o tex,to do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e a Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e Agricultura (FAO) sobre o estabelecimento de um Escri
tório de Representação da FAO em Brasília, celebrado em Roma, a 19 de 
novembro de 1979". 

- Projeto de Decreto Legislativo nº 6/80 que ·•aprova o texto do 
Tratado de Amizade e Cqoperação entre a República Federativa do Brasil 
e a República do Peru, assinado em Brasília, a 16 de outubro de 1979". 

1.2.2 - Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado nO? 284/80, de autoria do Sr. Senador 
Franco Montoro, que autoriza a aplicação de 10 a 20% do Fundo de Parti
cipação dos Municípios cm programas de educação pré-escolar e de pri.: 
mciro grau. 

- Projeto de Lei do Senado n9 285/80, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que sugere nova redação a dispositivos da Lei nº 4.069, 
de li de junho de 1962, c dá outras providências. 

1.2.3 - Requerimentos 

- n~'425f80, de autoria do Sr. Sena_dor Franc_o Montoro, solicitando 
a retirada do Projeto de Lei do Senado nº 221/80, que estabelece a partici
pação de representantes dos empregados e empresários na administração 
da Previdência Social (lN PS, lAPAS e INAMPS). 

- N9 426/80,-de autoria do Sr. Senador Bernardino Vian~._sol~cit~n
do a transcrição, nos Anais do Senado Feder~l. do artigo "OU tudo oU na
da", publicado no Jornal do Brasil de 9·10-80, 

1.2.4- Comunicação da Liderança do PDS na Câmara dos Deputados 

- De substituição de membros em Comissão Mista. 
1.2.5 - Uiscursos do Expediente 

SENADOR ALBERTO SILVA -Comentários sobre a atual crise 
energética. 

SENADOR AL~1/R PINTO- Trabalho desenvolvido, no País, pela 
Fundação Serviços de Saúde Pública - SESP. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Pronunciamento feito pelo 
Ministro Eduardo Portella, da Educação e Cultura, perante a 21• Confe
rência Geral da UNESCO, em Belgrado. 

SENA DOR A DERBA L J U REMA - Mensagem, subscrita por Sena
dores, de solidariedade ao Se_n_ador Jarbas Passarinho. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Situação dos motoristas de tá
xi face o aumento do preço da gasolina. Reabertura dos postos de gasolina 
das cidades turísticas aos dpmingos e feriados. 

SENA DOR LEITE CHAVES, como Líder - Movimento grevista 
reivindicatório dos professores do Estado_ do Paraná. 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO ~ Problema da terra no po
voado de _Floresta, Município de Santa Luzia-MA. 

SENA DOR DIRCEU CARDOSO- Atividade jornalística desenvol
vida pela colunista Consuelo Badra, do Jornal de Brasma - DF. 

SENADOR ITAMAR FRANCO - Declarações do Sr. Ministro 
Eduardo Portella, veiculadas em órgão da Imprensa, a respeito da realida
de da Educação brasileira. 

SENADOR CUNHA LIMA- Transcurso do aniversârio de emanci
pação política da cidade de Campina Grande-PB. 

1.2.6 - Comunicação da Presidência 

- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 ho
ras e 30-minutos, com- Ordem do Dia que designa. 

1.2. 7 - Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n• 286/80, de autoria do Sr. Senador 
Humberto Lucena, que dispõe sobre a organização e funcionamento das 
organizações sindicais. 

- Projeto de Lei do Senado n• 287/80, de autoria do Sr. Senador 
D:irceu Cardoso e por S. Ex' justificado da tribuna, que dispõe sobre a 
criação de salas especiais para a exibição de obras cinematogrãficas veda
das aos circuitos comerciais, e dã outras providências. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei do Senado n9 247/79, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, acrescentando alínea ao art. 13 da Lei n9 2.800, de 18 de 
junho de 1956, que cria os Conselhos Federal e Regionais de Química, dis
põe sobre o exercício da profissão de químico, e dá outras providências. 
Aprovado, em segundo_ tl:lrno_. À_ Câmara dos Deputados. 

--.Projeto de Resoluç_ão n9 87/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Santo Antônio da Alegria (SP) a elevar em Cr$ 5.513.411,00 (cinco 
milhões, quinhentos e treze mil, quatrocentos e onze cruzeiros) o montan
te de sua dívida consolidada . Discussão encerrada, ficando a votação 
adiada por falta de quorum, após usarem da palavra os Srs. Dirceu Cardo
so e Lomanto Júnior. 

-Projeto de Resolução n9 88/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Três Lagoas (MS), a elevar em Cr$ 17.631.000,00 (dezessete mi
lhões, se_iscentos e trinta e um mil cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada. Apreciação adiada por falta de quorum regimental para o prosse
guimento da ses~ão, após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. 

- PrOjeto de Resolução n9 90/80, que--autoriza a Prefeitura Munici
pal de Barra do Garças (MT), a elevar em Cr$ 6.417.000,00 (seis milhões, 
quatrocentos c dezessete mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada. Apreciação adiada por falta de quoium regimental para o prossegui
mento da sessão. 

- Projeto de Resolução n9 I O l j80, que autoriza o Governo do Esta
do do Espírito Santo a realizar operação de empréstimo externo no valor 
de USS 15,000,000.00 (quinze milhões de dólares norte-americanos) desti
nados _a._o programa de ação do _Estado. Apreciatão adiada por falta de 

· quorum regimental para o prosseguimento da sessão. 
-Projeto de Resolução n9 102/80, que autoriza o Governo do Esta

do da Bahia a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS 
25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares), para aplicação nos pro
gramas de transporte rodoviário e de energia elétrica do Estado. Apre~ 
eiaçào adiada por falta de quorum regimental para o prosseguimento da 
sessão. 

--Projeto de Resolução n9 91/80, que autoriza a Prefeitura Municí
pal de lgarapava (SP) a elevar em CrS 14.759.280,00 (quatorze milhões, se
tecentos e cinqüenta e nove mil, duzentos e oitenta cruzeiros) o montante . 
de sua dívida consolidada. Apreciação adiada por falta de quorum regi
mental para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Resolução nº 92/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de lrecê (BA), a elevar em Cr$ 195.132.000,00 (cento e noventa e cinco 
milhões, cento e trinta e dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida co_n
solidada. Aprecia<;ão adiada por falta de quorum regimental para o prosse
guimento da sessão. 

- Projeto de Resolução nº 93/80, que autoriza a Prefeitura Municiw 
pai de Rancharia (SP) a elevar em CrS 4.704.000,00 (quatro milhões, sete. 
centos e quatro mil cruzeiros), o montante de sua divida consolídada. 
Apreciação adiada por falta de quorum regimental para o prosseguimento 
da sessão. 

• 
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-Projeto de Resolução n"' 103/80, que autoriza a Empresa de Urba
nização do Recife - URB a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 204.543.216,36 (duzentos e quatro milhões, quinhentos e quarenta e 
três mil, duzentos e dezesseis cruzeiros e trinta e seis centavos): Apreciação 
adiada por falta de quorum regimental para o prosseguimento da votação. 

-Projeto de Resolução n9 104/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Cajazeiras (PB) a elevar em Cr$ 48.644.944,ll (quarenta e oito mi
lhões, seiscentos e -quarentá e qu-a:ti'o ·mn, novecentos e quarenta e quatro 
cruzeiros e onze centavos) o montante de sua divida consolidada. Apre
ciação adiada por falta de quorum regimental para o prosseguimento da 
sessão. 

- Projeto de Resolução n' lOS /80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Presidente Prudente (SP) a elevar em Cr$ 1!0.560.327,71 (cento e 
dez milhões, quinhentos e sessenta mil, trezentos e vinte e sete cruzeiros e 
setenta e um centavos, o montante de sua dívida consolidada. Apreciação 
adiada por falta de quorum regimental para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Resolução n9 107/80, que autoriza o Governo do Esta
do de São Paulo a elevar em Cr$ 667.000.000,00 (seiscentos e selisenta e 
sete milhões de cruzeiros)- o montante de sua dívida consolidada. Apre
ciação adiada por falta de quorum regimental para o prosseguimento da 
sessão. 

-Projeto de Resolução n9 108/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Limeira (SP) a elevar em 30.489.735,00 (trinta milhões, quatrocen
tos e oitenta e nove mil, trezentos e setenta e cinco cruzeiros), o montante 
de sua dívida consolidada. Apreciação adiada por falta de quorum regi
mental para o prosseguimento da sessão. 

- Projeto de Lei do Senado n' 89/80, de autoria do Sr. Senador 
Aderbal Jurema, que dispõe sobre isenção de multas previstas nos arts. 79 
e 8• da Lei n' 4.737, de 15 de julho de 1965- Código Eleitoral. Apreciação 
adiada por falta de quorum regimental para o prosseguimento da sessão. 

- Projeto de Lei do Senado n' 82/79, de autoria do Sr. Senador Hen
rique Santillo, que altera o artigo 59 do Decreto-lei n"' 999, de 21 de ou
tubro de 1969. Apreciação adiada por falta de quorum regimental para o 
prosseguimento da sessão. 

- Projeto de Lei do Senado n"' 344/79, de autoria do Sr. Senador' 
Orestes Quércia, dispondo sobre o pagamento em dobro do auxílio natali
dade, no caso que especifica. (apreciaçãO preliminar da constitucionalida
de.) Apreciação sobrestada por falta de quorum regimental para o prosse
guimento da sessão. 

1.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES
SÃO. ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA 154• SESSÃO, EM 9 DE OUTUBRO DE 1980 

2.1 -ABERTURA 

2.2 - ORDEM DO DIA 

- Projeto de Decreto Legislativo n' 5/80 (n' 40/80, na Casa de ori
gem). que aprova o texto da Constituição da Organização das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento Industrial-- UNIDO em Agência Espe
cializada das Nações Unidas, concluído em Viena a 8 de abril de 1979. 
Aprovado. À Comissão de Redação. 

-Parecer da ComissãO -de-Relações Exteriores sobre a Mensagem n"' 
136/80 (n' 234/80, na origem), pela qual o Senhor Presidente da Repúbli
ca submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Ayrton Gonzales Gil 
Diegues, Embaixador do Brasil junto à República do Zaire, para cumula
tivamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República 
do Burundi. Apreciado em sessão secreta. 

2.3 - DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Defesa da concessão de abono 
ao funcionalismo público civil da União. 

2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO .. 

3- ATAS DE COMISSÃO 

4 - MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

ATA DA 153~ SESSÃO, EM 9 DE OUTUBRO DE 1980 

2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46ª Legislatura 

PRESIDf:NCIA DO SR. LUIZ VIANA, GABRIEL HERMES, LOliRI\'AL IUPTIST\, (;.\Sr\0 
MÜLLER E JORGE KALUME 

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena - Jorge Kalume - Jarbas Passarinho - Alexandre 
Costa- Alberto Silva- Bernardino Viana..:.:: HelvídiO-NUiies- AI mi r Pin
to - José Lins - Cunha Lima - HumOeitO -Lucena --Milton Cabral -
Aderbal Jurema- Nilo Coelho- João Lúcio- Luiz Cavalcante- Louri~ 

vai Baptista - Passos Pôrto - JutahY MagalhãeS - LomantO Júnior -
Luiz Viana- Dirceu Cardoso- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino
Itamar Franco- Tancredo Neves- Henrique Sanfillo- Affonso Camargo 
- Leite Chaves - Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental. declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 

O Sr. I 9~Secretáiio procederá à leitura do _Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
PARECERES 

PARECERES N•s 8Í2 E .813, DE 1980 

PARECER N• 812, DE 1980 

Da Comissão de Finanças. Sobre o Oficio "SH n"' 25, de 1980 (n"' 
1.696/80, na_origem), do Senhor Governador do Estado de Sergipe, 
solicitando autorização do Senado Federal, para contratar operação 
de empréstimo externo, no valor de USS 10,000,000.00 (dez milhões 
dólares norte-americanos) para financiar Projetos do Sistema Rodo
viário Estadual. 

Relator: Senador Lomanto Júnior. 
O Senhor Governador do Estado de Sergipe solicita ao Senado Federal, 

com o presente oficio, nos termos do art. 42, item IV, da Constituição, a com
petente autorização para aquele Estado contratar uma operação de emprésti
mo externo, no valor de USS 10,000-,000.00 (dez milhões de dólares norte-
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americanos) O(i o equivalente em outras moedas, destinado à execução de 
Projetas do Sistema Rodoviário Estadual, notadamente nas regiões noroeste 
e centro-oeste, inctuindo rodovias vicinais e estradas alimentadoras responsá
veis pelo escoamento da produção. 

2. O contravalor em cruzeiros - aproximadamente Cr$ 
538.800.000,00, calculado o dólar a US$ 53.88, terá a seguinte aplicação: 

PROJETOS 

1 - SE-206, :K. Si a. da 
Glória/Nonte J'.le-
gre ..........••.• 

2 - SE-104, Campo do 
Brito/Lagarto ••.• 

3 - SE.-206, GlÕria/Ri
beirÕpoli s/BR-235. 

4 - SE-306, r.;. Sra.d3S 
Dores/Serra do }~a-
chado •..•.•••••••• 

5 - S:.:-306, Ponto sobre o 
ruo Sc.rolt-oc •••••..• 

'l'Ll'J,\J, I 

EXT:CNS;,Q Vl',LO:R :::STlHADO DO r:;;v':CSTI!·"'~"':;~~ 

DO CR~ USS 
TRECHO 

(km) 

30 12o:ooo.ooo,oo 2~227,171.4 

36,6 109.800.000,00 2,037,81::1.9 

50 175.000.000,00 3,247 ,956. 'j 
" us.ooo:ooo·,oo 2,208,Gll.7~ 

60 m 15.0QO.OOO,OO 278,3%,4J 

- o 00 lO,OOO,O:..::..c· 

3. O Estado de Sergipe, pelos dados fornecidos pela Secretaria de Esta
do do Planejamento, apresenta uma dívida interna em 30-6-80, com valor de 
Ci-$2.055.475.000~00 (dois bilhões, cinqUenta e cíÍlCO milhões, quatrocentos e 
setenta e cinco mil cruzeiros), para uma receita arrecadada em 1979, de Cr$ 
2.932.025.000,00 (dois bilhões, novecentos e trinta e dois milhões e vinte e cin
co mil cruzeiros). Nesta última parcela o ICM contribuiu com Cr$ 
1.079.883.000,00 (um bilhão, setenta e nove milhões, oitocentos e trinta e três 
mil cruzeiros- cerca de 30% da arrecadação estadual) representando, apro
ximadamente, 71% da dívida interna existente em 1979. 

4. Quanto à dívida externa, um quadro anexo (Fonte SEPLAN-SE) 
esclarece que o Estado possui um contrato de empréstimo ou de empréstimos, 
com cronograma de pagamentos iniciado em 1973 e totalmente liquidado(s) 
até maio de 1980. Assim, pelos dados enviados, o Estado de Sergipe não pos
sui dívida externa. 

5. Tendo em vista as disposições do Regimento Interno e da legislação 
pertinente. foram anexados os seguintes documentos e informações prfnci
pais: 

a) Lei n"' 2.242, de 18-12-79, da Assembléia Legislativa do Estado, auto
rizando o Governo do EStado de Sergipe a contratar empréstimo no exterior 
até o montante de USS 20,000,000.00 (vinte milfiões de dólares), dos quais 
constitui a presente solicitação; 

b) A viso nt:~ 492, de 2-6-80, do Ministro-Chefe da Secretaria de Planeja
mento da Presidência da República ao Governador do Estado de Sergipe, re
conhecendo a prioridade do programa e a capacidade de pagamento deste Es
tado: 

c) Aviso n"' 491, de 2-6-80, do Ministro-Chefe da Secretaria de Planeja
mento da Presidência da República ao Ministro de Estado da Fazenda, 
informando-lhe do reconhecimento da prioridade do programa e da capaci
dade de pagamento do Estado de Sergipe para operação de crédito externo, 
em moeda. até o valor de US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares); 

d) Ofício CREDE-80(090~ de 24-6-80, do Banco Central do Brasil (FI R
CE), concedendo credenciamento, com base no Decreto n9 84.128, de 29-10-
79, para os fins do artigo 42, item IV~ in fine, da Constituição Federal; 

(') Do Presidente da República, autorização para que o Governo doEs
tado de Sergipe se dirija ao Senado Federal, em despacho de 28-7-80, publica
do no Diário Oficial da União. de 29-7-80, Seção I, pág. 14.995; 

f) Exposição di Motivos (EM n• 175(80) do Senhor Ministro de Estado 
da Fazenda favorável, enviada ao Senhor Presidente da República, propondo 
seu encaminhamento ao Senado Federal, para os fins do art. 42, item IV, da 
Constituição. 

6. O exame das condições creditícias da operação será efetuado pelo 
Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos 
termos do art. }9, inciso [I do Decreto n" 74.157, de 6 de junho de 1974, assim 
que apresentada a respectiva minuta de contrato Com o grupo financiador. 

7. Foram cumpridas as exigências do Regimento Interno (art. 403, alí
neas a, h c: t"), razão porque, na forma do art. 108, item VI da Lei Interna, opi
namos favoravelmente à solicitação, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO N• 110, DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a realizar operação de 
cmprPstimo externo no valor de USS 10,000,000.00 (dez milhões de 
dcílares) para aplica~ào no Sistema Rodoviário Estadual. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 E o Governo do Estado de Sergipe autorizado a realizar, com a 
garantia da União, uma operação de empréstimo externo no valor deUS$ 
IO,OOO,OOO.OO (dez mithões de dólares norte-americanos) ou o equivalente em 
outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a 
orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, destinado 
a complementar o Sistema RodoviáriO Esfadual, notadamente nas Regiões 
Noroeste e Centro-Oeste daquele Estado, incluindo rodovias vicinais e estra
das alimentadoras. 

Art. 2~' A operação realizar-se-ã nos termos aprovados pelo Poder Exe
cutivo Federal, inclusive o exame das condições creditícias da operação a ser 
efetuada pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do 
Brasil, nos termos do art. 1t:~, item II, do Decreto n~" 74.157, de 6 de junho de 
1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução 
da política econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o disposto na 
Lei Estadual n~' 2.242, de 18 de dezembro de 1979. 

Art. Ji Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Coinissões, 18 de setembro de 1980.- Tancredo Neves, Presi

dente, em exercício- l.omanto .Júnior, Relator- Affonso Camargo- Vi
cente Vuolu- Albertc) Silva -Saldanha Derzí- João Lúcio- Luiz Freire 
- José Ri<'ha. 

OFICIO N' S/25. DE 1980 A QUE SE REFERE O PARECER 

GOVERNO DE SERGIPE 

Ofício n~' 1696 
Ref. GE- 116 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Luiz Viana Filho 
M. O. Presidente do Senado Federal 
70.000 - Brasília - Distrito Federal 

Senhor Presidente, 

Aracaju, 12 de agosto de 1980 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, de conformidade com o 
disposto no item IV, do artigo 42, da Constituição da _República Federativa 
do Brasil, para solicitar- a autorização do Senado Federal no sentido de que 
possa o Estado de Sergipe -contratar empréstimo externo no valor de US 
10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte-americanos). 

O empréstimo, que contará com a garantia da República Federativa do 
Brasil e deverá ser contratado com entidade financeira do exterior a ser deci
dida oportunamente consoante orientação do Banco Central do Brasil, após 
a indispensável autorização do Senado Federal, destinar-se-á à complemen
tação dos recursos necessários à execução de Projetas do Sistema Rodoviário 
Estadual, notadamente nas regiões noroeste e centro-oeste, incluindo rodo
vias vicinais e estradas alimentadoras responsáveis pelo escoamento da pro
dução. 

Por oportuno, permita-me informar a Vossa Excelência que, quanto aos 
aspectos formais prévioS- segundo a Legislação pertinente, já foram atendidos 
os seguintes requisitos: 

a). Lei n• 2.242, de 18-12-1979, da Assembléia Legislativa do Estado, au
torizando o Governo do Estado de Sergipe a contratar empréstimo no exte
rior até o montante de Us$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares), dos 
quais constituí a presente solicitação. 

b) Aviso n• 492(80, de 2-6-1980, do Ministro-Chefe da Secretaria de Plao 
nejamento da Presidência da República ao ç:Jovernador do Estado de Sergipe, 
reconhecendo a prioridade do programa e a capacidade de pagamento deste 
Estado. 

c) Aviso n•491(80, de 2-6-1980, do Ministro-Chefe da Secretaria de Pla
nejamento da Presidência da República ao Ministro de Estado da F:azenda, 
informando-lhe do reconhecimento da prioridade do programa e da capaci
dade de pagamento do Estado de Sergipe para operação de crédito externo, 
em moeda, até o valor de USS 10,000,000.00 (dez milhões de dólares), 

d) Qfício CREDE- 80/090, de 24-6-1980, do Banco Central do Brasil 
FIRCE, concedendo credenciamento, com base no Decreto oQ 84.128, de 29-10-
1979, para os fins do artigo 42, item IV, in fine, da Constituição Federal, 

e) Do Presidente da República, autorização para que o Governo doEs
tado de Sergipe se dirija ao Senado Federal, em despacho de 28-7-1980, publi
cado no Diário Oficial da União de 29-7-1980, Seção I, Pags. 14995. 
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Assim sendo, solicito a Vossa Excelência autoriZação dessa egrégia casa 
que o Estado de Sergipe possa contratar a operação e·m apreço~ ao tempo em 
que encaminho a Vossa Excelência, em anexo, quadrõs demonstrativos da si
tuação financeira do Estado, bem como do Plano de Ãplicação dos Recursos. 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência, meus prOtestos de 
profunda estima e distinta consideração.- Augusto do Prado Franco, Gover
nador do Estado. 

LEI N• 2.242, DE 18 DE DEZEMBRO DE !979 

Autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo no exterior, 
e dá outras providências. 

O Governador do Estado de Sergipe: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei: 
Art. }9 t o Poder Executivo autorizado, em nome do Estado de Sergi

~ pe, a contratar empréstimo no exterior até o montante de USS 20,000,000.00 
j (vinte milhões de dólares), para complementação doS recUrsos necessários à 

, 
execução de projetes no setor de infra-estrutura rodovi_ãria. 

Art. 29 Para garantia do principal e acessórios ao empréstimo o Poder 
Executivo pleiteará o aval do Tesouro Nacional na forma de legislação em vi
gor. 

Art. 39 O Poder Executivo consignará orçamentaríainente, a partir do 
ano de 1981, atê o prazo final de amortização, dotações suficientes pai'a o pa
gamento do principal e acessórios do empréstimo resultante desta Lei. 

Art. 49 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos especiais 
neste exercício à importância de Cr$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de cru
zeiros), os quais poderão ser reabertos nos limites de seus saldos no exercício 
subseqUente, para a execução dos investimentos de que trata o art. }9 e paga
mentos de obrigações decorrentes do empréstimo. 

Art. 59 Esta Lei entrará em vigor riã~ data de sua publicação. 
Art. · 69 Revogam-se as disposições em cOntrário. 
Aracaju, 18 de dezembro de 1979; !58• da Independência e 9 I• da Re

pública.- Augusto do Prado Franco, Goveritador do Estado- Antonio Fer
nando Campos, Secretário da Fazenda - Manuel Rezende Neto, Secretário 
do Planejamento, em exercício - Helber José Ribeiro, Secretário de Obras, 
Transporte e Energia. 

(publicada no Diário Oficial do Estado de Sergipe, n• 18.543, pãgina 6, de 
!9-12-1979.) 

A viso n• 492/80 Em 2 de junho de 1980 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor Augusto do Prado Franco 
DD. Governador do Estado de Sergipe 

Senhor Governador: 
Tenho a. honra de referir~me ao Ofício n9 2.329, de 28 de setembro de 

1979, em que o Goyerno desse Estado solicita autorização para a contratação 
de operação de crédito externo no valor de US$ 20 milhões mediante garantia 
do Tesouro da União. 

2. Referidos recursos seriam contratados pelo Governo do Estado para 
fins de complementação do Sistema RodoviáriO Estadual, notadamente nas 
Regiões Noroeste e Centro-Oeste, incluindo rodovias viciriaís e estradas ali
mentadoras responsáveis pelo escoamento da produção. 

3. No tocante à operação em referência e pafa 6s efeitos do disposto no 
artigo 4• do Decreto· lei n• 1.312, de 15 de fevereiro de 1974, com a redação 
dada pelo artigo 1• do Decreto-lei n• 1.558, de 17 dejunho.de 1977, combina
dos com o Decreto n9 84.128, de 28 de outubro de 1979, esta Secretaria reco
nhece a prioridade do Programa, bem como a capacidade de pagamento do 
Estado_ 

4. Os comprorifisSos decorrentes desta operação são da responsabilida
de desse Estado, cabendo-lhe adotar,,nas épocas próprias, as providências ne
cessárias ao seu atendimento, mediante inclusão no seu brçamento de previ
são de recursos especíncos com essa finalidade. 

Ao encaminhar cópia de A viso dirigido ao Exm9 Sr. Ministro da Fazen
da, aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex' prot,.estos de elevada esti
ma e consideração. - Antonio Delfim Netto, MinistrO. 

Aviso n' 419/80 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor Ernane Galvêas 
DD. Ministro de Estado da Fazenda 

SenhOr Ministro: 

Em 2 de junho de 1980 

Tenho a honra de referir~me à solicitação do Exm'? Sr. Governador do 
Estado de Sergipe, constante do Ofício n'? 2.329, cte 28 de- setembro de 1979, 

relacionada com os aspectos de prioridade do programa de desenvolvimento 
rodoviârio do Estado, para fins de contratação, pelo Estado, de recursos ex~ 
ternos em moeda mediante garantia da República Federativa do Brasil. 

2. Para os efeitos dos Decretos-leis n•s !.312, de 15-2-74 e 1.558, de 
!7-6·77, combinados com o Decreto n• 84.128, de 28 de outubro de 1979, esta 
s.ecretaria reconhece a prioridade do referido programa, assim como a capa
Cidade de pagamento do Estado, para operação de crédito externo, em moe~ 
da, até o valor de USS lO milhões. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex'- protestos de elevada es
tima e consideração. - Antonio Delfim Netto, Ministro. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 

BACEN-F1RCE 
CREDE-80/090 

A Sua Senhoria o Senhor 
Doutor Francisco Rosa Santos 

Brasília (DF), 24 de junho de 1980 

DD. Secretário do Planejamento do Estado de Sergipe 
Aracaju - Sergipe 

Senhor Secretário, 
Referimo-nos ao oficio n• 1.029-Ref. SEPLANfSE-GSE n• 234, da Se

cretaria de Planejamento do Estado, pelo qual foi solicitado deste Banco Cen
tral credenciamento para o Governo do Estado de Sergipe contratar ope
ração de empréstimo em moeda, no valor de US$ 10 milhões, objetivando 
carrear recursos para o Programa de Desenvolvimento Rodoviário do Esta
do. 

2. A propósito, e de acordo com o disposto no inciso I do art. 29 do De
creto n9 65.071, de 27-8-69, cumpre~nos Comunicar a V. S' que, nesta data, 
com base nas atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto n9 84.128, de 
29-10-79, o Banco Central do Brasil credenciou esse Estado, com vistas à ope
ração citada, exclusivamente, para os fins do art. 42, item IV, infine da Cons
tituição Federal. 

3. Outrossim, informamos a V. S' que a fixação das condições financei~ 
ras da operação, bem como qualquer contato com instituição financeira no 
exterior, visando à sua colocação no mercado, dependerá da prévia e expressa 
autorização deste Orgão. 

4. Finalmente, esclarecemos que este credenciamento ê vâlido pelo pra
zo de 90 dias, a contar desta data. 

5. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria 
protestos de elevada estima e consideração. -Departamento de Fiscalização 
e Registro de Capitais EstrangeirOs - Gilberto de Almeida Nobre, Chefe 
Substituto. 

E.M. n' 175 
Em 24 de julho de 1980. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
O Estado de Sergipe pretende contratar empréstimo externo, no valor de 

atê US$ 10 milhões, de principal, com a garantia da União, para aplicação no 
programa de desenvolvimento rodoviário estadual. 

2. Quanto aos aspectos formaiS prévios, requeridos pela legislação per
tinente, para a concretização do emprêStímo;Tôiáin satisfeitos os· seguintes: 

a) foi promulgada a Lei n9 2.242 de 18 de dezembro de 1979, autorizan
do o Estado a contratar crédito externo até o valOr de US.S 20 milhões;. 

b) foi reconhecido o caráter prioritário da operação e a capacidade de 
pagamento do Estado, pela Secretaria de Planejamento da Presidência da Re
pública, conforme Aviso n• 491/80 de 2 de junho de 1980; 

c) foi expedida credencial, pelo Banco Central do Brasil-(FIRCE), para 
atendimento do disposto no art. 29, Inciso I, do Decreto nQ 65.07 I, de 27 de a
gosto de 1969, e no Decreto n• 74.157, de 6 de junho de 1974. 

3. O exame das condições c·reditícias da operação serã eletuado pilo 
Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasil, nos 
termos do art. }Q, inciso II, do Decreto nQ 74.157, de 6 de junho de 1974, assím 
que apresentada a respectiva minuta de contrato. 

4. Assim, tenho a honra de propor a Vossa Excelência seja o Estado de 
Sergipe autorizado a dirigir-se ao Senado Federal, para os fins previstos rio 
art. 42, item IV, in fine, da Coristituição Federal. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos 
do meu mais profundo respeito. - Ernane Galvês, Ministro da Fazenda. 



5498 Scxta-fl'ira lO DIÁRIO DO CONGRESSO 1\AUO!'\AI. (St•ç:io 11 l 

ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO- SEPLAN-SE 

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA INTERNA 

POSIÇÃO 

31/05/80 

30/06/80 

SA1LC m:vr:::oP. 
~Cr$ 1.000,00 

2.036.399 

2.055.475 
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I Núro..vo ib ~= àe INú= Total I ~rn~® QUADRO DEMONSTRATIVO ENTRE A RECEITA ARRECADADA 
IEVEll)R = contrato ._.:-rort.i.z~~ .d3 Prest2Çee5 DA. Dl:V:I:rrl 

SEC. l'>.ZENlll< B.'>l Ol-A M 216 Ol/2001 

SEC. FAZENDA CEF 03 T 32 09/88 

SD:. FAZENDi\ BNH 10 M 31JO 09/2006 ANOS 
SEC.Fl\ZENOA = 12 T 48 06fi2 

SEC. F2\ZENDA. = 40 T 32 06/87 1973 
SEC. PAZINDA = 63 T 32 06/87 1974 
SEX:.F~ BNl 70 M 216 10/97 1975 
SEX:. FAZENDA BNDE 81 T 20 09/85 1976 
SEC. FAZENDA = 83 T 32 09/88 1977 
SEC. l'>.ZENlll< BNH 84 M 31JD 02/2007 1978 

=-= BNH 85 M 31)0 02/2007 1979 
SEC. F'AZENDA. BNH B6 M 31JO 02/2007 

=- ThZl'IDA BNH 87 M 31JD 02/2007 

SEC. PAZ.Dm\ BNH 88 M 31JO 02/2007 

SEC. FAZENDA BNH 89 M 31JO 02/2007 Elaboraç5o: 

SEC. FAZDl"DA. BNH 90 M 31JQ 06/2008 

SEC. FAZENDA BNH 91 M 31JD 06/2008 

SD:. :r.AZENDA BNH 92 M 31JO 07/2008 Visto: 
SEC. FAZENDA. BN! 93 M 300 07/2008 

SEC. :r~ - 94 M 300 06/2008 

SEC. FAZENDA Brn 95 M 300 07/2008 

SEX:. FAZENDA. BNH 96 M 31JO 07/2008 

CBS: :r. im~:istêr.da ao ~trato rR 02 _O?J::r::re en se t.;:"a~ de un ~vida:rento 

extcrro jã licjuidado. 

ANOS 

1972 

1973 

"'" 1975 

"'" 1977 

1978 

l!'onte: 

~f.Yl!!~ !:Q~~!.f.~ QQ §.§.!td~2 

E.~ §.~B:~!R.~ 

O !vi O>. !l\ 1\C('.'IINISI'PAÇÃO DIPETA 

nNmoA E~l' I>TIR-I FUND~ ro= I FlDI"'JJ'>NI'E I rorAL 

(~ (~ (3;-(1)+(2) (4) IS)-(3)+_(4) 

16 l6 7.209 7.225 
30. ))Q 16 30.316 q .699 40.015 

30.300 16 30.316 9.999 40.315 

30.'300 1J..792 42.092 14.432 56.524 

46.006 2.549 48.555 27.930 76 .486 

43.153 3.098 46.251 42.289 88.540 

32.733 21.922 54.-655 101.473 156.1~.8 

23.628 '40.634 64.262 136.540 200.002-

Balanço Gcr<ll éb Estüd:l: 1972/1.979 

E A DESPESA REALIZADA 

C!:$ 1.000100 

JID:ETl'A ~ C::::SPESAS REALIZJ:\DA 

249.750. 238.330. 

301.240. 301.659. 

476.001. 453.883. 

675.052. 672.366. 

1.227.672. 1.178-737. 

LB72.232. 1.876.100. 

2.932'.025. 2.869. 771. 

,,1 ----7"·. 
J"~,t .AUGUSTO FREIRE 

Econornist.a 

JOSt rDGh~D \'11 !'O~REITAS 
(_i~:c:J:.9_l.- <h:( C\• J !o:,-plao d!.: OrçE, 

~;;~<}' hnanz.t: - coF 
--- I 

\ 

Cr$ 1 000 00 

Dl'viDl\. Ill\ AI:MINIS 
TPJ\ÇÃO !NDIRETA-

rorAL GE!l!\L 

(6) (7)-(-)+(6) 

--
7.225 

40.015 

40.315 

56.524 

217.720 294.205 

351.106 439.646 

738.445 8!:14.573 

1.318.947 1.519. 749 

Cbs: A ralta de dwdcs cm an:::G anteriores a 1976~ da Aàninistra:;:à::l Indireta, verifica-se pelo não atx::~Tpal'ha:rento da divida. 
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QUADRO DEMONSTRATIVO DA DIVIDA PÚBLICA E ARRECA
DAÇÃO DO ICM 

ANOS 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

J91B 

1975 

I 
7-225. 

4b.õl5. 
40.315. 

56.524. 

294.205. 

43'§ .ti46. 

894.573. 
1.519.749. 

48.539. 

82.680. 

122~132. 

162.704. 

274.229. 

438.4i.9. 
660.232. 

1.079.883. 

Elaboração: <1--u>--'A.~-
JJã'.St- AUG·~ FREI~, , . 

Economista , 

Visto: 

GOVDRNO DB SERGIPB 

SECRETARIA DE OBRAS. rRANSPOR.fE$ E ENERGIÁ 
DEPARTAMENTO DE ESTIADAS DB itótiAGBI - bER/S:! 

PRO~RAMA ROiJOVI..tRIO PARA FINANCI.úiENto 
PLANO DE APLICAÇAO 

BXTENSA:O VALOR ESTIMADO J>O lNVESTIMENTÔS 
p R o J E T o s DO 

TRECHO 

1 - SE-Z06, N. Sra. da GlÓria/Monte Alc,a:re ., ....... 
Z - SE-104, Cm:tpo do Brito/Laaarto ............... 

3 - SE-208. Glória/Ribei rôpol is/BR- 2 3S ............ 

4 - SE-306. N. Sra. du Dores/Serra do Maehado ... 

S - SE-306, Ponte sobre o Rio Sersipe ............. 

T O T A L 

us~ 5:5,88 

PARECER No 813, DE 80 

Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Reso~ 
loção n9 110, de 80, da Comissão de Finanças, que "autoriza o Gover
no do Estado de Sergipe a realizar operação de empréstimo externo no 
valor do USS 10,000.000.00 (dez milhões de dólares) para aplicação 
no Sistema Rodoviârio Estadual". 

Relator: Senador Raimundo Parente 

A Comissão de Finanças, na forma regimental, apresenta o presente Pro
jeto de Resolução, que autoriza o Governo do Estado de Sergipe- art. l'i'
·~a realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo externo 
no valor de USS 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte-americanos) 9u 
o equivalente em outras moedas, de principal, junto ao grupo financiador a 
ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central 
do Brasil, destinado a complementar o Sistema Rodoviário Estadual, notada~ 
mente nas regiões noroeste e centro~oeste daquele Estado, incluindô rodovias 
vicinais e estradas alimentadoras. 

2. A operação de crédito, na conformidade do artigo 29 do referido 
projeto, "realizar-se-ã nos termos aprovado pelo Poder Executivo Federal, 

(laa) Cr$ US$ 

30 lZO.OOO.OOO,OO z.zz1.111.49 

36,6 109.800.000,00 2,037.861,91 

so 175.000.000.00 3,247,958.42 

Z4 119.ooo.ooo.oo Z,Z08,611.7S 

60 il 15.000.000,00 %78,396,43 

- S38.80Õ.OÓO"O 
h' fi 

10,0~ ,ooo.oo 

Y~.X!~7.1'~ 
inclusive o exame das condições creditícias da operação a ser efettiada pelo 
Ministério da Fazenda, em articulação côm o Banco Central do Brasil nos 
termos do art. J9, item II, do Decreto nli 74.157, de 6 de junho de 1974, obede~ 
cidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política 
econômico-financeira do Governo Feder.al e, ainda, o disposto na Lei Esta
dual n' 2.242, de 18 de dezembro de 1979", 

3. Tendo em vista o disposto no Regimento Interno e na Legislação 
Pertinente, foram anexados os seguintes documentos e informações princi
pais: 

a) Lei n' 2.242, de Í8-12-79, da Assembléia Legislativa do Estado, auto
rizando o GoVerho do Estado de Sergipe a contratar emprêstimo no exterior 
até o montante de USS 20,000,000,00 (vinte milhões de dólares), dos quais 
constitui a presente solicitação; 

b) A viso n• 492/80, de 2-6-80, do Ministro-Chefe da Secretaria de Plane
jamento da Presidência da República ao Governador do Estado de Sergipe, 
reconhecendo a prioridade do programa e a capacidade de pagamento deste 
Estado; 

e) A viso n9 491/80, de 2-6-80, do Ministro-Chefe da Secretaria de Plane
jamento da Pr~sidência da República ao Ministro de Estado da Fazenda, 

.... 

r 
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informando-lhe do reconhecimento da prioridade do programa e da capaci
~ dade de pagamento do Estado de Sergipe para operaçãO de crédito externo, 

em moeda, atê o valor de US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares); 

1 
~\ 

j 

d) Oficio CREDE- 80/090, de 24-6-80, do Banco Central do Brasil
FIRCE, concedendo credenciamento, com base no Decreto n'ii 84.128, de 
29-10-79, para os fins do artigo 42, item IV, "in fine", da Constituição Fede
ral; 

e) do Presidente da R.epóbitca, autorização que o Governo do Estado de 
Sergipe se dirija ao Senado Federal, em despa~ho de 28-_7-80, publicado no 
Diário Oficial da União de 29-7-80, Seção I, Pãg. 14995; 

f) Expósição de Motivos (EM n• 175(80) do Senhor Ministro de Estado 
da Fazenda, favorâvel, enviada ao Senhor Presidente da República, propon
do seu encaminhamento ao Senado Federal, para os fins do art. 42, item IV, 
da Constituição. 

O mérito do pedido jã foi ampla e detidamente examinado pela Comis
são de Finanças que conclui pela concessão da medida pleiteada, nos termos 
do presente Projeto de Resolução. 

5. Nada hã que possa ser arguido contra a proposição, no que compete 
a esta comissão examinar, a qual estã corretamente formulada sob os ângu
los constitucionais e jutídicos, razão peia quai entendemos possa ter tranii-
tação normal. _ _ _ ___ _ _ _ 

Sala das Comissõés, 8 de outubro de 1980.- Nelson Carneiro, Pre~iden~ 
te, em exercício; - Raimundo Parente, Relator; .....;. Leite Chaves - Franco 
Montoro _..:. Helvídio Nunes- Luiz Fernando Freire- Bernardino Viana
Aderbal Jurema - Almir Pinto. 

PARECERES Nos 814 E 815, DE 1980 

PARECER N• 814, de 1980. 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 156, de 1980 
(n' 261, de 1980, na origem), do Senhor Presidente da República, sub
metendo à aprovação do Senado Federal, proposta para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) a elevar em CtS 
25.495.941 ;12 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e noventa e cinco 
mil, novecentos e quarenta e sete cruzeiros e doze centavos) o montan
te de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador José Lins. 
Com a Mensagem'n• !56/80, o Senhor Presidente da República submete 

à deliberação do Senado Federal, pleito da Prefeitura Municipal de Aracaju 
(ES), que objetiva contratãr,junto ao Banco do Nordeste.do Bra~il S.A., este 
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, a seguin
te operação de crédito: 

"Características da operação: 
A- Valor: 25.495.947,12 

(correspondentes a 52.264 UPCs de de Cr$ 487,83, em 
março(80); 
B- Prazos: 

I - de carência: 24 meses 
2 - de amortização: 96 meses; 

c - Encargos: 
I -juros de 10% a.a; 
2- correção monetá!ia: idêntica à das bRTNs, trimestral; 
3 -taxa de administraçãO de 1 o/o sobre o valor do empréstimo; 

D- Garantia: 
Vinculação de parcelas do Fundo de Participação dos M unicí

pios (FPM); 
E ......;.. Destinação dos recursos: 

Execução dos projetes de reurbanização do Parque Teófilo 
Dantas e pavimentação da Avenida Acrísio CrúZ. 

É da competência do Senado Federal autorizar as operações de crédito 
contratadas pelos EStados e Municípios com recursos provenientes do 
FNDU, FASe do BNH- (parágrafo único doart. 2•da Resolução n'93, de 
1976). 

Para esses casos não se aplicam os liritites fixados no art. 29 da Resolução 
n• 62, de 1975, do Senado Federal. ~ 

Deve-se considerar, contudo, que: 
a) Novas receitas indiretas serão geradas em decorrência das obras a se

rem implantadas; 
b) a geração de receita dar~se--á a taxas bem mais elevadas do que aqueR 

las consideradas na análise, de vez que a correção das ORTNs têm correção 
limitada abaixo da inflação; 

c) o período de carência é bastante elãstico para acomodação finar.ceira 
dos tomadores. 

Com base no exposto, opino pela aprovação do projeto em exame, tendo 
em vista o carãter de prioridade social de que se reveste o empréstimo, na for
ma do seguinte 

. PROJETO DE RESOLUÇÃO N• III, DE 1980 

Ãutorlza a Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) a elevar em 
Cr$ 2S.49S.947,i2 (vinte e cinco miihões, quatrocentos e noventa e cinco mil, 
üõVeC'éiitOS e c)üãfeõtã é Sete cruzeiros e doze centavos) o montante de sua dívida 
consoiidada Interna. 

Ó Senado Federal resolve: 
Art. }9 É a Prefeitura municipal de Aracaju (SE), nos termos do art. 29 

da Resolução n•93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 
a elevar em Cd 25.495.947,12 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e noventa 
e cinco mil, novecentos e quarenta e sete cruzeiros e doze centavos) o montan
te de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um erilptês
tirtio de igual valor, junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., este na quali
dade de administrador do Fundo de Oesenvolvimento Urbano do Nordeste 
- FUNDURBANO, destinado à execução dos projetas de reurbanização do 
Parque Téófi_lo J?antas e pavimentação_ da Á verl;ida Ácrísio Cruz, naquela 
Capital, obedecidas as condiçÕes admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Comissôes, I' de outubro de 19M. - Roberto Saturnlno, Presi
dente em exercício- José Lins, Relator- tuiz Cavalcante- Pedro Simon 
- Tanctedo Neves - Bernardino Viana. 

MENSAGEM N' /56, DE /980, A QUE SE REFERE O PARECER 
(Mensagem •' 26i/SO, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, tenho a honra de pro~ 

por a Vossas Excelências seja autorizada a Prefeitura Municipal de Aracaju 
(SE) a elevar eni Cr$ 25.495.947,12 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e no
venta e cinco mil, novecentos e quarenta e sete cruzeiros e doze centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar emprésti
mo junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., este na qualidade de adminis
trador do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Nordeste- FUNDUR
BANO, destinado à execução dos projetos de reurbanização do Parque Teófi
lo Dantas e pavimentação da Avenida Acrísio CruZ, naquela Capital, de con
formidade com a inclusa Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta
do da Fazenda. 

ilrasiiia, il de julho de I 980. - João Figueiredo. 

E.M. no 135 Em 26 de junho de 1980 
Excelentíssimo Senhor Presidente d~ República, 
b Conselho Monetário Nacional, em sessão de 25-6-80, ao apreciar o anexo 

voto, detennihou fosse encaminhado a Vossa Excelência o pedido da 
Prefeitura Municipal de Aracaju (SE), no sentido de ser autorizada, com base 
no que estabelece o art. ,29 da Resolução n9 93, de i i-lô-76, do Senado Fede
ral, a contratar uma operação de crédito de Cr$ 25.495.947,12 (vinte e cinco 
milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, novecentos e quarenta e sete cru·
zeiros e doze centavos) - correspondentes a 52.264 UPC, considerado o va~ 
lor nominal da UPC de Cr$ 487,83, vigente em março de 1980 -,junto ao 
Banco do Nordeste do Brasil S.A., este na qualidade de administrador do 
Fundo de Desenvolvimento Urbano do Nordeste - FtJNbURBANó. 

2. Nessas condições, e em face do que preceitua o parágrafo único do 
art. 29 da aludida Resolução n9 93/76, tenho a honra -de submeter a matéria à 
elevada consideraç_ão de Vossa Excelência, a fim de que se merecedora de 
acOlhimento, seja encaminhada ao Senado Federal. 

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Êxcelência os protestos do 
meu mais J)fõfurido respeito. - Emane Galvêas, Ministro da Fazenda. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 

Prefeitura Municipal de Aracaju (SE). Pedido de autorização 
para contratar operação de crédito prevista no art. 29 da Resolução n9 93, de 
11-10..76, do Senado Federal. 

Senhores Conselheiros, 
Pretende a Pr~feitura Municipal de Aracaju (SE) contratar, junto ao 

Banco do Nordeste do Brasil S/ A, este na qualidade de agente financeiro do 
Fundo de Desenvolvimento Urbano- _FUNDURBANO, uma operação de 
crêdito de Cr$ 25.495.947,12 (correspondentes a 52.264 UPC, considerado o 
valor nominal da UPC de Cr$ 487,83, em março de 1980, nos termos da sú
mula anexa, 
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2. Em face do que preceitua o parágrafo único do art. 29 da Resolução 
n~' 93, de ll-10-76, do Senado Federal, submeto o assunto à consideração de 
V. Ex', votando pelo seu encaminhamento à Presidênda da República, para 
posterior envio àquela Casa do Congresso, se de acordo o Chefe do Poder 
Executivo. 

Anexo: voto do Conselheiro Carlos Geraldo Langoni, em 20-6-80. 

ANEXO 

Operação de crédito a ser contratada pela Prefeitura Municipal 
de Aracaju (SE) junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/ A,_ este na 
qualidade de agente financeiro do Fundo de Desenvolvimento Urbano 
- FUNDURBANO. 

I. ucaracterísticas da operação: 
A- Valor: 25.495.947,12 
(Correspondentes a 52.264 UPC de CrS 487,83, em marçof80); 
B- Prazos: 
1 - de carência: 24 meses; 
2 - de amortização: 96 meses; 
C - Encargos: 
1 -juros de 10% a.a.; . . 
2 _ correção monetária: idêntica à dos ORTNs, trtmestral~ 
3 -taxa de administração de 1% sobre o valor do empréstimo; 
D- Garantia: 
Vinculação de parcelas do Fundo de Participação dos Municí

pios (FPM); 
E - Destinação dos recursos: 
Execução dos projetes de reurbanização do Parque Teófilo 

O antas e pavimentação da Avenida Acrísio Cruz." 

2. Segundo parecer apresentado pelo Banco do Nordeste do Brasil 
Sf A a operação de crédito sob exame é viâvel e~~ntômica e financeir~mente. 

'3. Trata-se de operação a que, por for~a das disposiç~es cont~das no 
art. 2'<' da Resolução n9 93, de 11-10-76,_ do Senado Fede:ral, nao se aphcam os 
limites fixados no art. 2~> da Resolução n9 62, de 28~10-75, da mesma Casa do 
Congresso, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Fundo 
de Desenvolvimento Urbano - FUNDURBANO. 

4. De acordo com os registres do Departamento da Dívida Pública, a 
situação geral da dívida consolidada interna do Município apresen~a-se con
forme o quadro a seguir: 

D!VIDA Cüt!SOLJD!\DA 
INTERNA 

T-I!lTP..ALit·:JTE 

<1} fm títulos 
ti} Por contratos 
c) Por gar,<nti a-; 
d) Outr<ls 

II-EXTP.ALH:TTE 

a) rou 
b) rAs 
c) l:!<-;H 

IJI-TnTt..L Gf:f!f,L{I+TI) 
=-===;;;: 

PDSIÇJíO n; 
31.03.80 

4Cfl. 9~9 ,3_ 

90.5':!9,2 
34. 1~:2 ,1 

3{,,;.20[:,0 

~;~,9~9.3 

OPERf,ç7,Q J'.U
TORIZfcOA PE
LO ct::l E 1\Il: 
DA llM CQ!;":" 
Tr.ATAOr, 

_573_:~_50,2 ·-

S73.S:::-,z 

. _?23 •. ~5~ ,? 

Cr! r:1i1 

OPERf,ç1',Q SITUAÇM f'O~Tr~;nK 
SOB 1!. Catnr.AIAÇ;.o ~;:.~-

EXtU·~t TENDIDA 

~-11-~~·-? 1.088.~9S,!. 

25~4%,9 116.0S:5, 1 
34.11\2,1 

932>.1:-.~.é 

25.495,9 1.~~;3.2.::_~ 
-.- -

5. Levando-se em conta, entretanto, a soma do endividamento intra e 
extralimite. para efeito de análise sobre a capacidade de pagamento do postu
lante, teríamos a seguinte situação: 

I·',JntJut(? g1clil:ll 

Crr.o,cíl"'"'ntc• co· ., ;.IJ\\1,11 .. 
[Ji~pi•ndio 
~~sr i l'"•rJ •• 

<lflllo11 

----::--------------r~.r~. ·ril 
Divil!.1 intr.~ or~~~·.~ciio <l'J
e cxlr<~li~··- tori;·,Hl:l (' 
te. P<!'· içú1 .,ú, omtr<1t<1 

OJ•t•J·aç;)à Situl!c?.o no:-; Cir:itM, dr, 
"SO~l tcrior ~ con-=- t~rt .. ;-n !.!.1 

:\l,f"l'i.' ., ... ·:· ") - C>"<1::;~ t.t"ill,l<;iH• ]·,o·;. lo("JI:l 

4!!:\, 9·10,.::1 ~IJ.Y~O,l. 2S.·:'JS,9 l.or:~.~l'l5,·~ 273' :; 11 ':~ 

{ 1' 103,0) S7:J.%Q,í" 2:.,.49~,9 S0{L343, 1 7P.. ]~)(", ,2 

53.?.7~.~~ r.!i.91C,O 5.557,5 lO r,. 749 ,O 51~. 1J7'J,] 

(*) Oper01çào aut<Jrizada pdo C<Jn~lho Monetârio NacJOn31. em s~são de 1·5·80, no montante de 1.471.290 UPC. 
correspondente a CrS 57J.9$0,229,0<r(i:Onsiderado o valor nomlnal da UPC de CrS 390.10. ernjunhu de 1919), fllr· 
.,,......o/.,r •"f<!- recursos: Banco Nacional''" Habilacilo. avente fin:~nr,.im: Bunço do Esl;~d<J de Sergipe S/ A. 

6. Como se vê, considerado todo o endividamento do reterido Munici- .1".' 

pio (intra+ extralimite +operação aUtorizada pelo Conselho Monetário Na
cional em 7-5-80 + operação sob exame), seriam ultrapassados os tetos que 
fhe foram fixados peJos itens I, II e III do cítado art. 29 da Resolução n9 
62/75. 

7. Assinala-se, ainda, que o orçamento da pleiteante para o corrente 
ano prevê a realização de receita de CrS 587.500.000,00 (deduzidas as ope
rações de crédito), e que sua margem de poupança real é bastante inferior ao 
dispêndio relativo às dívidas já contraídas e autorizadas pelo Conselho Mone
tário Nacional em 7-5-80, somado ao do financiamento pretendido. Mesmo 
ocorrendo incremento na receita, as parcelas a resgatar também serão reajus
tadas, uma vez que estão sujeitaS ·aos meSmos Tndices fixados para as Obri
gações Reajustáveis do Tesàuro Nacional (ORTN). 

8. Em face do_ que preceitua o parágrafo único do art. 29 da precitada 
Resolução n9 93, de 1976, o assunto deverá ser encaminhado ao Conselho 
Monetário Nacional e, posteriormente, à Presidência da República e ao Sena~ 
da .Federal, se de acordo o Chefe do Poder Exec\ltívo. 

;ÀNCO CE.NTR .. ,L DO BRASIL 
, .... Mapa de Controle das Operações da Di~lda 

ConsQiidada Interna c."t."ÜÜ~. 
llAPAM r!} 

:R._ 

~9!'..!!.~~!!!!!-Mf;!M'~-----.---. --·--------

[ FUNOURBMO ~ __ AGENTE FI~~~-~.!!!!~ST~-~-.B~_I..I: .. S~/~A-.,---~ 

~~~:.495.947,12 Pit.zi>~~:~~~ __ _-=_l~"';~;~--
TIW.$~Mõ$-;~--·---- écw.~~ê"'A - r~~1~s taxade a 

-t-t.PII.UfOIIIl...aa.... -- . -----
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11.\-o~----------~···-·-----·-· ··- ------, I Fundo de Parti~ipaçãO dos Municípios - FPM 
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taçiio da Avenida Ac:risio Cruz. 

-I r.-~~.;;,;~'1,::§.::1 -==-=-:~~=----:.-= . . . . -,1 .,:.~:.~:m,· =----l 
t !·~o· 

i 19$0 14.891,0 

L ,., J.. ;::::::: ....... ____ , I I 

1

1 ;~~,:.~.·~. '"~o;:t\;~ .. ..;-•.•t,r;-1"():;- 1. 710,0 
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l
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I 
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1985 <1.916,3 

l!lCG 
1987 

1988 

1989 

''"' 
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<1.~75,0 
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3.633,8 

1. to>f,4 

r 
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Outubro de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NA('IONAL (S<çào III 

,PAREC-.ER...l'I9-81SrDE-l980-

Da Comissão de Constituição e Justiça. sobre o Projeto de Reso~ 
loção n"' 111, de 1980, da Comissão de Economia, que "autoriza a 
Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) a elevar em CrS 25.495.947,12 
(vinte e cinco milhões quatrocentos e noventa e cinco mil, novecentos e 
quarenta e sete cruzeiros e doze centavos) o montante de sua dívida 
consolidada interna''. 

Relator: Senador Raimundo Parente 
O Presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do Senado 

Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem n9 156/80, do Se~ 
nhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju 
(SE) a contratar empréstimo no valor de Cr$ 25,495.947,12 (vinte e cinco mi
lhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, novecentos e quarenta e sete cru~ 
zeiros e doze centavos), destinado a financiar projetOs de reurbanização na~ 
quela cidade. 

O Pedido foi forlnulado nos termos do preceitllãdõ 'no art. 29 da Reso
lução n9 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não
observância dos limites fixados no artigo 29 da Resolução número 62, de 
1975, também do Senado Federal. 

Há a ressaltar, ainda, que a operação sob exame se acha devidamente au
torizada pela Lei Municipal n• 661, de 1979 e pela Lei n• 674, de 26 de de
zembro de 1979. 

E de competência desta Casa autorizar as operações de crédito contrata
das pelos Estados e Municípios, por força do que estabelece a Constituição 
Federal. 

No Mérito, a Comissão de Economia examinou e considerou o pleito 
viâ vel técnica e financeiramente, concluindo pelo presente Projeto de Reso
lução. 

Em face ao exposto, verifica~se que a proposição foi elaborada consoan
te as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, 
o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 1980.- Nelson Carneiro, Presiden
te, em exercício - Raimundo Parente, Relator - Franco Montoro - Cunha 
Lima- Almir Pinto- Lulz Fernando Freire- Bernardino Viana - Aderbal 
J urerna - Helvidio Nunes. 

PARECERES N•s 816 E 817, DE 1980 

PARECER N• 816, DE 1980 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 177, de 1980 
(no:> 288/80, na origem), do Senhor Presidente da República, subme
tendo ao exame do Senado Federal proposta no sentido de que seja a 
Prefeitura Municipal de Louveira (SP) autorizada a elevar em CrS 
8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida con~ 
solidada. 

Relator: Senador Orestes Quércia 

O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Senado Fe
deral (art, 42, item VI, da Constituição) a Exposição de Motivos (EM n' 
148/80) do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, relacionada com o pleito 
da Prefeitura Municipal de Louveira, Estado de São Paulo, no sentido de ob
ter a necessária autorização para que o Município ·possa elevar, temporaria
mente, os parâmetros fixados pelo artigo 29 da Resolução n9 62,- de 28~ 10-75, 
alterados pela Resolução n9 93, de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de 
realizar operação de crédito junto à Caixa Econômica do Estado de São Pau
lo S.A., no valor de Cr$ 8.000.000,00 (oito~ milhões de cruzeiros), destinado 
ao financiamento dos serviços de calçamento de ruas naquele município, com 
as seguintes características: 

"A - Valor: CrS 8.000,000,00; 
B - Prazo de Amortização: 36 meses; 
C - Encargos: 
I - juros: lO% a.a.; 
2 - correção monetária: pela variação anual das ORTNs 

(UPC); 
D- GaraDtia: vinculação de cotas-partes do Imposto sobre a 

Circulação de Mercadorias (!CM); 
E- Destinação de Recursos: calçamento de ruas naquela cida

de." 

2. A Revolução n9 62, de 28-10~75, desta Casa, com as alterações intro
duzidas pela Resolução n~' 93, de 1976, estabeleceu para a dívida consolidada 

--d-os-Estado-s-e-rlos-M-unicípios novos timites máximos, levando-se em conta os 
seguintes critérios: 

.. 1 - O montante global não poderá exceder a 70% (setenta por 
cento) da receita realiza,da no exercício financeiro anterior. 

II -O crescimento real anual da dívida não poderá ultrapassar 
a 20% (viilfe por cento) da receita realizada. 

lii - O dispêndio anual com a respectiva liqüidação, com
preendendo o principal e acessórios, não-poderá ultrapassar a 15% 
(quinze por cento) da receita realizada no exercício anterior. 

IV -A responsabilidade dos Estados e Municípios pela emfS~ 
são de títulos da dívida pública não poderá ser superior a 50% (cin
qüenta por cento) do teto fixado no item I deste artigo." 

3. De acordo com o artigo 29 da Resolução n9 62, de 1975, com as alte~ 
rações introduzidas pela Resolução n9 93, de 1976, foram fixados para a dívi~ 
da consolidada interna da Prefeitura MuniciPal de Louveira (SP) no presente 
exerCÍcio, com base-na receita líquida realizada em 1979, os seguintes limites 
mãximos: 

a) Montante Global .... , . , .. , . , .. , , .. Cr$ 18.609,9 mil (item I); 
b) Crescimento Real Anual ... , , , . , , , , . Cr$ 5,317,1 mil (item 11); 
c) Dispêndio Anual Máximo .. , , , .. , , , Cr$ 3.987,8 mil (item Ill), 

4. Para que se possa efetivar a operação sob exame, haverã necessidade 
de autorização específica do Senado Federal, uma vez que, após a contra
tação, o endividamento consolidado interno intralimite do referido município 
ultrapassarã os limites fixados pelos itens II e III do artigo 29 da Resolução n'i' 
62, de 1975, conforme o quadro a seguir: 

{fNJtr: Banco Ccnt'laL dfJ B-'ta.~ir} 

ltcm 'Vlv.i.da. C'on!ouUdru:la. l11ie.~na 

t1atct: CJ•: C·.~ ·~.u 

d~;ã,;~~-~"~.~~:~Lt~~c~ i~.~:.~·~~-~(·(~~:;~~~~ 
RC'.<~d~tÇ{W n~' 6'!/75 I ~~~~-c~ p':C'(t••:di_ 

/.!01~iantC', G.('oba.t .......... Tt.609,9 17.615,6 

ll Clte.õUmr.>•Lto 11ea.C a.nua.e .. 5-.317 ·' 6.47C:,!.> 

lll Vüpê,Jdio AwJUat má:o::Ü110 .. 3. 9&7. t 7 .O!>í.,O 

5. O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais: 
a) parecer do COnselho Monetário Nacional, favorâvel à operação em 

pauta; 
b) Lei Municipal n• 561, de 1977, autorizadora da operação; 
c) Exposição de Motivos (EM n• 148/80) do Senhor Ministro de Estado 

da Fazenda ao Exm9 Senhor Presidente da República, comunicando que o 
Conselho Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favoravelmente ao 
pleito, formulado conforme o art. 29 da Resolução n"' 93, de 1976, do Senado 
Federal; e · 

d) Parecer do Banco Central do Brasil - Departamento da Dívida 
Pública, favorável ao pleito. 

6. Segundo o parecer apresentad~ pelo órgão financiador, a operação 
de crédito sob exame é viável econômica e financeiramente. 

7. Há a ressaltar que o orçamento do pleiteante para o ano corrente 
prevê a realização de receita de Cr$ 51.911.800,00 (deduzidas as operações de 
crédito), da qual 34,97% destinam~se a atender a investimentos com recursos 
próprios. 

8. Por outro lado, a margem de poupança real anual (Cr$ 23,722,3 mil) 
é bastante superior ao maiOr dispêndio anual (Cr$ 7.058,0 mil), em 1982, ra~ 
zão por que a operação não irã provocar pressões orçamentárias nos próxi
mos exercícios. 

9. Cumpridas as exigências estabelecidas no Regimento Interno e nas 
normas vigentes, conclüímos por aceitar o pleito contido na Mensagem do 
Senhor Presidente da República, na forma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÀO N• 112, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Louveira (SP) a elevar em 
Cr$ 8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 E a Prefeitura Municipal de Louveira, Estado de São Paulo, au~ 
torizada.a elevar, temporariamente, os parâmetros fixado_s pelos itens II e III 
do artigo 2• da Resolução n' 62, de 1975, com a redação dada pela Resolução 
n9 93. de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de que possa realizar uma 
operação de crédito no valor de Cr$ 8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros), 
junto à Caixa Econôriüca do Estado de São Paulo S.A., destinado ao finanw 
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ciamento dos serviços de calçamento de ruas naquele Município, obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Comissões, I O de setembro de 1980. - Roberto Saturnino, Pre
sidente, em exercício- Orestes Quércia, Relator- José Richa- Bernardino 
Viana - José Lins - Marcos Freire. 

MENSAGEM N• 177, DE 1980, A QUE SE REFERE O PARECER 

(Mensagem n9 288/80, na origem) 

Excelentíssimos Senhores membros do Senado Federal: 

Nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição, tenho a honra de pro
por a Vossas Excelências seja autorizada a Pre_feitura Munícipal de Louveira 
(SP) a elevar em Cr$ 8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar emprêstimo junto à Caí
xa Económica do Estado de São Paulo S.A .• destinado ao financiamento dos 
serviços de calçamento de ruas naquele Município, de conformidade com a 
inclusa Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda. 

Brasília, 10 de julho de !980. -João Figueiredo. 

E.M. n' 148 Em 26 de junho de 1980 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

O Conselho Monetário Nacional~ em sessão de 25-6-80, ao apreciar o 
anexo voto, manifestou-se de acordo com o atendimento do pleito da Prefeitu~ 
ra Municipal de Louveira (SP), no sentido de que sejam elevados os parâme
tros fixados pelos itens II e III do artigo 2• da Resolução n• 62, de28-10-75, 
alterada pela de nP 93, de 11-10-76, ambas do Senado Federal, a fim de que 
possa contratar operação de crédito no valor de Cr$ 8.0004000,00 (oito mi
lhões de cruzeiros). junto à Caixa Económica tio '.!stado de São Paulo S.A. 

2. Nessas condições, e em face do que preuitua o parágrafo único do 
artigo 39 da mencionada Resolução n9 62f75, tenho a honra de submeter a 
matéria à elevada consideração de Vossa Excelência. a fim de que, se merece-
dora de acolhimento, seja encaminhada ao Senado Federal. · 

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos do 
meu mais profundo respeito. - Ernane Galvêas, Ministro da Fazenda. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 

Prefeitura Municipal de Louveira (SP) - Pedido de elevação 
temporária dos limites estabelecidos pelo artigo 2~' da Resolução n~' 62, 
modificada pela de n9 93, do Senado Federal, respectivamente de 
28-10-75 e 11-10-76, a fim de que possa contratar empréstimo de 
CrS 8.000.000,00. 

Senhores Conselheiros, 
Solicita a Prefeitura Municipal de Louveira (SP) a elevação dos parâme

tros fixados pelos itens II e III do artigo 2' da Resolução n' 62, de 28-10-75, 
alterada pela de n9 93, de 11-10-76, ambas do Senado Federal, a fim de que 
possa contratar operação de crédito de Cr$ 8.000.000,00 (oito milhões -~e cru
zeiros), junto à Caixa Econômlca qo Estado de São Paulo S.A., nos termos da 
súmula anexa. 

2. Em face do que preceitua o parágrafo único do artigo .39 da mencio
nada Resolução n9 62/75, submeto o assunto a V. Ex•s, votando pelo seu en
caminhamento à Presidência da República, com parecer favorável deste Con
selho. para posterior envio àquela Casa do Congresso, se de acordo o Chefe 
do Poder Executivo. 

Anexo: voto do Conselheiro Carlos Geraldo Langoni, em 4-6-80: 

ANEXO 

Operação de crédito a ser contratada pela Prefeitura Municipal 
de Lom·eira (SP), junto à Caixa Económica do Estado de São Paulo 
S.A. 

I - ucaracterísticas da operação: 
A - valor: Cr$ 8.000.000,00; 
B - prazo de amortização: 36 meses; 

C - encargos: ~ 
I -juros: 10% a.a.; ,--
2 - correção monetária: pela Variação anual das ORTNs 

(UPC); 

D - garantia: vinculação de cotas-partes do Imposto sobre a Cir
culação de Mercadorias (!CM); 

E- destinação dos recursos: calçamento de ruas naquela cidade." 

2. Segundo os registros do Departamento da Dívida Pública, a si-
tuação geral da dívida consolidada interna do Município apresenta-se confor
me o quadro a seguir: 

Cr$ mil 

DI"VI DA o:NSOLI DAI1\ I'OS!Çl<D EM oPERAÇNJ SllU'\y'O POSTERIOR 
INlEI<lA ~l.0.3. 80 SOB À ar\TR•\TAÇiiJ .PRE-

EXAME TFl'WI~. 

I ~ INTRA.LIMITE 9.615.6 8.000 o 1.7.615 ,6 
a) Em títulos 
~) Por cont.r.atos 9.615,6 8.000,0 17.615,6 
c) Por garantias 

d) Outros 

II - EXIRALI~fi1E 

a) FOO 

b) FAS 

c) B"i!-1 

III - TOTAL GERAL (I+ IIl .. 9.615,6 8.000 ,o 17.615.6 

3. Levando-se em conta, entretanto, a soma do endividamento intra e 
extralimite, para efeito de análise sobre a capacidade de pagamento do postu
lante, teríamos a seguinte situação: 

lwbntante Global 

CresCimento real anual 

Dispêndio .:mual mãxiroo 

DfVida intra 
e e.xtralimi te. 
Posição·em: 
31.03.80 

9.615,6 

- 1.529,5 

3.960,3 

Ope~~~ão ;t:a~~~~~=-
Exame tação. 

8.000,0 17.615,6 

8.000,0 6.470,5 

3-097.7 7.058,0 

Limites do. 
art.2'1 da 
Feso1u;ão 
n9 62/75 

18.609,9 

5.317,1 

3.987,S 

4. C?mo se vê, considerado todo o endividamento da referida Prefeitu
ra (intra + extralimite + operação sob exame), seriam ultrapassados os tetos 
que lhe foram fixados pelos itens II e III do citado artigo 2"' da Resolução n~' 
62j75. 

Assinale-se, ainda, que o orçamento do pleiteante para o ano corrente 
prevê a realização de receita de Cr$ 51.911.800,00 (deduzidas as operações de 
crédito), da qual cerca de 34,97% destinam-se a atender a investimentos com 
recursos próprios, fato que, segundo o Departamento da Dívida Pública, não 
deverá a~ rretar à PrefeitUra maiores pressões na execução orçamentária dos 
próxhnos exercícios. -

6. Ademais. sua margem de poupança real é bastante superior ao 
maior dispêndio relativo à dívida contraída somado ao do financiamento pre
tendido. 

7. Em face do que preceitua o parágrafo único do artigo 39 da precitada 
Resolução-n"' 62, de 1975, o ã.ssuntO deverá ser encaminhado ao Conselho 
Monetário Nacional e, posteriormente, à Presidência da República e ao Sena .. 
do Federal, se de acordo o Chefe do Poder Executivo. 

r 
• 

l 
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PARECER N• 817, DE 1980 

Da Comissão de Constituicão e Justiça. Sobre o Projeto de 1\...:;:,u
lucão n'? I 12, de 1980, da Comissão de Economia, que "autoriza a 
Prefeitura Municipal de Louveira (SP) a elevar em Cr$ 8.000.000,00 
(oito milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada inter-
na". 

Relator: Senador Franco Montoro. 

Na forma regimental, a Comissão de Economia apresenta projeto de re
solução pelo qual fica- art. }9- ua Prefeitura Municipal de Louveira, Esta
do de São Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixa
dos pelos itens II e III do art. 29 da Resolução n'? 62. de 1975, com a redação 
dada pela Resolução n9 93, de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de que 
possa realizar uma operação de crêdito no valor de Cr$ 8.000.000,00 (oito mi
lhões de cruzeiros), junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., 
destinado ao financiamento dos serviços de calçamento de ruas daquele Mu
nicípio~ obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo". 

2. A Resolução n9 62, de 28-10-75, desta Casa, com as alterações intra~ 
duzidas pela Resolução n• 93, de 1976, estabeleceu para a dívida consolidada 
dos Estados e dos Municípios novos limites mâximos, levando-se em conta os 
seguintes critérios: 

''I - o montante global não poderâ exceder a 70% (setenta por 
cento) da receita realizada no exercício financeiro anterior; 

II -o crescimento real anual da dívida não poderá ultrapassar 
a 20% (vinte por cento) da receita realizada; 

HI - o dispêndio anual com a rêspectiva liquidação, com
preendendo o principal e acessórios, não poderá ultrapassar 15% 
(quinze por cento) da receita realizada no exercício anterior; 

IV - a responsabilidade dos Estados e Municípios pela emis
são de títulos da dívida pública não poderá ser superior a 50% (cin
qUenta por cento) do teto fixado no item I deste artigo." 

3. Para que se possa efetivar a operação sob exame, haverâ necessidade 
de autorização específica do Senado Federal, uma Vez que, após a contra
tação, o endividamento consolidado interno Hintralimite" do referido Mu
nicípio ultrapassará os limites fixados pelos itens II e III do art. 29 da Reso
lução n9 62, de 1975, conforme o quadro a seguir: 

(Fonte: Banco Central do BrasilJ Valor em CR$ Nil 

!teu Dívida Consolid.:lda Interna Parâmetros estabeleci ~tuarão poste-

~f~5o ~~~A~ dã ~~~ as p~~~ 
z.bntante Global •••••• - •• -

II Crescimento real anual ••• 

III_ Dispêndio anual m3x:ino ••• 

18.609,.9 

5.317,1 

3.987,8 

das. 

17.615,6 

6.470,5 

7.058,0 

4. A Comissão de Economia examinou ampla e p-ormenOrizadamente o 
caso, tendo concluído por apresentar projeto de resolução, atendendo à Men
sagem n9 177, de 1980, do Senhor Presidente da República, em vista de terem 
sido atendidas as exigências constantes nas normaS legais (Res. n9 62/75 e 
93(76, ambas do Senado Federal) e as disposições do Regimento Interno. 

5. Obedecido o disposto no art. 42, item VI, da Constituição, cofupete 
ao Senado Federal, na forma do art. 415, letra b, do Regimento Interno, .. fi_ 
xar limites globais para o montante da dívida consolidada dos Estados e Mu
nicípios". 

6. Tal matéria será objeto de Resolução do Senado, com tramitação 
própria aos projetes dessa natureza (art. 416- Regimento InteriJo). 

7. Há a ressaltar, ainda, que a operação sob exame se acha devidamen
te autorizada pela Lei Municipal n• 561, de 1977. 

Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação da matéria, 
uma vez que constitucional e jurídica. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 1980. -Nelson Carneiro, Presiden
te, em exercício - Franco Montoro, Relator- Leite Chaves - Helvídio Nu~ 
nes- Almir Pinto -- Luiz Fernando Freire- Raimundo Parente- Bernardi
no Viana - Aderbal J urerna. 

PARECERES N•s 818 E 819, DE 1980 

PARECER N• 818, DE 1980 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n9 182, de 1980 
(n9 293/80, na origem), do Senhor Presidente da República, propondo 
ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de Poços de 
Caldas (MG) a elevar em Cr$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões 
de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna 

Relator: Senador Tancredo Neves 

O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Senado Fe
deral (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no sentido de que seja a 
Prefeitura Municipal ae Poços de Caldas, Estado de Minas Gerai~ autorizada 
a elevar em Cr$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar emprês~ 
timo junto à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade 
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, no valor cc
respondente a 133.243,14 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 
487,83, vigente em março de 1980. -

2. Característica da operação: 
A- Valor: Cr$ 65.000.000,00 

(correspondente a 133.243,14 UPC de Cr$ 487,83, em 
marçof80); 
B- Prazos: 

1 - de carência: 36 meses, incluindo o período de obras; 
2- de amortização: 240 meses; 

C - Encargos: 
1 -juros de 4% a.a., acrescidos de 1% a. a. pelo repasse da MIM 

NASCAIXA; 
2- correção monetária trim-estral correspondente ao índice de 

variação das ORTNs; 
D- Garantia: 

Vinculação de quotas do Imposto sobre Circulação de Merca
dorias (ICM); 
E - Destinação dos recursos: 

Implantação da 3' Etapa do Projeto CURA no Município. 

3. Segundo_ o par_ecer apresentado pelo órgão financiador, a operação 
de crédito sob exame é viâvel económica e financeiramente. 

4. O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais: 
a) Lei Municipal fi9 2.895, de 29 de novembro de 1979, autorizadora da 

operação; 
b) Exposição de Motivos (EM n• 155(80), do Senhor Ministro de Esta

do da Fazenda ao Exm9 Senhor Presidente da República, comunicando que o 
Conselho MonetáriO Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favora
velmente ao pleito formulado conforme o art. 29 da Res. n9 93, de 1976, do 
Senado Federal; e 

c) Parecer do Banco -central do Brasil - Departamento da Dívida 
Pública, favorável ao atendimento. 

5. Do estudo de viabilidade apresentado pelo Banco Central do Brasil, 
destacamos os seguintes iteris patã a a-nálise da capacidade de pagamento da 
entidade: 

5.1. DADOS RELATIVOS AO BALANÇO DE 1979 

Receita Arrecadada CrS Mil 

DI- Total ........... ~ ..............................•...• 210.744,1 
D2- Operações de Crédito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.632,9 
D3 -líquida (Dl- D2) ................................... 195.11,2 
D4- Indice de Correção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.166,3 
D5- Receita Líquida Corrigida (D3 x D4) .................. 227.558,2 

5.2: LIMITES OPERACIONAIS 
AUTORIZADOS PELO ART. 2• DA RES. N• 62(75, 
CONSIDERADA PARA DIVIDA INTRALIMITE: 

EI- Montante Global (70% de D5) ........................ 159.290,7 
E2-Crescimento Anual (20% de D5) ""'"" .................. 45.511,6 
E3- -Dispêndio Anual Máximo (15% de 05)............... 34.133,7 
E4- -Responsabilidade por Títulos (15% de D5) . . . . . • . . . . . 79.645,4 
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Valor: Cr$ mil 
(Em-30/4/80) 

5.3. POSIÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA INTERNA. 

A- INTRALIMITE ................................... 88.882,1 
B- EXTRALIMITE ........................ ,_, ........ 26.449,2 
C- OPERAÇÃO SOB EXAME .......•... 65.000,00 (Extralimite) 
D- TOTAL GERAL ................................. 180.331,3 

6. Levando-se em conta, entretanto, a soma do endividamento intra e 
extralimite, para efeito de análise sobre a capacidade de pagamento do postu
lante, teríamos a seguinte situação: 

T 
D!vjtl.< intr<:~ e Op.~r.-.ç-.:io 
c>:tralinitc.::. F'O ~\b 
siç5o c.m: :!0. 04. i:.~:<.tru 
so. 

Situ.-.ç3.o 
pY.;lC'l"Jor 
d OJ:"'lr.:l

taç5o. 

CRS r::;l.l 

Li.rnitcs Co 
ar'L. 29 d.;: 
P.es. 62/75 

I l'>:Jntante glo:xü. 115.331,3 

li CJ;csc.i.r..:mto l.'C3l .;mu.:l1 11-108,5 

Ili Dispêncio rum:ü r.-.fudr.o 24.338,6 

6:'·.000,0 180.331,3 159.290,7 

65.000,0 76.108,5 45.511,6 

6.503,6 30.842,2 34.133,7 

7. Considerado todo o endividamento da referida entidade (intra+ex~ 
tralimite+operação sob exame), seriam ultrapassados os tetos que lhe fon' 
fixados pelos itens I e 11 do art. 29 da Resolução n9 62. de 1975. 

8. Trata-se, entretanto, de urna operação extralimite que, por força das 
disposições contidas no art. 2~' da Resolução n~' 93, de1976, não se aplicam os 
citados limites- (itens I, II e IID- fixados no art. 29 da Resolução n9 62, de 
1975, ambas do Senado Federal, haja vista que os recursos a serem repassaw 
dos provêm do Banco Nacional da Habitação. 

9. Esta análise foi feita tendo em vista orientação desta Comissão, no 
sentido de analisarmos a dívida do município como um todo (intra + extraliw 
mite), face a real capacidade de pagamento das prestações advindas da ope
ração em pauta, somada com as parcelas de desembolso existentes. 

lO. Neste caso, é tranqUila a posição da entidade, visto que: 
a) o orçamento do pleiteante para o corrente ano prevê uma receita de 

CrS 269.000.000,00 Gá deduzidas as operações de crédito); 
b) desta receita líquida, abatidas as despesas de custeio. e demais despe

sas, resulta numa margem de poupanta anual. de Cr$ 55.692,0 mil. 
c) deste último valor, computadas as parcelas dos juros da dívida + a

mortização prevista para o presente exercíciO, sobram Cr$ 37.692,2 (14, 1% da 
renda líquida) para investimentos coin recursos próprios, valor bem superior 
ao maior dispêndio anual com o pagamento da dívida existente com a ope
ração em exame ~ Cr$ 30.842,2 mil, em 1982. 

Atendidas as exigências constantes nas norma_s vigentes e as disposições 
do Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, 
na forma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N•J13, DE 1980. 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas (MG) a ele

var em Cr$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, Estado de Minas 

Gerais, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, 
do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 65.000.000,00 (sessenta e cin
co milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim 
de que possa contratar um emprêstimo de igual valor, junto à Caixa Econô
mica do Estado de Minas Gerais, esta na qilalidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado ao financiamento da im
plantação da 3• Etapa do Projeto CURA, naquele município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, J9 de outubro de 1980.-::- Roberto S~turnino, Presi

dente, em exercício- Tancredo Neves, Relator- Pedro Simon- José Lins 
- Luiz Cavalcante - Bernardino Viana. 

MENSAGEM NP 182, DE /980, A QUE SE REFERE O PARECER 
(Mensagem n• 293/80, na origem) 

Excelentíssiril.Os Senhores Membros do Senado Federal: 

Nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição, tenho a honra de pro
por a Vossas Excelências seja autorizada a Prefeitura Municipal de Poços de 
Caldas (MG) a elevar em Cr$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar 
empréstimo junto à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na 
qualidade de agente finariceifO do Banco Nacionã.l da Habitação, destinado 
ao financiamento da implantação da 3• Etapa do Projeto CURA, naquele 

Município, de conformidade com a inclusa Exposição de Motivos do Senhor • 
Ministro· de Estado da Fazenda. 

Brasília, 10 de junho de 1980. - João Figueiredo

E. M. n• !55 

Em 26 de junho de 1980. 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 

O Conselho Monetário Nacional, em sessão de 25-6-80, ao apreciar o aw 
nexo voto, manifestou-se de acordo com o atendimento do pleito da Prefeitu
ra Municipal de Poços de Caldas (MG), no sentido de ser autorizada, com 
base no que estabelece o artigo 2~' da Resolução n'» 93, de 11-10-76, do Senado 
Federal, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 65.000.000,00 (equi
valentes a 133.243,14 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 
487,83, vigente em março/80), junto à Caixa Econômica do Estado de Minas 
Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habi
tação. 

2.- --Nessas condições, em face do que preceitua o parágrafo único do 
art. 21' da aludida Resolução n9 93/76, tenho a honra de submeter a matéria à 
d- l<t consideração de Vossa Excelência, a fim de que, se merecedora de a

.Jento, seja encaminhada ao Senado Federal. 
Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos do 

meu mais profundo respeito. - Emane Galvêas, Ministro da Fazenda. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 

Prereitura Municipal de Poços de Caldas (MG)- pedido de au
torização para contratar operatão de crédito prevista na artigo 29 da 
Resolução n9 93, de 11-10--76, do Senado Federal, no valor de CrS 
65.000.000,00. 

Senhores Conselheiros: 
Pretende a Prereitura Municipal de Poços de Caldas (MG) contratar, 

junto à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de a
gente financeiro do Banco Nacional da Habitação, uma operação de crédito 
de Cr$ 65.000.000,00, correspondente a 133.243,14 UPC, considerado o valor 
nominal da UPC de Cr$ 487,83, em março/80, nos termos da súmula anexa. 

2. Em face do que preceitua o parãgrafo único do artigo 21' da Reso
lução n'» 93, de IJ~l0-76, do Senado Federal, submeto o assunto à conside
ração de V. Ex•s, votando pelo seu encaminhamento à Presidência da Re
pública, com parecer favorável deste Conselho, para posterior envio àquela 
Casa do Congresso, se de acordo o Chefe do Poder Executivo. 

Anexá: vOto do Conselheiro -.Carlos Geraldo Langoni, em 4-6-80. 

ANEXO 
Operação de crédito a ser contratada pela Prefeitura Municipal 

de Poços de Caldas (MG), junto à Caixa Econômica do Estado de 
Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio~ 
na! da Habitação. 

Características da operação: 
A- Valor: Cr$ 65.000.000,00 

(correspondente a 133.243,14 UPC de Cr$ 487,83, em 
março/80); 
B- Prazos: 

1 - de carência: 36 meses, incluindo o_ período de obras; 
2 - de amortização: 240 meses; 

C - Encargos: 
1 -juros de 4% a.a., acrescidos de 1% a. a. pelo repasse da MI-

NASCAIXA 
2 - correção monetãria trimestral corrspondente ao índice de variação 
das ORTN; 
D- Garantia: 

Vinculação de quotas do Imposto sobre Circulação de Merca
dorias (!CM); 

E - Destinação dos recursos: 
Implantação da 3• Etapa do projeto CURA no Município. 

2. Segundo o parecer apresentado pela Caixa Económica do Estado de 
Minas Gerais, a operação de crédito sob exame é viável econômica e financei- · 
ramente. 

3. Trata-se de operação a que, por força das disposições contidas no artigo 
2• da Resolução n• 93, de Il-10-76, do Senado Federal, não se aplicam os 
limites fixados no artigo 2• da Resolução n• 62, de 28-10-75, da mesma Casa 
do Congresso, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Ban
co Nacional da Habitação. 

• 
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4. De acordo com os registres do Departamento da Dívjda Pública, a 
situação geral de dívida consolidada interna da Prefeitura Municipal de 
Poços de Caldas (MG), 'apresenta~se conforme o quadro a seguir: 

com recursos próprios, fato que, segundo o Departamento da Dívida Públi
ca, não deverá acarretar à Prefeitura Municipal de Poços de Caldas (MG) 
maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exercícios. 

8. Ademais. sua margem de poupança real é superior ao maior dispên
-------------------=--==-~"""""-'""-'~-dio r~Iativo à dívida_somada ao do financiamento pretendido. 

5. Levando-se em conta, entretanto, a soma do endividamento intra e 
extralimite, para efeito de análise sobre capacidade de pagamento do postu· 
!ante, teríamos a seguinte situação: 

Nont .... ntc global 

Crc!:;cimcnto real 

anu.o.l •• : •••••. ·-· 

pispêndio anu.o.1 

Divida intra c Opcraçiio 
extralimite!.PO sob 
sição cm:30.04: Exar:~e 
80. 

115.331,3 65-00040 

~1.108,5 65.000,0 

Jl(. 31.1',.6 6 . So3, 6 

Situaç_iio 
postcrio:::
àcontrâtZJ 
ç-ão. -

180.331,3 

76.108~5 

3o. Sl.f;JJ _;: 

Cr$ mil 

Limites Co 
art. 2<? C!a 
Rcs. 62/75 

159.290,7 

45.511,6 
B'<. J.JJ~,?: 

6. Como se vê, considerado todo o endividamento da referida Prefeitu~ 
ra (intra + extralimite + operação sob exame) seriam ultrapassados os tetos 
que lhe foram fixados pelos itens I e II do citado artigo 29 da Resolução n9 
62/75. 

7. Assinale-se, ainda, que o orçamento do pleiteante para o ano corren
te prevê a realização de receita de CrS 269.000.000,00 (deduzidas as operações 
de crédito), da qual cerca de 14,01% destinamMse a atender a investimentos 

1.709 s/ 2.067,5 1. 785 8 

9. Em face do que preceitua o paÍ"ágrafo único do artigo 29 da precitada 
Resolução n• 93, de 1976, o assunto deverã ser encaminhado ao Conselho 
Monetário Nacional e, posteriormente, à Presidência da República e ao Sena
do Federal, se de acordo o Chefe do Poder Executivo. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 

Mapa de Apuração da J\.1argem para 
lnvestlma'ntcs com Recursos Próprios 
MAPA lN 

Prefeitura· MuniciPal de POÇOS DE C~~DAS {MG} 

~QU11YOIAD~DI!I80 

299.000.,0 

3o.ooo,ol 

269.000,0 

156.836,0 

1o.ooo.o 1 
34.367,6 

22.104,2 

213.307,8 

10.000,0 

a.ooo.o 

37._692,2; 

1) A margem para investimento com recursos própr~os representa 14.0H 
dó!l receita prevista.{ 

2) A margem de poupomça real é superior ao mai.;r dispêndio relativo i 
divida contraída somada ao do financiamento pretendido(Cr$30.842,2 
mil)./ 

1. 785 a -281 7 

·-- ·····=-- -·--- ---- ··---

.. ---·---··1---+-----j-----j 
--·-··-· --·-··-- ----·-1---1-----[------j 

1. 709 ,s/ 2.067 ,.5/ 1. 785,8 1. 785 8 -281 7 

D~~~= 

1-------''-"·'~---1••61 .... !" 82 ~ ." ~-J•_B<_ _ ~--'~.--J:• .. J-~---·Ilr::"c.8cc7 __ 1 .•c..•:..88o...._+".~ 
:::rm:&wmli -'·"'"'-L "'·'·1··":-:v:l·-~-f------ ·--:·+---:-~--~-r--~-t--~-
·-~, ....... , I I _ I I I 
~~l.~ sOu E~'l---~~q-~·~,,~I-·~4~5~9 L/TI·~,~·s~2~~~~2~J9~J/~~2~J~4~,1~/-TI-'~'~'~·'~/~~22~J~,o~-t~''~'~·'~/~l-'~l~l,~'L'-1' 

507,2.-k 307,2/1 245,2 .J 239,7/ 234,1/1228,5 J 223,0-/ 2.071,4/ 217,4 - 211.9 



5512 Sexta~feira 10 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIOI'IAI. tSc-çào II) Outuhrn dt• 1980 

OQIII,...:DEU I<T[Q .... ~IV.Q:l[S 

31.05.89/ 

PARECER N• 819, DE 1980. 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Reso
lução n<? tl3, de 1980, da Comissão de Economia, que "autoriza a 
Prefeitura Municipal de Poços de Caldas (MG) a elevar em Cr$ 
65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada interna". 

Relator: Senador Aderbal Jurema 

O presente projeto de Resolução, da Comissão de Economia do Senado Fe
deral, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n<? 182/80, dÓ Se
nhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Poços de 
Caldas, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 65.000.000,00 (sessenta e 
cinco mílhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a 
fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa Eco
nómica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado ao financiamento da im
plantação da 3• Etapa do Projeto CURA, naquele• município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

2. O pedido de autorização foi formulado nos termos preceituados no 
parágrafo único do artigo 29 da Resolução n<? 93, de 1976, do Senado Fedefal, 
implicando, por conseguinte, a não observância -dos limites fixados pelo arti
go 2<? da Resolução n~ 62, de 28-10-75, também desta Casa, conforme se veri
fica a seguir: 

.. Art. 29 Os limites fixados no artigo 29 da Resolução n<? 62, de 
1975, não se aplicam às operações de crédito contratadas pelos Esta
dos e Municípios corri recursos provenientes do Fundo Nacional de 
Apoio ao Desenvolvimento Urbano (FNDU), do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social (FAS) e do Banco Nacional da Habi
tação (BN H). 

Parágrafo único. O pedido de autorização para as operações 
de crédito previstas neste artigo serâ submetido, pelo Presidente da 
República, à deliberação do Senado Federal, devidamente instruído 
com o parecer do Conselho Monetário Nacional." 

3. Cogita-se, pOrtanto,- de operação financeira corri recursos provenien
tes do Banco Nacional da Habitação, confOrrrie demonstram a Mensagem n'i' 
182, de I 980, e os demais instrumentos que a acompanham: Exposição de 
Motivos do Ministro de Estado da Fazenda; Parecer favorável do Conselho 
Monetário Nacional; Parecer favorável da Diretoria do Banco Central; Pare
cer favorável do organismo financiador: Caixa Económica do Estado de Mi
nas Gerais; e Lei M unicípal n<? 2._895, de 29 de novembro de 1979, autorizado
ra da operação. 

4. O Regimento Interno estabelece, no art. 415, letra b, que, por pro
posta do Presidente da República, cabe ao Senado Federal ufixar limites glo
bais para o montante de sua dívida consolidada dos Estados e Municípios 
(Constituição, art. 42, VI)", e, no art. 415, "que tal matéria será objeto de Re
solução do Senado, com tramitação própria aos projetes dessa natureza. 

5. De fato, a Constituição Federal, em seu art. 42, item VI, prescreve 
como competência privativa do Senado "fixar, por proposta do Presidente da 
República e por resolução, limites globais para o montante da dívida consoli
dada dos Estados e dos Municípios ... ". 

6. O Poder Executivo, como já salientado, tomou a iniciativa constitu
cional de propor a alteração dos limites da dívida consolidada da Prefeitura 
Municipal de Poços de Caldas, elevando-a em CrS 65.000.000,00 (sessenta e 
cinco milhões de cruzeiros). 

7. Trata-se, como se vê, de proposição elaborada consoante as pres
crições legais e regimentais aplicáveis à espécie, m-e-retendo, por isso, o nosso 
encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 8 de outubro 1980.- Nelson Carneiro, Presidente, 
em exercício - Adli-rbal Jurema, Relator - Franco Montoro - Cunha 
Lima- Luiz Fernando Freire- Almir Pinto- Raimundo Parente- Ber
nardino -Viana. 

PARECERES N•s 820 E 821, DE 1980 

PARECER N' 820, DE 1980 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n'! 187. de 1980 
(n9 298/80, na origem), do Senhor Presidente da República, subme
tendo ao exame do Senado Federal proposta para que seja autorizada 
a Prefeitura Municip31 de São JoSé dOs Pinhais (PR) a elenr em C" r$ 
21.955.248,96 (vinte e um milhões, novecentos e cinqüenta e cinco mil, 
duzentos e quarenta e oito cruzeiros e nO\·enta e seis centalos) o mon
tante de sua díYida consolidada interna. 

Relator: Senador José Richa. 
Na forma do artigo 42, item VI, da Constituição, o Senhor Presidente da 

República encaniinha ao exame do Senado Federal a Exposição de motivos 
n"' 146, de 1980, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, relacionada com 
o pleito da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, 
no sentido de obter a necessária autorização para elevar em Cr$ 
21.955.248,96 (vinte e um milhões, novecentos e cinqUenta e cinco mil, duzen
tos e quarenta e oito cruzeirOs e noventa e seis centavos) o montante de sua 
dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar empréstimo junto ao 
Banco do Estado do Paraná S.A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação, valor correspondente a 40.164 UPCs, conside~ 
rado o valor da UPC de Cr$ 546,64, em abril de 1980, destinado à execução 
de obras de complementação urbana, abrangendo o sistema viário, educação, 
recreação e iluminação pública, deritro do Projeto CURA, naquele municí
pio. 

2. As condições básicas da operação são as seguintes: 

"A~ Valor: Cr$ 21.955.248,96 
(correspondente a 40.164 UPCs de Cr$ 546,64, em abril/80); 

B-Prazos: 
1 - de carência: 12 meses; 

• 

l 
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2- de! amortizaçi:io: 24õ--n1Cses; 
('- l<nl·argu .. : 

! - jur,Js de 6(J(; a.a. (sendo 5%_ para o BNH e I% para o Agen· 
ll! J,.in.am:r..:HO)~ 

2- taxa de administração: 1 %; 
3 - taxa de serviços técnicos: I%; 
4- ~:orrcçào monetária: conforme Va-fi3.Ção trimestral das 

ORTNs (UPC); 
D-(;;mmlia~: 

Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (M); 
E- l>l·.,.lin:H;:io dos n.'l'ursos: 

Exccuçi:io de obras de complementação urb~na, ab:rangendo o 
sistema vi:Itio-; educação, recreação e iluminação-pública, dentro do 
Projeto CURA." 

J. No pror.:.esso encontram·se os seguintes documentos e referências 
prln~:ipais: 

a J lei Municipal n<~ 66, de 27 de dezembro de 1977, au(orizadora da 
(>pcra~üo: 

h J Exposi1,::1o de Motivos (EM n'.' 146/80) do Senhor Ministro de Estado 
<.b hucnda ao E.xr.:.e!t:ntíssimo Senhor Presidente da República, comunicando 
que n Consdho Monctftrio Nacional ao apreciar a proposta, manifestou-se 
f;IHlr~lvclmcnte ao pleito, formulado conforme o art. 29 da Resolução n'.' 93, 
Je 1976, Jo Senado Federal; e 

l' J Parecer do Banco Central do Brasii - Departamento da Dívida 
Pública, I.JUC condui pdu deferimento do pedido. 

4. Face as disposições contidas no art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, 
com as·;.J!tcwçôes introduzidas pela Resolução n"' 93, de 1976 e tendo e:rn vista 
entendimento dc..'ila Comissão para verificação da capacidade de pagamento 
da entidade:, roi adicionado ã dívida intralimite, a parcela da dívida extralimi
tc. 

5. De a~:ordo com os dados do balanço de 1979, descontadas as ope· 
r:tçúes de crédito realizadas, teríamos uma reCeii<:!- li<]túda de Cr$ 178.018,1 
mil. que devidamente coiffgTd-a Uté-a êpoca da análise pelo Banco Central do 
Br;.t:-.il (índice de 1,1247), levaria o Valor da receita para Cr$ 200.217,0 mil. 

6. Com u receita líquida corrigida, os limites do art. 29 da Resolução n'.' 
61j75 (Dívida Intralimite) -seriam: 

I - Montante global 
I I - Crcscírnento real anual 

III - Dispêndio anual máximo 

140.151,9 mil; 
40.043,4 mil; 
30.032,6 miL 

7. Considerada a sOma da dívida já assumida (lntra+Extralimite), esses 
itens atingiriam os valores: 

I 172,151,0 mil; 
I I 626,7 mil; 

11 I 8.865,9 miL 

g, Adicionada a operação sob exame - situação posterior à contra· 
taçào -. esses itens atingiriam os valores: 

II 22.:181.9 mil; 
III 10.728,0 miL 

9. Verifíca~se, assim, que seria ultrapassado o teto que lhe foi fixado 
relo item I do art. 29 da Resolução n<1 62, de 1975. 

10. Como se trata de operação extralimite, à operação em piuta não se 
arlic:Jlll os limites da Resolução n9 62/75, tendo sido feita a análise da dívida 
com um todo, apenas para limitar, em certos casos,- o endividamento de al
guns E'itados e Municípios; agora sob melhor controle. 

11. Obtivemos os seguintes elementos constantes do processado: 

a) a receita líquida do Município é de Cr$ 190.103,0 mil;· 
b) margem de poupança real é de Cr$ 71.755,0 mil, dos quais, desconta· 

düs os serviços da dívida. resulta uma margem para investimentos com recur· 
sos próprios de Cr$ 56.755,0 mil; 

l') o valor do item h é bem superior ao maior dispêndio anual existente 
somada l.!om a do financiainento Cm exame (Cr$._1Õ.676,3 mil, em 1983). 

i 2. Cumpridas as exigências estabelecidas no Regimento Interno e nas 
normas vig_cnt~s. eoncluimos por aceitar o pleito contido na Mensagem do 
Senhor Presidente da República, na forma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 114, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais (PR) a 
elevar em CrS 21.955.248,96 (vinte e um milhões, novecentos e cin
qüenta e cinco mil, duzentos e quarenta e oito cruzeiros e noventa c 
seis centavos) o montante de sua dívida consolidada interna. 

O-Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, Estado do 

Paraná, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 21.955.248,96 (vinte e um mi
lhões, novecentos e cinqüenta e cinco mil, duzentos e quarenta e oito cruzei
ros e noventa e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada interna, a 
fim d6 que possa contratar um empréstimo de igual yalor,junto ao Banco do 
Estado do Paraná S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Na
cional de Habitação, destinado à execução de obras de complementação ur
bana, abrangendo o sistema viário, educação, recreação e iluminação públi
ca. dentro do Projeto CURA, naquele Município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2º Esta Resolução entra -erri vigor na data de sua publicação. 

Sala das Comissões, 10 de setembro de 1980.- Roberto Saturnino, Pre. 
sidente em exercício --José Richa, Relator- BerÕardino Viana -José Lins 
- Orestes Quércia - Marcos Freire. 

MENSAGEM N• 187, DE 1980. A QUE SE REFERE O PARECER 
(Mensagem n"' 298j80, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do art. 42, item Vi, da Constituição, tenho a honra de propor 

a- Vossas Excelências seja autorizada a Prefeitura Municipal de São José dos 
· Pinhais (PR) a elevar em CrS 21.955.248,96 (vinte e uni milhões, novecentos e 
cinqüenta ·e cinco mil, duZentos- e quarenta e oito cruzeiros e noventa e seis 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar 
empréstimO junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado à execução de 
obras de complementação urbana, abrangendo. o sistema viário, educação, 
recreação e iluminação pública, dentro do projeto CURA, naquele Municí· 
pio, de conformidade com a inclusa Exposição de Motivos do Senhor Minis· 
tro de Estado da Fazenda. 

Brasília, !O de julho de l98o.·::..:.. J'oão Figueiredo. 

E.M. n' 146 Em 26 de junho de 1980 

Excelentíssimo Senhof -Presidente da República, 
O Conselho Monetário Nacional~ em sessão de 25·6·80,-ao apreciar o 

anexo voto, rnanifestou~se de acordo com o at_endimento do pleito da Prefei
tura Municipal de São Jos6 dos- Pinhais (PR): no sentido de ser autorizada, 
com base no que estabelece o art.29 da Resolução n9 93, de 1 1-10~76, do Sena
do Federal, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 21.955.248,96 (e· 
quivalentes a 40.164 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 
546,64, vigente cm abril/80), junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., este 
na qualidade de agente financeiro do Banco N~cional da Habitação. 

2. Nessas condições, e em face do que preceitua o parãgrafo único do 
art. 2'.' da aludida Resolução n9 93/76, tenho a honra de submeter a matéria à 
elevada consideração de Vossa Excelência, a fim de que, se merecedora de 
acolhimento, seja encaminhado ao Senado Federal. 

Valho.me do ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos do 
meu mais profundo respeito. - Ernane Galt'êas, Ministro da Fazenda. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 

Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais (PR}. Pedido de 
autoriza~ào para contratar operação de crédito prevista no art. 29 da 
Resolução n" 93, de 11-10-76, do Senado Federal. 

Senhores Conselheiros, 
Pretende a Prefeitura Municipal de São José dos Pinais (PR) contratar, 

junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., este na qualidade- de agente finan
ceiro do Banco Nacional da Habitação, uma operação de crédito de Cr$ 
21.955.248,96, correspondentes a 40.164 UPC, considerado o valor nominal 
da U PC de Cr$ 546.64, em abril/80, nos termos da súmula anexa. 

2. Em face do que preceitua o parágrafo único do art. 29 da Resolução 
n9 93, de 1 l~t0~76, do Senado Federal, submeto o assunto à consideração de 
V. Ex~. votando pelo seu encaminhamento à Presidência da República, com 
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parecer favorável deste Conselho, para posterior envio àquela Casa do Con
gresso, se de acordo o_ Chefe do Poder Executivo. 

Anexo: voto do Conselheiro Carlos Geraldo Langoni, em 20-6-80. 

ANEXO 

Operação de crédito a ser contratada pela Prefeitura Municipal 
de São .José dos Pinhais (PR) junto ao Banco do Estado Paraná S. A. 
este na qualidade de agente financeiro do BNH. 

"I. Características da operação: 

A - Valor: Cr$ 21.955.248,96 
(Correspondente a40.164 UPC de Cr$.546,64, em abril/80); 

B- Prazos: 
l - de _carência: 12 meses; 
2 - de amortização: 240 meses; 

C - Encar~os: 
I -juros de 6% a.a. (sendo 5% para o BN H e I% para o Agen-

te Financeiro); 
2 -taxa de administração: l%; 
3 - taxa de serviços técnicos: I%; 
4 - correção monetária: conforme Va:iiação trimestral das 

ORTNs (UPC); 

D - Garantias: 
Imposto sobre a Circulação de. Mercadorias (!CM); 
E ~ Destinação dos recursos: 

Execução de obras de complementação urbana, abrangendo o 
sistema viãrio, educação, recreação e iluminação pública, dentro do 
Projeto CURA." 

2. Segundo o parecer apresentado pela Fundação de Assistência aos 
Municípios do Estado do Paraná- FAMEPAR, a operação de crédito sob 
exame é viável econômica_ e financeiramente. 

3. Trata-se de operação a que, por força das disposições contidas no 
art. 2' da Resolução n' 93, de 11-10-76, do Senado Federal, não se aplicam os 
limites fixados no art. 2' da Resolução n? 62, de 28-10-75, da mesma Casa do 
Congresso, haja vista Que os recursos a serem repasS"ados provêm do Banco 
Nacional da Habitação. 

4. De acordo cotn os registres o Departamento da Dívida Pública, a si
tuação geral da dívida consolidada interna da prefeitura apresenta-se confor
me o quadro a seguir: 

D!VIDA CONSOLIDADA 
INTERl\A 

I-INTRALIMITE 
a)Em tl.tulos 
b) Por contratos 
c)Por garantias 
d)Outras 

II-EXTRALHHTE 
a) FNDU 
b) FAS 
c) BNH 

III-TOTAL GERAL(I+II) 

Cr~ mil 
POSIÇÃO EM OPERAÇÃO SITUAÇÃO POSTERI-OR 

31-.03.80 SOB Ã CO!-ITRATAÇÃO PRE 

·--- P_QS ,3-

605,3 

171.545 7 

171.545.7 

172._ .. 15110 

EXAl-tE TENDIDA -

-~ 

605,3. 

2],__.__9_55 2 193. soo .• s 

21.955 .z 193.5.0Q,9. 

21.95$.2 194.106,2 

5. Levando-se em conta, entretanto, a soma do endividamento intra e 
extralimite, para efeito ·de anãlise sobre <:1 capacidade de pagamento do postu
lante, teríamos a seguinte ·sitUação: 

M:mtante global 

Crescimento real 
anual ...... ~ ... 
D~s~dio :mual. 
"""""o ········· 

Dívida intra e Operação 
extralimite.Po sob 
sição cm: - Ex3me 

172.151,0 21.955 ,2· 

626,7 21.955,2 

8.865,9 1.862.-1 

· C:d mil 
S~tuas:ão post!_ .. LiJ;üt.es do 
n.or a contra- art. 2'1 da 
t.aÇão: - ~s. 62/75 

194.106,2 140.~151,9 

22.581,9 40-043.4 

10.728.0 30.032,6 

6. Como se vê, considerado todo o endividamento do Município (íntra 
+ extralimite + operação sob exame), seria ultrapassado o teta que lhe foi fi". 
xado pelo item I do citado art. 2º da Resolução n9 62/75. 

7. Assinale-se, ainda, que o orçamento do pleiteante para o ano corren
te prevê a realização de receita de Cr$ 190.103.000,00 (deduzidaS as operações 
de cfedito), da qual cerca de 29,86% destinam-Se a atender a investimentos 
com recursos próprios, fato que, segundo o Departamento da Dívida Pública, 
não deverã acarretar à Prefeitura maiores pressões na execusão orçamentária 
dos próximos exercícios. 

8. Ademais, sua margem de poupança real é bastante superior ao 
maior dispêndio relativo à dívida contraída somada ao do financiamento pre

-tendido. 

9. Em face do que preceitua o parágrafo único do art. 29 da precitada 
Resolução nº 93 1 de 1976, o assunto deverâ ser encaminhado ao Conselho 
Monetário Nacional e, posteriormente, à Presidência da República e ao Sena
do Federal, se de- acordo o Chefe do Poder Executivo. 

BANCO CENTIIAL DO BRASIL ..... Map11 de Controle das 0pentÇ6ea da Divida ( 
Consolidada Interna 

AI---~ , < 

zqv""" 

Execução ae obras de comp1ementaç~ urbana: aiste-ma viãrJ.o, -educação. 
recreação e 111.1minação pública~ 

M-~ - -- ·~ 1- ~~-
1980 21.955.2-48,96 

I 
- - 861,~ - ~345,2~ 1980 1992 

1981 1,176, ,.,; 1993 1.293,~ 
1982 1.862,~ 1994 1.241,;'%' 
1983 1.810,~ 1995 1.190,4% 
1984 1.758,0 1996 1.138,~ 
1985 1.707,~ 1997 1.086, ó/': 
1986 1.655,~ 1998 1.035, w 
1987 1.,603,~ 1999 
1988 1.552,~ 2000 :~~:~ 
1989 1.500. ;';/j 2001 736,9 

~~:~ ~:!::::/ 

• 
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01-LICVIOiol~-o:.t I 3o.on,6/ 

O'-~l"Y•OX'fl Computad11s liS d!vidas intra + e:x.t:r<J. e a operação sob exame seria ultrapassado o item I. [' 

~" ~----·---·---:··-·---------~--~--'-'-"-/-' •. _· --.J 

I Ollnul"IICUI v""ICDI oc" a<~~v<~o•r•vol-1 ~• ca..""• FI ~EP~UE~T•"'"'"•I'ICEL•~ twmAs.l. •tno>Uz.oÇ.IIosE~••o"'•L. 

"·"·~;,-. •. u..~"'·.-------,~~·"~~,-. •• .-~,~"'~"~'-----,·~~.~~·"'·"·- ,,.,,-_,,,,._,,õ,-------------~r;,.,,.,"',~'"·,---''""mw'""''m'•~~~"~""~-~ .... ~~·'""".-------~~ 
ro,,•,•,:_~:-o,,•,<-<o 

"""~' ... 1::· ... 

'"-~" , v,, ...-r, ,, lv , "' v '" /-
( 

M1.1,;{" Ll76,7Y l.B62,1Vt.elo 4 1.758 a 1.707, VLGss 4 1.603 1Y1.ss2 o Lsoo.f 

==="-------'--'-' '-'' '"''"-' "'""-Y-'-''~· '"'"-'"''-'t'-''"-'~· '"'-'-''i''"-)-~'"'-"· ''-''"''?'":.-t'-"''"-· '""'-''~';..<.~· '"'"-· '"''"'.=.h.....,o~2. ·1 o , 459 , 6 - 1 o • 41 7 9 ,.... 1 o . 20 7 7., 
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BANCO CENTRAL DO BRASIL ..... Mapa de Apuração da Margem Pll'll 
1nvast111111ntos com Reeursos Pr6prlos 
J,IIAI"AIII 

I P.M. SÃO JOSli! DOS PINHAIS (PR)/ 

275.103 v 
ss.ooo. v 

190.103,0 

98.1.09 v 
14.138 v 

0.000 v 
4.138, v 

16.100, v 

LO.QOO V 
.000. v 

15.000 o 
«.755. 

/ 

1) A margem de poupeça real é bastante superior ao :saior d~dio 

da divida contra!da somada ao financiamento pretendido/ 

2) A marg-em para investimentos com recursos próprios representa 29,86 

da receita l!quida./ 

PARECER No 821, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Reso
lução n9 114, de 1980, da Comissão de EconOmia, que uautoriza a 
Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais (PR) a elevar em C'rS 
21.955.248,96 ( l'inte e um milhões, novecentos e cinqüenta e cinco mil, 
duzentos e quarenta e oito cruzeiros e noventa e seis centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada interna". 

Relator: Senador Leite Chaves 

Vem ao nosso exame projetO de resolução, de autoria da Comissão de 
Economia, pelo qual fica a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhaís, Es~ 
tado do Paraná, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de II de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 2!.955,248~96{vinte 
e um milhOes, novecentos e- cinqUenta e cinco mil, duzentos e quarenta e oito 
cruzeiros e noventa e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada in
terna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao 
Banco do Estado do Paraná S.A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação, destinado à execução de obras de complemen
tação urbana, abrangendo Ó sistema viãrio, educaçãõ, recreaçª-o e Iluminação 
pública, dentro do Projeto CURA, naquele Município, obedecidas as con· 
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo' processo". 

2. Trata-se de operação a que, por força das disposiÇões contidas no 
art. 29 da Resolução n~' 93, de 1976, do Senado Federal, não se aplicam os li
mites fixados no art. 29 da Resolução n~' 6i, de 28-10-75, ambas do S~nado 
Federal, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Banco Na
cional da Habitação. 

3. No processo, encontram-se os seguintes documentos e referências 
principais: 

a) Lei Municipal n9 66, de 27 de dezembro de 1977, autorizadora da 
operação; 

b) Exposição de Motivos (EM no 146/80) do Senhor Ministro de Estado 
da Fazenda ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, comunicando 
que o Conselho Monetário Nacional ao apreciar a proposta, manifestou-se 
favoravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 29 da Resolução n~' 93, 
de 1976, do Senado Federal; e 

c) Parecer do Banco Central - Departamento da Dívida Públicã., que 
conclui pelo deferimento do peçlido. 

4. Tendo em vista entendimento da Comissão de Economia para verifi
cação da capacidade de pagamento da entidade, foi analisada a dívida global 

do Município, ou seja, foi adicionado à dívida intralimite a parcela da dívida 
extralimite. 

5. Examinado os elementos do parecer da Comissão de Economia, des
tacamos os seguintes itens: 

"De acordo com os dados do balanço de 1979, descontadas as 
operações de crédito realizadas, teríamos uma receita líquida de Cr$ 
178.018,1 mil, que devidamente corrigida até a época da análise pelo 
Banco Central do Brasil (índice de I, 1247), levaria o valor da receita 
para CrS 200.217,0 mil. 

Com a receita líquida corrigida, os limites do art. 29 da Reso
lução no 62/75 (Dívida lntralimíte), seriam: 
I - Montante Global 
II - Crescimento real anual 
III - Dispêndio anual máximo 

140.151,9 mil; 
40.043,4 mil; 
30.032,6 mil. 

Considerada a soma da dívida jã assumid~ (Intra + Extralímite), esses 
itens atingiriam os valores: 

I = 172.151, mil; 
II = 626,7 mil; 
Jli = 8.865,9 mil. 

Adicionada a operação sob exame- situação posterior à con
tratação -, esses itens atingiriam os valores: 

I = 194.106,2 mil; 
II = 22.581,9 mil; 
fii = 10.728,0 mil. 

Verifica-se, assim, que seria ultrapassado o teta que lhe foi fixa
do pelo item I do art. 2o da Resolução no 62, de 1975." 

6. ComO se trata de operação extralimite, à operação em pauta não se 
aplicam os limites da Resolução n'i' 62/75, tendo sido feita a análise da dívida 
como um todo, apenas para limitar, em Certos casos, o endividamento de al
guns Estados e Municípios, agora sob melhor controle. 

7. Obedecida a tramitação estabelecida no art. 42, item VI, da Consti~ 
tuição; satisfeitas as exigências constantes nas normas legais (Res. n9 62/75 e 
93(76)" e as disposições do Regimento Interno, opinamos no sentido da nor
mal tramitação do projeto, uma vez que constitucional e jurídico. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de -1980.- Nelson Carneiro~ Presiden
te em exercício - Leite ·chaves, Relator -Helvídio Nunes- Cunha Lima -
Luiz Fernando Freire- Aderbal Jurema- Almir Pinto- Franco Montoro
Raimundo Parente. 

PARECERES Nos 822 E 823, DE 1980 

PARECER No 822, de 1980. 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n~' 195, de 1980 
(n9 343, de 1980, na origem), do Senhor Presidente da República, sub~ 
metendo à aprovação do Senado Federal, proposta para que seja auto.

____ !"_iZ_l!.dª---~-_Prefeitura Municipal de Chapecó (SC) a elevar em Cr$ 
11.000.000,00 (onze milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Relator: Senador Bernardino Viana 
Sob exame a Mensagem n'i' 195, do Senhor Presidente da República, que 

objetiva autorização do Senado Federal, a fim de que a Prefeitura Municipal 
de Chapecó (SC) possa contratar,junto à Caíxa Econômica Federal, median .. 
te utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
F AS, a seguinte operação de credito: 

"Características da operação: 
A - Valor: CrS 11.000.000,00; 
B -Prazos: - ---

1 - de carência: 3 anos; 
2 - de amortização: 12 anos; 

C - Encargos: 
I - juros de 6% a.a.; 
2- correção monetária: 60% do ílldice de variação das ORTN; 

calculada no último dia de cada trimestre civil e capitalizada duran
te todo o período de vigência do contrato; 
D- Garantia: 

Vinculação de quotas do Imposto sobre a Circulação de Mer
cadorias (ICM): 

E - Dcstinaçi.'iu dos rf.'cun;os: 

Construção de salas de aula _para atender a rede de escolas Mu
nicipais de [9 grau, naquele MunicíPio." 

• 

• 
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O Conselho Monetário pronunciou-Se favoravelmente ao pedido, por 
considerá-lo técnico e financeiramente viável, não devendo os seus encargos 
gerar maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exercícios, 
uma vez que a sua margem de poupança real é bastante superior ao maior dis
pêndio relativo à dívida contraída somada ao do financiamento pretendido. 

N9_mérito, o empreen~imento se enquadra nas diretrizes do Plano Na
cional de DesenvolvirilêntCi- e- eSpecificiliriillte -na:s riorri:las operacionais do 
F AS, com grande repercussão sócio-econômi_co para_ a região beneficiada 
pelo projeto. -

Assim, acolhemos a Mensagem nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 115, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Chapecó (SC) a elevar em 
Cr$ 11.000.000,00 (onze milhões de cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada interna • 

O SENADO FEDERAL resolve: 

Art. 1• J!: a Prefeitura Municipal de Chapecó (SC) nos termos do artigo 
29 da Resolução n<? 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a elevar em Cr$ 11.000.000,00 (onze milhões de cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo 
de igual valor,junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de re
cursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS destinado à 
construção de salas de aula para atender a rede de escolas municipais de I" 
grau, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen
tral do Brasil, no respectivo processo . 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1980.- Roberto-Saturnino, Presi

dente, em exercício- Bernardino Viana, Relator- Luiz Cavalcante- Pedro 
Simon -José Lins - Tancredo Neves. 

MENSAGEM N' 195, DE 1980, A QUE SE REFERE O PARECER 

(Mensagem N• 343/80, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição, tenho a honra de pro

por a Vossas Excelências seja autorizada a Prefeitura Municipal de Chapecó 
(SC) a elevar em Cr$ 11.000.000,00 (onze milhões de cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo junto à Cai
xa Económica Federal, mediante utilização de recursos do Fundo de ApOio 
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à construção de salas de aula 
para atender a rede de escolas municipais de }9 Grau, naquele Município, de 
conformidde com a inclusa Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Es
tado da Fazenda. 

Brasília, 25 de agosto de 1980. - JoãO Figueiredo. 

E.M. n• 185 Em•21 de agosto de 1980. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
O Conselho Monetário Nacional, em sessão de 23.-7-80, ao apreciar o 

anexo voto, manifestou-se de acordo com o atendimento do pleito da Prefei
tura Municipal de Chapecó (SC), no sentido de ser autorizada, com base no 
que estabelece o artigo 2• da Resolução n' 93, de 11-10-76, do Senado Fede
ral, a contratar operação de crédito no valor de 11.000.000,00 (onze milhões 
de cruzeiros), junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de re
cursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social--- FAS. 

2. Nessas condições, e em face do que preceitua o parágrafo único do 
artigo 29 da aludida Resolução n'? 93/76, tenho a honra de submeter a matéria 
à elevada consideração de Vossa Excelência, a fim de que, se merecedora de 
acolhimento, seja encaminhada ao Senado Federal. 

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos do 
meu mais profundo respeito. - Ernane Galvêas, Ministro da Fazenda. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 

Prefeitura Municipal de Chapecó (SC). Pedido de autorização 
para contratar operação de crédito prevista no artigo 2'<' da Resolu<;ão 
n~' 93, de 11-10-76, do Senado Federal. 

Senhores Conselheiros, 
Pretende a Prefeitura Munciipal de Chapecó (SC) contratar,junto à Cai

xa Económica Federal, com a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - F AS, uma operação de crédito de Cr$ 
11.000.000,00, nos termos da súmula anexa. 

2. Em face do que preceitua o parágrafo único do artigo 29 da Reso
lução nº 93, de 11-I0-76, do Senado Federal, submeto o assunto à conside
ração de V. Ex•s, votando pelo seu encaminhamento à Presidência da Re-

pública, com parecer favorável deste Conselho, para posterior envio àquela 
Casa do Congresso, se de acordo o Chefe do Poder Executivo. 

Anexo: voto do Conselheiro Carlos Geraldo Langoni, em 27-6-80: 

ANEXO 

Operação de crédito a ser contratada pela Prefeitura 1\-lunicipal 
de Chapccó (SC) junto à Caixa Econômica Federal, com a utilização 
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS 

l. • •características da operação: 
A - Valor_: Cr$ 11.000.000,00; 
B- Pfazos: 

1 - de carência: 3 anos; 
2 - de amortização: 12 "anos; 

C - Encargos: 
I - juros de 6% a.a.; 
2- correção monetária: 60% do índice de variação das ORTN: 

calculada no último dia de cada trimestre civil e capitalizada duran
te todo o período de vigência do contrato; 

D - Garantia: 
Vinculação de quotas do Imposto sobre a Circulação de Mer

cadorias (!CM); 

E - Destinação dos recursos: 
Construção de salas de aula para atender a rede de escolas Mu

nicipais de 19 Grau, naquele Município." 

2. Segundo o parecer apresentado pela Caixa Económica Federal, a 
operação de crédito sob exame é viãvel económica e financeiramente. 

3. Trata-se de empréstimO a que Por força das disposições contidas no 
artigo 29 da Resolução n'? 93, de ll-10-76, do Senado Federal, não se aplicam 
os limites fixados no-artigo 29 da Resolução n~' 62, de 28-10-75, da mesma 
Casa do Congresso, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS. 

4. De acordo c_orn os registres do Departamento da Dívida Pública, a 
situação geral da dívida consolidada interna do Município apresenta-se con
forme o quadro a seguir: 

Cr$ ril 

rosrçr..o :.:,1 Drrr:GR::.LJz;, D.:""i::i·~.t..ç,'\0 s:r'Iu·.çt;,o rcs:::::-...: :f"" 
D!v:Jn' CC::&JL!D!Dl~ ÇÃ·'J :t-.'OS !'fª S03 ,\ co::n).t;r.~ç.•;o .::~-:.:...-

n~ç, 29.02.80 XIFOS AXOS E:·:J~·!E TDID.WA 

! 1.."'\T:'.:·L!:·:!~ _35.8-90,5 35.890,5 
a} D'll ti t:.J.los 
b)I'or- CC:!t:.r<ltOS 11.653,4 11.653,4 
c) for g~a.""l.tias 22. 655~ o 22.655z0 
d)OJtras 1.582,1 1.582,1 

Il-D:V..;!,I"·:T.:'E 326.408,5 6.496,9 11.000,0 343.905,4 
a) IDJ 

!bl Fl,S 11.000,0 11.000,0 
C) E:\3 326.408,5 6.496,9 332.905,~ 

III-!(.1'i.L GE?~:..L(I+II) 36-2.-29-9.~ 6.496,9 ~ ~ 

5. Levando-se em conta, entretanto, a soma do endividamento intra e 
extralimite, para efeito de análise sobre a Capacidade dC pagamento do postu
lante, teríamos a seguinte situação: 

l'>bnt..mtc sloh:tl 

Crc&:ir.1<.~"1tO !:CJ.l 
anual ....•....• 

:~~d~~-~~~~-

DÍviõ:t intra e 
CX"'w<:~li.--:-J. te. Fo 
si_çii::> c::~: -

29.02.50 

368. 795z9 

114.B07,0 

26.370,3 

0?:;.r~ç:5.o 

'"" ~ 
Sit'.l.::.:::3.o :::ostC' 
rior .!i co0tra=
w.;3o 

lLOOO,O 379.795,9 

7.761,4 122.568,4 

607,0 26.977,3 

Cr$ mil 
Li:dtcs c:O 
a:::...2'T' C:.:;_ 
Res.62/7S 

1:28.963,1 

36.846,6 

27.635,0 

6. Considerado todo o endividamento do Município (intra + estralimi
te + operação sob exame), conforme demonstra o mapa acima, seriam ultra
passados os tetos que lhe foram fixados pelos itens I e II do citado artigo 29 da 
Resolução n' 62j75. 

7. O orçamento do pleiteante para o ano corrente prevê a realização de 
receita de Cr$ 564.798.000,00 (deduzidas as operações de crédito), da qual 
cerca de 74,79% destinam-se a atender a investimentos com recursos próprios, 
fato que, segundo o Departamento da Dívida Pública, não deverá acarretar à 
Prefeitura maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exercí
cios. 
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8. Ademais, sua margem de poupança real é bastante superior ao 
maior dispêndio relativo à dívida contraida somado ao do financiamento pre
tendido. 

9. Em face do que preceitua o parâg:rafo único do artigo 2'? da precitada 
Resolução n'? 93, de 1976, o assunto deverá ser encaminhado ao Conselho 
Monetário Nacional e, posteriormente, à Presidência da República e ao Sena
do Federal, se de acordo o Chefe do Poder Executivo. 

I 
u-~~~-• 
••-oo.rr~ 

'
·~~·-.. 
"' -•~ou 
l.t-••' 
1-l-1~ .. 

~~Ol"'l~•IIJ 

BANCO CENTRAl 00 BRASIL 

Mapa do Controle d:..s Operaç6os d.o D1vlda 
Conso!ldada ln1oma 

MAPA li 

FpTUAA ~UNICIPAJ, DE C!IAPECCJ (SC:V 

~-F()II~Iei:-DO~~[C:\1~~ 

Cl\.:r/Ü>, &CÇ!>CXIQ. _r_~DEPJ\.L - RECURSOS DO FA~ / 

... -LGAUT DQIU. 

Lei n9 124,Âe 10.12. 79/ 

... -Dr nHA DDIXU.:tltl~Ql; 

I 

Con<trução de solas ae aula para atender à reae de escolas >luni-~ 

eipais de 19 qrau, naquele Munic!pio/ 

. ---· 

~-uK .. o<>U 

~· 
.w: ..... Et<TOS -~ .. tu~"'•~•<>< 

1980 7. 76l- 400.00/ 

1981 3.238.600,00/ 

~~ - PM;. .... tHtOS 

1980 g~:~5~:~~ 1992 l.lll.705,00....-: 
1981 1993 i:~~~:~~~;~~/ 1982 654.646,ogí: 1994 
1933 645.648,0;;/ 1995 950.293,oy 
1984 .542.139' o 
1985 -486.335,00/ 

i::; ~~~- ~~~ ;gg/ 
1966 ~ 326. 9:a~OO/ 
1989 273.ll7 ,o o;:: 
1:~~ 219.313~ 

r"=-"""'"'"'"'"~"''"~ 
I tfro ;r f1Á::::::/ ~· 6 ... ~· 

~~,_,.p. ~.,.,. J.,l~ • 

4.581 37.so: / 35.890. vf ""' 

l2L627J- '"'~·~'"· ~ 7 326. "'~ "~"' v. 496. 6.4 ... 9. --- ·--· -- -~ -~- ·I·~- . ·-·-'------ c_·--+---------~-~- --'--1--=------l 
tll_.6~-;-·~:~_·;:?J..lli·:a;~·o -7·;·;s;-- ;~·~ ~~a·7 -~~-;;-· -;-r.-;/.-~---~ "(.l~iZV 

28.208 4 247.1192 Q.d2a2 nos 79 s s/ 62 299. aa7 V 496.9/ 6.49 9 

4.873,3/l 12._502 B./'13.245 6A'U.2Sl 6 3.258 2/ U.21';5 o,....i U~l'l8 oY 13.096 sJ. 13.214 o>' 1J.214,d 

4.1f'lt,2/: 2C..<n7,3/'2J.r.5'l,_O)l7.f'l.'r, v\~.'J',3,4/Il4.90(,,4J 14.7fl5.f•J l4.fiJI'J,~f 14.6'l4,oJ 14 r.~er,) 
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BANCO CCNTRAl DO BRASIL 

Mapa de Apur<:~ção da Mmqom pora 
~n"'~~~!lmontos com Rccur~os Próprios 

a) a ma:rgc:n para ~nvCst.'frnento com recursos prôpx-.i.os representa 
74., 79-\ da reee!ta pr-evista, deC.uzic!a:; ~s operações de erécH to./ 

b) a margem de poupl:!nça real é bastante supç-rio.:r ao maiox- e_ispen
dio relativo i C!vida. cont.raiê.~ :s01T.aàil 110 do financi.amento prc 
tendido// -

PARECER N• 823, DE 1980 

"--Da \omissão de C'onstitui(ào e Justiça. Sobre o Projeto de Reso
lução n'? 11?~ de 1980, !fa Comissão de E;conomia, que "autoriza a 
Prefeitura Municipal de Chapecó (SC) a elevar em CrS 11.000.000,00 
(onze milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada in
terna". 

Relator: Senador Bernardino Viana 

O Presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do Senado 
Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem n9 195/80, do Se
nhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Chapecó 
(SC) a contratar empréstimo no valor de Cr$ 11.000.000,00 (onze milhões de 
cruzeiros}, destinado a financiar a construção de Salas de Aulas para atender 
a rede escolar do 2'» Grau, naquele Município. 

O pedido foi formulado nos termos do preceituado no art. 2'» da Reso~ 
Jução n'» 93, de 1976, do Senado Federal implicando, por conseguinte, a não 
observância dos limites fixadOS no artigo 2'» da Resolução n'» 62, de 1975, tam
bém do Senado Federal. 

No mérito, a Comissão de Economia examinou e considerou o pleito 
viável técnico e financeírameitte, concluindo peiÕ presente Projeto de Reso~ 
lução. 

Há a ressaltar que a operação sob exame está devidamente autorizada 
pela Lei Municipal n• 124, de 10-12-79. 

Em face ao exPoSto, -verifica-se que a proposição foi elaborada consoan
te as prescrições legais e regirnenta_is aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, 
o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucio~ 
nalidade, juridicidade e técrlíc~ legislativa. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 1980. - Nelson Carneiro, Presi
dente em exercício.,.... Bernardino Viana, Relator- Aderbal Jurema- Rai
mundo Parente - l.uiz Fernando Freire - Almir Pinto- Helvídio Nunes -
Franco Montoro. 

PARECER N• 824, DE 1980 

Da Comissão de Redação 

Redaçào final do Projeto de Resolução nç 85, de 1980. 

Relator: Senador Tarso Outra 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n'» 85, de 
1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cuiabâ (MT) a elevar em Cr$ 
393.926.000,00 (trezentos e noventa e três milhões, novecentos e vinte e seis 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, 9 de outubro de 1980.- Dirceu Cardoso, Presidente 
- Tarso Outra, Relator - João Calmon. 
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ANEXO AO PARECER N• 824, DE 1980-

htço ~ahcr que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI. Ja Con~tiLUiçào. c eu, , Presidente, promulgo a seguin-
to 

RESOLUÇÃO NO , DE 1980 

AutoriJ:a a l,rdeitura Municipal de Cuiabá, Estado do Mato 
Gru~~o, a eh.·.,.ar cm Cr$ 393.926.000,00 (trezentos e noventa e três 
milhú<.•:-., nou:·ccnto~ c l-'inte c seis mil cruzeiros) o montante de sua 
di\ ida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I.., É a Prefeitura Municipal de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, 
nos termos du art. 2~' da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Sena
do Federal. rtutorizada a elevar em Cr$ 393.926.000";00 (trezentos e noventa e 
trés milhtks, novecentos c vinte e seis 111il cruzeiros) o_ montante de sua dívida 
consulidadu, u fim de que possa co_ntratar um emprésti-mo de igual valor,jun
to ao Banco do Estado de_ Mato Grosso S. A., este na qualidade de agente fi
nanceiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado ao financia
mento da implantação do Projeto CURA nas áreas denominadas Areão, 
Poçàü c Dom Aquino. dentro do Pla_no de Complementação Urbana daquele 
Munidpio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil 
no rc"pcctivo processo. 

Art. 2"? Esta Rc..'iolução entra em vigor na data de sua publicação. 

I'ARECERES N•s 825 E 826, DE 1980 

PARECER N• 825, DE 1980 

Ua Comissão de Economia. Sobre a mensagem n9 186, de 1980 
(n' 297/80 - na origem), do Senhor Presidente da República, pro
pondo ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
São João da Boa Vista (SP) a elevar em Cr$ 29.486.860,80 (vinte e 
nm1e milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e sesSenta 
cruzeiros e oitenta centavos) o montante de sua dívida consolidada in
terna. 

Relator: Senador Roberto Saturnino 

Nos termos do art. 42, item VI, da Constituição~ o Senhor Presidente da 
República propõe ao Senado Federal, seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de São Jo5o da Boa Vista (SP) a elevar em Cr$ 29.486.860,80 (vinte e nove mi
lhões, quatrocentos e oitenta e_seis mil, oitocentos e sessenta cruZeiros e oiten
ta centavos), o montante de sua dívida consolidada interna, mediante contra
to junto à Caixa Económica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade 
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação-BNH, destinado ao fi
nanciamento das obras de infra-estrutura nos Conjuntos Habitacionais uJar
dim CEC AP" e ·~Jardim Guanabara"; e instalação de equipamentos comuni
tários no Centro Social Urbano e Posto de Atendimento do Jardim Guanaba
ra, dentro dos Programas FINC e FINEC, naquele Município. 

2. O valor do empréstimo corresponde a .68.766 UPC, considerado o 
valor nominal da UPC de CrS 428,80, em outubro de 1979, com as seguintes 
condições básicas; , 

ucaracterísticas da operação: 
A- Valor: Cr$ 29.486.860,80 

(correspondente à. 68.766 UPC de Cr$ 428,80, em outubro de 
1979); 
8- Prazos: 

I - de carência: 24 meses; 
2-__,.. de amortização: 216 meses; 

C - Encargos: 
I -juros de 8% a.a. (7% para o BN H + I% para o Agente Fi

nanceiro); 
2- correção monetária: variação Trífu:"estral das ORTN 

(UPC); 
3- taxa de administração: I% do empréstimo; 

O - Garantia: 
Vinculação de cotas-partes do ICM; 

E - Destinação dos recursos: 
Fin-anciamento das obras de inrra.:.esfrutura nos ConjuntoS Ha

bitacionais .. Jardim CECAP~' e ''Jardim Guanabara", e instalação 
de equipamentos comunitários no Centro Social Urbano e Posto de 
Atendimento do Jardim Guanabara, dentro dos Programas FINC e 
FINEC, naquela Cidade." 

3. Ao processo foram anexados os seguintes elementos fundamentais e 
indispensáveis para análise da espécie: 

a) Parecer do órgão financiador, concluindo que a operação sob exame 
é viável econômica e financeiramente; 

b) Lei Municipal n• 118, de 26 de junho de 19Z2;. 
c) Exposição de Motivos (n• 145/80) do Senhor Ministro de Estado da 

Fazenda ao Exm9 Senhor Presidente da República, comunicando que o Con
selho Monetário Nacional ao examinar o presente pleito, concluiu pelo defe
rimento do pedido na forma do art. 29 da Resolução n9 93, de 1976, do Sena
do Federal; 

d) Parecer do Departamento da Dívida Interna- DEDIP -,favorável 
ao pleito. 

4. Por força das disposições contidas no art. 29 da Resolução n9 93, de 
1970, não se aplicam os limites fixados no art. 29 da Res. n9 62, de 75, ambas 
do senado Federal, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do 
Banco Nacional da Habitação. 

É a seguinte a posição da dívida consolidada interna da pleiteante (po
sição em 31-12-79): 

Valor em Cr$ mil 
A - lntralimite = 20.742,9 
B- Extralimite = 17.184,8 
C - Operação sob exame = 29.486,9 (Extralimite 
D- Total Geral (A+B+C) = 67.414,6 

6. Levando-se em conta, entretanto, a soma do endividamento intra e 
extralimite,- para efeito de análise sobre acapacidade de pagamento do postu
lante, teríamos a ·seguinte situação: 

Dívida .intra e ~a.ção sob Si~ posta- Limites do art. 
"""'"""'te. """"" . rior a contrata 29 daRes. 
"""oão "" çao. - 62/75 
31~12. 79 

(A) IBl c -A+'B 

I tbrt:antc Gld:ral 37.927,7 29.486,9 67 • .U4,6 61.287,2 

II crescinento Heal 
29.486,9 . enuaJ. •• -~ ....... - 29.486,9 17.510,6 

UI Dispêndio aooa1 

""""" 11.855,6 2.997,8 14.853,4 13.132,9 

7. Considerando todo o endividamento (intra+ extralimite +operação 
sob exame) seriam ultrapassados os tetas que foram fl.Xados pelos itens I, II e 
III, art. 29 Res. n9 62, de 1975, não obstante tratar-se de operação"''ex.tralimi
te". 

8. A favor da operação em exame, temos a assinalar que, segundo pare
cer do Departamento da Dívida Pública- DEDIP, .. o orçarp.ento do plei
teante para o ano corrente prevê a realização de receita de Cr$ 145.000,0 mil 
(deduzidas as operações de crédito), da qual cerca de 16,45% destinam-se a a
tender a investimentos com recursos próprios" e que esta margem de pou
pança real (Cr$ 23.851,2) é bem superior ao maior dispêndio anual da dívida 
contraída com a operação sob exame -(Cr$ 14.853,4- em 1982). 

9. Cumpridas as exigências estabelecidas no Regimento Interno e nas 
normas vigentes, concluímos por aceitar o pleito contido na Mensagem do 
Senhor Presidente da República, na forma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 116, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista (SP) 
a elevar em Cr$ 29.486.860,80 (vinte e nove milhões, quatrocentos e 
oitenta e seis mil, oitocentos e sessenta cruzeiros e oitenta centavos) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. J9 :f: a Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, Estado de 

São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de II de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 29.486.860,80 (vinte e 
nove milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e sessenta cruzeiros 
e oitenta centavos) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de 
que possa contratar uin emprêstirilo de igual valor junto à Caixa Econômica 
do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente financeiro do Ban
co Nacional da Habitação, destinado ao financiamento das obras de infra
estrutura nos Conjuntos Habitacionais HJardim CECAP", "Jardim Guana
bara" e instalação de equipamentos comunitários no Centro Social Urbano e 
Posto de atendimento do Jardim Guanabara, dentro dos Programas FINC e 
FJNEC naquele município. obedecidos as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2'? Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

• 

• 
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• Sala das Comissões, lO de setembro de 1980. -José Lins, Presidente, e-

• 

• 

ventual - Roberto Saturnino, Relator -José Richa - Bernardino Viana -
Orestes Quércia - 1\1arcos Freire. 

MENSAGEM N• 186, DE 1980, A QUE SE- REFERE O PARECER 

(Mensagem n~ 297/80, na origem) 

ExcelentíssimoS Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do artigo 42, item VI, da Constitu1çãõ, tenho a honra de pro

por a Vossas Exelências seja autorizada a Prefeitura Municipal de São João 
da Boa Vista (SP) a elevar em Cr$ 29.486.860,80 (vinte e nove milhões, qua
trocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e sessenta cruzeiros e oitenta centa
vos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar em
préstimo junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., esta na qua
lidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado ao fi
nanciamento das obras de infra-estrutura nos Coilju-ntos Habitacionais ~'Jar
dim CECAP" e .. Jardim Guanabara"; e instalação de equipamentos comuni
tários no Centro Social Urbano e Posto de Atendimento do Jardim Guanaba
ra, dentro dos Programas FINC e FINEC, naquele MunicípiO, de conformi
dade com a inclusa Exposição de Mvtivos do Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda. 

Brasília, 10 de julho de 1980.- João Figueiredo. 

E.l\1, n' 145 
Em 26 de junho de 1980 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
O Conselho Monetário Naciorial, em sessão de 25-6-80, ao apreciar o 

anexo voto, manifestou-se de acordo com o atendimento do pleito da Prefei
tura Municipal de São João da Boa Vista (SP), no sentido de ser autorizada, 
com base no que estabelece o artigo 29 da Resolução n9 93, de 11-10-76, do 
Senado Federal, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
29.486.860,80, (equivalentes a 68.766 UPC, considerado o valor nominal da 
UPC de Cr$ 428,80, vigente em outubroj79), junto à Caixa Econõmica do 
Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação. 

2. Nessas condições, e em face do que preceitua o parágrafo único do 
artigo 29 da aludida Resolução n9 93/7-6, tenho a honra de submeter a matéria 
à elevada consideração de Vossa Excelência, a fim de que, se merecedora de 
acolhimento, seja encaminhada ao Senado Federal. 

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência os protesto do meu 
mais profundo respeito. - Emane Galvêas, Ministro da Fazenda. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 
Presidência 

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista (SP). 
Pedido de autorização para contratar opera(ão de crédito previs

ta no artigo 2~ da resolução n9 93, de 11-10-76, do Senado Federal. 

Senhores Conselheiros, 
Pretende a Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista (SP) contra

tar, junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S/ A., esta na qualida
de de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, uma operação de 
crédito de Cr$ 29.486.860,80, correspondentes a 68.766 UPC, considerado o 
valor nominal da UPC de Cr$ 428,80, em outubro de 1979, nos termos da sú
mula anexa. 

2. Em face do que preceitua o parágrafo únicO do artigo 29 da Reso
lução n'i' 93, de ll-10-76, do Senado Federal, submeto o assunto à conside
ração de V. Ex•s, votando pelo seu encaminhamento à Presidência da Re
pública, com parecer favorável deste Conselho, para posterior envio àquela 
Casa do Congresso, se de acordo o Chefe do Poder Executivo. 

Anexo: Voto do Conselheito Carlos Geraldo Langoni, em 20-6-80 

ANEXO 

Operação- de CrédTto-a ser c0ntfai3d:lpera--pfefe1tura Municipal 
de Sào João da Boa Vista (SP), junto à Caixa Econômica do Estado 
de São Paulo S/ A •• esta na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação. 

1. C'aracterísticas da operação: 
A - Valor: Cr$ 29.486.860,80 

(Correspondente a 68.766 UPC de Cr$ 428,80, em outubro de 
1979); 

B- Prazos: 
1 - de carênc-ia: 24 meses; 
2 - de amortização: 2J6 meses: 

(UPC); 

C - Encargos: 
I -juros de 8% a.a. (7% para o BNH + I% para o Agente Fi

nanceiro); 
2 - correção monetária: variação trimestral das ORTN 

3- taxa de administração: 1% do empréstimo; 

D - Garantia: 
Vinculação de cotas-partes do ICM; 

E- Destinação dos recursos: 
Financiamento das obras de infra-estrutura nos Conjuntos Ha

bitacionais ~·Jardim CECAP" e "Jardim Guanabara"; e instalação 
de equipamentos comunitários no Centro Social Urbano e Posto de 
Atendimento do Jardim Guanabara, dentro dos Programas FINC e 
FINEC, naquela Cidade . 

2. Segundo o parecer apresentado-pela Caixa Econômica do Estado de 
_São Paulo S/ A, a operação de crédito sob exame é viável econômica e finan
ceiramente. 

3. Trata-se de operação a que, por força das disposições contidas no ar
tígo 2'~ da Resolução n~ 93, de 11-10-76, do Senado Federal, não se aplicam 
os limites nXãdos no artigo 2"' da Resolução n9 62, de 28-10-75, da mesma 
Casa do Congresso, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do 
Banco Nacional da Habitação. 

4. De acordo com os registres do Departamento da Dívida Pública, a 
situação geral da dívida consolidada interna da Prefeitura Municipal de São 
João da Boa Vista apresenta-se conforme o quadro a seguir: 

(•Tni.n CT.\'\S·::.W.\iJ.i 

]jffi.:Jt:A 

l-11\iRiLI~:T'I'E 

À) r:m tlt~.olo~ 
b) Por co:'ltr.atos 
<) Por garantias 
d) 0..1tr:ts 

11-l::\T!'.~.Ll:'·:!TE 

a) '"" b) F!<S 
<) b.\ll 

III-TOT.:J. C:::R.;L(I*I!) 

POSTÇD r:·.; 
Sl.U.79 

zo. 742.9 

20.712:,9 

J:Zd.E4 ,S 

17.011,4 

173,4 

37.92i .i 

C~it.\t;.\J 
S.Jl:l 

EV\\f: 

29.~S6 S 

29.485.9 

2~).426.9 

Cr$ dl 

Sl"il'.'.::-.:.J !·.···:·1:.:-::0·. 
,\ ccr.::;~·•nç.·~l r . .:.
JE\Dlt:..x 

20.742.9 

45 .. 671.7 

]7.011,4 

"29.650,3 

6_i.414,G 

5. Levando-se em conta, entretanto, a soma do endividamento intra e 
extralimite; para efeito de análise sobre a capacidade de pagamento do postu
lante, teríamos a seguinte situação: 

Cr$ nil 

Dl\·id:, intr.a e lT,>-:ori'lç~o ;i~~:~~ã~~~~~ Li;:li tc·s Uo i'!rt. 
c.xtt<~li.mite.Po •ob 2"~" tla Hcs.C>!./75 
siç:io em: - - I:x= to.ção. 

31.12. 79 

J.tmtant_e glol.l:.l 37.9:27 .. 7 29.~SC>.!} 67.414,6 61.287,2 

Crescl~11to real 
an:Jal . ·~·. ~··. ~ 29.4$6,9 29.41:(>.9 17.$10,(, 

VispCndio anu:tl 
máximo········~ ll.S$5,6 2.!)!)7,8 14.SS3,4 13.132,9 

6. Como se vê, considerado todo o endividamento da referida Prefeitu
ra Municipal de São João da Boa Vista (íntra + extralimite + operação sob 
exame), seriam ultrapassados os tetos que lhe foram fixados pelos itens I, II e 
ll1 do citado artigo 2• da Resolução n• 62/75 .. 

7. Assinale-se, ainda, que o orçamento do pleiteante para o ano corren
te prevê a realização de receita de Cr$ 145.000,0 IT!il (deduzidas as operações 
de crédito), da qual cerca de 16,45% destinam-se a atender a investimentos 
com recursos próprios, fato que, segundo o Departamento da Dívida Pública, 
não deverá acarretar à Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista maio
res pressões orçamentária dos próximos exercícios. 

8. Ademais, sua margem de poupança real é bastante superior ao maior 
dispêndio relativo à dívida contraída somado ao do financiamento pretendi
do. 

9. Em face do que preceitua o parágrafo único do artigo 2~ da precita
da Resolução n~ 93, de 1976, o assunto deverá ser encaminhado z.o Conselho 
Monetário Nacional e, posteriormente, à PreSidêrlcia da República e ao Seõà: 
do Federa!, se de acordo o Chefe do Poder ExecutiVo. 



5522 Sexta·feira 10 

~
'"'"' . 
.)/ITilt..UI,t;'T[: 

• !)''Cl'tt.ç..l':;J S~B [XIIM! 

.s~s.TOT~t. Uolf) 

• t'ICTR.\U·~ITE; 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11) 

Pf;;.Zll 0.: ~~V.I,•~~II'Õl 

:?16 ~C~$ 

--------· ------- -·-·--- ...._-, 

I 
3 

r-:'::':::":_+ f_2i'·.::'~";:·-,';;:"é'';il5;--------'-! 1990 3.S!l7.0!W .20 
&:i .i 3.997 .t~~~ ,zn '!>o""'"""·-::-,-+-c,",".,"7""3."0"',.'-.",",----~-! 

---~-~·-.~.---------r.,~m~>e~-+·-,~,"-.,~ .• ~7~.5::,7,~ .• ~,-----~ 
-~- - --:: .. ------+--+--"-'-"'------! 

"' 8'1 

i-=--"C:.:..--J--'---='--F'..:'·.:..''::'.:..·'-~1 __ -_ ]7.011,4 I I 
I ---r I ! _l 

r-~~~r-~~-r-~,,-,_-,,~L_----1---,.,,~,-cc.,l I I _L 

I"·"'·' i I "·"'·'I I i I 

I 
I 

I 
c:-"if;"t._ 

'""··· . ' 
~o ~!!-'-'--Ú!...~-1~-~~z:.:!__ !.J_s_s __ , ~!.!.~- .!!-~~:L..:.:.:._j 
_?.:.so4.5 1~r~.s:n,3J ~ z~3.3 [LoM,s l.oC>~.~~ -~-oGo,n ~.iJGo.s I :·~(·~.s j_. ~::·: J 

- 1 - z.9.,7.s _13-917.1 3.997,1 j.!)s,.l ,:,.9Cl7,1 ,:,.!l97,1 1->·":l,,l iJ~ ...... ---- --- ' 
1.504,5 ]7.794,9 lO.S35,1 f7.230,4 5.057,9 S.0Si,9 5.057,9 5.057,9 ,5.("3i.9 f!:.r.:;-,(' ~~ 

~.447,4 (4.362.7 j-1.313.3 14.318.3 -1.:ns.J 4.31$,3 1_!.159,1 1 1 1 

[> _ilLOSl-:;-r;-2.157,6 14.853,4 ju.54B,7 9.376,2 9. 3i6 .z 

Outubro de 1980 

• 

• 



• 

• 

• 

Outubro de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçào II) 

!'"""""' -~~ 31.54.-1<.-1 

Ct':.:m! ~~e .,,..l"!!~'rn's Sr,iüfi 

11··---·· 6l.::s:- .:z •I 
63.479,3 

;I 3.996,Z I u-~II!ALAMJA'-(20%•Ml 17.510,6 

59.483,1 

!!I, 
i I n-~rtlt·otl 

1 u .OISJ(NCJO ANUAl. .war..o i1~"''" M) 
lS.llZ,SI 

1.4719 I 

S7.SS3,Z ]I "'·~!U:II\CIE ~Trllll.0$1:1.1%"•113 [ 30.6-1.3,6 li 
C. • kD:cE DI: CIX'IIIt",J'O 

Trat- tk ClpCiraçll:o ...,ano!& pelo an:. :t', di Al:t. a• llS, • 11.10.76, 6> s.a
.., ~~. po&to ,._ C1l ftCl1n05 pnM. da NL l!atrounto, a:N1Gcnaia • ork!!. 
~da Qad.ssia de~"'" !leaado hokral..,..,. wrificaçlo .. ~ 
• ~to oh pJalcczw • .,ue-a 0: p~~rioorm. olttllndAaolas pgh .-. a9 u, 
uiuot. C...., O!n(Tuso, .,...~sa qu1t utct.l \ll~ • .--., 
aJ.Gbal, o aesd~Dlta JMJ.-..lo o d.l:~o ~ --.1, -.~,_.til, 

:!;~'~"'· "'"·'"·' "". ""·"'·'""· ............... - j"" ! 
Telw;b- vista tpJ t1 orç-.to]131& t910 pwW ~~.· ....... pan ~u-. Jli 
prigJ ola...,.. .. 16,4St., o o.ldcniMI!t-wtp~. ~. ~ tMl , __ 

tiMW: ,...,.mor • -.IO'I'dist>indio rolathvloi!ri.b can.md'dl s..aob•• tl.u!!. 
d-to~.~Uobwor-&icemollfo~lllolopleJ.ta? 

./-
PARECER N• 826, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Reso
lução n"' 116. de 1980, da Comissão de Economia, que "autoriza a 
Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista (SP) a elevar em Cr$ 
29.486.860.80 (vinte e nove milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, 
oitocentos e sessenta cruzeiros e oitenta centavos) o montante de sua 
dívida consolidada interna". 

Relator: Senador Franco Montoro 

O Senhor Presidente da República propõe ao Senado Federal, seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista (SP) a elevar em Cr$ 
29.486.860,80 (vinte e nove milhões, quatrocentos e oitenta ç: seis mil, oitocen
tos e sessenta cruzeiros e oitenta centavos) o montante de sua dívida consoli
dada interna, mediante contrato junto à Caixa Econômica do Estado de São 

Paulo S.A., esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Ha
bitação- BNH, destinado ao financiamento das obras de infra-estrutura nos 
ConjuntoS Habitacionaís ~·Jardim CECAP" e "Jardim Guanabara"; e insta
lação de equipamentos comunitários no Centro Social Urbano e Posto de 
Atendimento no Jardim Guanabara, dentro dos Programas FINC e FINEC, 
naquele Município, com as seguiiltes características: 

''A -Valor: Crs 29.486.860,80 
(correspondente a 61!:766 UPC de Cr$ 428,80, em outubro de 

1979); 
B- Prazos: 

I - de carência: 24 meses; 
2- de amortização: 216 meses; 

C- Encargos: 
I- juros de 8% a.a. (7% para o BNH + 1% para o Agente Fi

n:anceitO); 
2- Correção monetária: variação trimestral das oR.TNs 

(UPC); 
3- taxa de administração: I% do empréstimo; 

D - Garantia: 
Vinculação de cotas-partes do ICM; 

E- Destinação dos recursos: 

FifiailCiãmento -das obras de infra-estrutura nos Conjuntos Ha
bitacionais uJardim CECAP" e "Jardim Guanabara'\ e instalação 
de equipamentos comunitários no Centro Social Urbano e Posto de 
Atendimento do Jardim Guanabara, dentro dos Programas FINC e 
FINEC, naquela Cidade." 

2. Os seguintes elementos foram anexados, fundamentais e indispensá
veis para análise da espécie: 

a) Parecer do órgão financiador, concluindo que a operação sob exame é 
viável econômi-ca e fiminCeiramente; 

b) Lei Municipal n• 118, de 26 de junho de 1979; 
<) Exposição de Motivos (n• 145/80) do Senhor Ministro de Estado da 

Fazenda ao Exm"' Senhor Presidente da República, comunicando que o Con
selho Monetário Nacional ao examinar o presente pleito, concluiu pelo defe
rimento do pedido na forma do art. 29 da Res. n"' 93, de 1976, do Senado Fe
deral; 

d) parecer do Departamento da Dívida Interna- DEDIP., favorável ao 
pleito. 

3. Por forças das disposições contidas no art. 29 da Resolução n'll93, de 
1976, não se aplicam, no caso, os limites fixados no art. 2'll da Resolução n"' 
6~ de 1975, ambas_do Senado Federal, haja vista que os recursos a serem re
passa~os provêm do Banco Nacional da Habitação. 

4. A Comissão de Economia, entretanto, para efeito de uma melhor 
análise da_capacidade de pagamento do postulante, considerou as parcelas da 
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dívida intra + extralimites, adicionãda com a operação sob exame, para com
paração com os parâmetros fixados pelo art. 29 da Resolução n9 62, de 1975. 

5. Visto deste ângulo, seriam ultrapassados os tetos que foram fixados 
pelos itens I, II e Ilf, do art. 29 da Resolução n<? 62, de 1975, não obstante 
tratar-se de operação extralimite. 

6. Esta aná!ise se torna indispensável, pois a entidade já possui um cro
nograma de pagamentos a cumprir, tendo em vista as operações (intra+extra
limites) já contratã-das:-com a operação sob exame, seja qualquer for a sua 
natureza, produzirá um incremento anual que, em alguns casos; poderia tra
zer sérios problemas às administrações futuras, em vista de margem de pou
pança municipal (margem para investimentos com recursos próprios) já estar 
completamente esgotada, e, em alguns casos, até negativa. 

7. Cumpre esclarecer, entretanto, que conSta-no parecer da Comissão 
de Economia, a favor da operação em pauta, análise do Departamento da 
Dívida Pública - DEFIP: "o orçamento do pleiteante para o ano corrente 
prevê a realização de receita de Cr$ 145.000,00 mil (deduzidas as operações de 
crédito), da qual cerca de 16,45% destinam-se a atender a investimentos com 
recursos próprios e que esta margem de poupança real (C~$ 23.851,2) é ,bem 
superior ao maior dispêndio anuaJ da dívida contraída com a operação sob 
exame - (Cr$ 14.853.4 - em 1982)". ~ ~ 

8. Há a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto no art. 42, item VI, 
da Constituição; satisfez as normas legais (Resoluções n9s 62, de 1975 e 93, de 
1976) e, ainda, o estabelecido no Regimento (Art. 106 item II). 

9. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação da ma
têria, uma vez qUe--ConstituciOnal e jurídica. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 1980.- Nelson Carneiro, Presiden
te, em exercício - Franco Montoro, Relator - Leite Chaves - Cunha Lima 
- Helvidio Nunes - Luiz Fernando Freire - Almir Pinto - Raimundo Pa
rente - Bernardino Viana - Aderbal Jurema. 

PARECERES N's 827 E 828,~ DE 1980 

PARECER No 827, DE 1980 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n9 1_59, de 1980 
(n9 264, de 1980), do Senhor Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal, proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Rolândia (PR) a elevar em Cr$ 
77.525.047,84 (setenta e sete milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, 
quarenta e sete cruzeiros e oitenta e quat~o centavos) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Relator: Senador José Richa 
Com a Mensagem n'? 159 f80, o Senhor Presidente da República submete 

à deliberação do Senado Federal, pleito da Prefeitura Municipal de Rolândia 
(PR), que objetiva contratar, junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., este 
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, a seguin
te operação de crédito: 

"Características da operação: 
A- Valor: CrS 77.525.047,84 
(Correspondente a 141.821,03 UPC de Cr$ 546,64, em abril de 

1980; -
B --Prazos: 
1 - de carência: I 2 meses; 
2 - de amortização: 240 meses; 
C - Encargos: 
I -juros de 6% a.a., sendo 5% a-.a., para o agente financeiro e 

1% a.a.,para o BNH; 
2 - correção monetária: de acordo com a variação trimestral 

das ORTNS (üPC); 
3- taxa de administração; 1% sobâtêada desembolso; 
4 - taxa de serviços técnicos: 1% sobre cada desembolso; 
D - Garantia: 
Vinculação de quotas do Imposto sobre a Circulação de Mer

cadorias (!CM); 
E - Destinação dos recursos: 
Execução de obras de infra-estrutura e equipamentos públicos 

através do Projeto CURA." 

O Conselho Monetário encaminhou a matêria à consideração do Senhor 
Presidente da República, assinalando que a margem de_ poupança real é infe
rior ao maior' dispêndio. 

,Trata-se. c-ontudo, de operação a que não se aplica o disposto no art. 29 
da Res. n<? 62, de !975, pois se tratam de recursos do BNH. 

Assim, em face dos beneficias sociais a serem gerados, torna-se neces
sário considerar, no estudo da viabilidade econômico-finã.riceira, se: 

a) novas receitas indiretas poderão ser geradas em decorrência das obras 
a serem implantadas; 

b) a geração de receita poderá se dar a taxas bem mais elevadas àquelas 
consideradas na análise; 

c) o período de carência é bastante elástico para acomodação financeira 
dos tomadores. 

Positivados esses aspectos, nada obsta que opinemos favoravelmente ao 
projeto em exame, tendo em vista o carâter de prioridade social de que sere
veste o emprêstimo, na forma do_ seguint~: 

PROJETO DE RESOÜJÇÃO N' 117, DE !980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rolândia (PR) a elevar em 
Cr$ 77.525.047,84 (setenta e sete milhões, quinhentos e vinte e cinco 
mil, quarenta e sete cruzeiros e oitenta e quatro centavos) o montante 
de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Rolândia (PR), nos termos do art. 

29 da-Resolução n9 93, de 11 de outubro dC 1976, do Senado Federal, autori
zada a elevar em Cr$ 77.525.047,84 (setenta e sete milhões, quinhentos e vinte 
e cinco mil, quarente e sete cruzeiros e oitenta e quatro centavos) o montante 
de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um emprésti
mo de igual valor,junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., este na qualida
de de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado à exe
cução de obras de infra-estrutura e equipamentos públicos, através do projeto 
CURA, naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 10 de setembro de 1980. - Roberto Saturnino, Pre· 

si dente, em exercício- José Richa, Relator- Bernardino Viana- José Lins 
- Orestes Quércia - Marcos Freire. 

MENSAGEM N' 159, DE 1980, A QUE SE REFERE O PARECER 
(Mensagem n' 264/80, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição, tenho a honra de pro

por a Vossas Excelências seja autorizada a Prefeitura Municipal de Rolândia 
(PR) a elevar em Cr$ 77.525.047,84 (setentã e sete milhões, quinhentos e vinte 
e cinco mil, quarenta e sete cruzeiros e oitenta e quatro centavos) o montante 
de sua· dívida consolidada, a fim de que possa contratar emprêstimo junto ao 
Banco do Estado do Paraná S.A .• este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação, destinado à execução de obras de infra
estrutura e equipamentos públicos-, atravéS-do Projeto CURA, naquele Mu
nicípio, de conformidade com a inclusa Exposição de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado da Fazenda. 

Brasília, 8 de julho de 1980. - João Figueiredo. 
E.M. n' 131 

Em 26 de junho de 1980 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
O Conselho Monetário Nacional, em sessão de 25-6--80, ao apreciar o a

nexo voto, determinou fosse encaminhado a Vossa Excelência o pedido da 
Prefeitura MuniCipal de Rolândia (PR), no sentido de ser autorizada, com 
base no que estabelece o artigo 29 da Resolução n9 93, de J 1-10-76, do Senado 
Federal, a contratar uma operação de crédito de Cr$ 77.525.047,84 (setenta e 
sete milhões, qUinhentos e vinte e cinco mil, quarenta e sete cruzeiros e oiten
ta e quatro centavos)- correspondentes a 141.821,03 UPC, considerado o 
valor nominal da UPC de CrS 546,64, vigente em abril de 1980-, junto ao 
Banco do Estado do Paraná S.A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação. 

2. Nessas condições, e em face do que preceitua o parágrafo único do 
artigo 29 da aludida Resolução n9 93/76, tenho a honra de submeter a matêria 
à elevada consideração de Vossa Excelência, a fim de que, se _merecedora de 
acolhimento, seja encaminhada ao Senado Federal. 

Valho-me do ensejo par_a renovar a Vossa Excelência os protestos do 
meu mais profundo respeito. - Emane Galvêas, Ministro da Fazenda. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 

Prefeitura Municipal de Rolândia (PR)- pedido de autorização 
para contratar operação de crédito prevista no artigo 2~ da Resolução 
n'? 93, de IlwJ0-76, do Senado Federal. 

Senhores Conselheiros, 

Pretende a Prefeitura Municipal de Rolândia (PR) contratar, junto ao 
Banco do Estado do Paraná S.A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação, uma operação de crédito de Cr$ 

• 

• 
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77.525.047,84, correspondentes a 141.821,03 UPC, considerado o valor nomi
nal da UPC de Cr$ 546,64, em abril de 1980, nos termos da súmula anexa. 

2. Em face do que preceitua o parágrafo único do artigo 29 da Reso
lução n'i' 93, de 11-10-76, do Senado Federal, submeto o assunto à conside
ração de V. Ex's, votando pelo seu encaminhamento à Presidência da Re
pública, para posterior envio àquela Casa do Congresso, se de acordo o Chefe 
do Poder Executivo. 

Anexo: voto do Conselheiro Carlos Geraldo Langoni, em 4-6-80. 

Operação de crédito a ser contratada- PCia Prefeüura -Municipal 
de Rolândía (PR) junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., este na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação. 

"'Características da operação: 
A- Valor: Cr$ 77.525.047,84 

(correspondente a 141.821,03 UPCde Cr$ 546,64, em abril de 
1980; -
B-Prazos: 

I - de carência; 12 meses; 
2- de amortização: 240 meses; 

C- Encargos: 
1 -juros de 6% a.a., sendo S% ã~i. para o Agente Financeiro e 

1% a.a. para o BNH; 
2- correção monetária: de acordo com a variação trimestral 

das ORTNs (UPC); 
3 - Taxa de administração: 1% sõbre cada desembolso; 
4- taxa de serviços técnicos: I% sobre cada desembolso; 

D- Garantia: 
Vinculação de quotas do Imposto sobre a Circulãção de Mer

cadorias (!CM); 
E - Destinação dos recursos: 

Execução de obras de infra~estrutura e equipamentos públicos 
através do Projeto CURA". 

2. Segundo o parecer apresentado pela Fundação de Assistência aos 
Municípios do Estado do Paraná- FAMEPAR, a operação de crédito sob 
exame é viável económica e financeiramente. ---

3. Trata-se de operação a que por força das disposições contidas no ar
tigo 29 da Resolução n9 93, de 11~10.-76, do Senado Federal, não se aplicam os 
limites fixados no artigo 29 da Resolução n9 62, de 28-10-75, da mesma Casa 
do Congresso, haja vista que os recursos a serem repassados provêin do Ban
co Nacional da Habitação. 

, 4. De acordo com os registres o Departamento da Dívida Pública, a si
tuação geral da dívida consolidada interna da Prefeitura Municipal de Rolân
dia (PR) apresenta~se conforme o quadro a seguir: 

crs mil 

D!Vlr:A ffi\SOLIDADA FOSiç'SD EH QPE:~.çÃO OPERAÇÃO El-1 SITU.b.ÇÃO POSTER!OR 
30.04.80 ses TRAr·!ITAÇÃO A COI\TRAT;o.ÇÃO P"!f. 

Dó"'lER-IA EX>'· :E TENDIDA 

r-n•·rnn!l·::ITE 10.743,1 1,Q, 743,.1 

a) Em títulos 
b) Por contratos 1.510,5 1.510.,.-5 
c) Por garantias 
d) <»tras 9.232,6 9.232,6 

I:t-~LIHITE 25.~20,-9 77.-525,0 19_.08ª,3 U2.934,2 

a) FDU 
b) FJ\S 
c) EN!! 25~320,9 77.525,0 10.088;3 JJ.2.934,2 

III-'IOTAL GERfll..(I+II) 36.064,0 77.525,.0 10._~8_8-,-3 -. 123".677 ,3 

5. Levando-se em conta, entretanto, a soma do endividamento intra e 
extra limite, para efeito de anâJise sobre a capacidade de pagamento do postu
lante, teríamos a seguinte situação: 

Divida intra e 
e.x.tr<"~i.r.ite.Po 
sição C":';: -

30.0-~.f.') 

Montante global 35.0G4,ã 

Crcsci~:~cnt..o real 
anuaL ••. ~ .•. ·-·-- - L976,3 

Di;S~o anual 
ma»l.mo • • • • • • • • • 1.880~4 

~ração sob 
Exa~ + em 
tra'!'.itaçâo 

87.6!3,:3 

87.613,3 

6.294,3 

crs rr.il 

Situa.F p:>st~ Li.'llites O..:. 
rior a co:1.tra =· 2? da 
-tação:-- - Pes-.62/75 

123.677,3 45.713,0 

- 85.637,0 13.060,9 

10.174,7 9.795,7 

6. Como se vê, considerado todo o endividamento da referida Prefeitu~ 
ra (intra + extralimite + oper3.ção sob exame+ operação em tramitação), se
riam ultrapassados os tetos que lhe foram fixados pelos itens I, II e III do ci
tado artigo 29 da Resolução n9 62f75. 

7. Assinale-se, ainda, que o orçamento do pleih te para o corrente 
ano prevê a realização de receita de Cr$ 94.999.000,00 (deduzidas as ope
rações de crédito), e que sua margem de poupança real ê inferior ao dispêndio 
r_~~tivo à dívida já contraída somada ao do financiamentO pretendido. Mes
mo ocorrendo incremento na receita, as parcelas a resgatar tambêm serão 
reajustadas, uma vez que estão sujeitas aos mesmos índices fixados para as 
Obrigações do Tesouro Nacional (ORTN). 

8. Em face do que preceitua o parágrafo único do artigo 29 da precitada 
Resolução n9 93, de 1976, o assunto deve!á ser encaminhado ao Conselho 
Monetário Nacional e, posteriormente, à Presidência da República e ao Sena
do Federal, se de acordo o Chefe do Poder Executivo. 

BANCO CENTRAL 00 BRASIL 

MaPa do Conlroledas OpentÇões da Divida_ 
Consolidada lntema 

L-~~~~~~~~~~==~~(~P=R~ 
u,..•Oft!ftCC-!IO!IIttuRSO& _ _ -· 

["'BANCõ DO ESTADO DO PARANJi. S/A -:" AG. F;NANCEIRO DO BNH / 

EXECUçlO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E EOUIFAMENTOS P0BLICOS 

ATRAWS DO PROJETO CURA~ 

MCEIMWEHT'OS 

1980 77.525.047,8>1/ 

u-~ - -~ 
1.980 3.147.929,39~ 
1981 3.770.525,82 
1982 7.068.902~32 
1983 7.342.210,62/"'" 
1984 Z:~i~:~~~:~:/' 1985 
1986 ::n~:~~~:~~/ 1987 
1988 6.304~441,20-f 
1989 6.096.86G,54 
1990 5.889.331,86/ 

,~ 

I 
·~ 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

_20..0 

-~IIICEBtt.!fNTOS 

I 
;:;~~77 ,U: / 

~:~~~:~~~:~~~ 
5.059.113,14/ 
4.851.553,46/ 
4.644.003,7~ 
4.436.449,1 / 
4.228.894,42/ 
4 021.339,74/ 

13.785,06/ 

z~~~~'~·'~"~------~ 
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1 2l.IJG'o). 2.4.6So 9 25.320,9/ 2s.no 9 6"10 o I 

i_,._ .. , ~~J~~:j~~-:.~,~3~:;--t: --~-- ,~,;,/~-;;~~r-·...::.·-+---=--1--'-'--:-
~t~~a[."!.:.~-··--- J2..61G 2)1 38.040 3 36.064 o;{ 36.064 o/ - ,97 

I 

C<Uidcta,!._ --r---.----,----,---,---TI••-a9 01".~ 
--------· .:!.._

8.?_ .... ~-~- 2~-8~-- ~~~.~- ·--·- .. ::"""·=---+":.:':.:5"----F":.':.::.' --t="::."'--+"-':.:''--1-'-'"----1 
•-""'"~' J.JIP.LnLp.~~ ----'"--~-~---1-:~~-~--t--·~t--. _-_-_~-1-;-~-t---~--!,------'~.,.j· 
•-a.,.nçJ.Osou:.,,..,~ · ·., .92"1 r..n.• 512. '6.304 4..16.096~ 

1 .. -!'.~,orn f~~~t s.n o/ l.Oll 2 V 98l 6 ·952 1 922 6 :'!>3 ~ V Rn. Y ~ ./Í 
!IY-t<lliAI...,tt .881 .880, ~Rn P: )-; /. 

~~1!11•1'11 s 7 / 7.501 3.V9 840 9Y1o 174 7 9 9~7 6 1oo G /~ '-º-~ '9,226 4} e:.9r1 ls ..... ih JL_: 

=31 
-Lu .• ~o..oL 
[_'·'"·'-"-"--

~-----------------
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BANCO CENTRAL 00 BRAS!L l
l'fiiiA(fiOCJIEI'IIOTOCOl.O 

31.54 .625_......· 

Mapa de Apuração da Margem para 
Investimentos com Recursos Próprios 

-~-·--·---···--~-=--=-~,__,.. __ ... ~APA III ~-- .... ·-------· 

G~~-~~~-:_c::_p_E-_o:._~~I~--~:=•l:,e/c_ ______ _ 

~JifLA-AOOIIC,U.OlWI'001!1t 

r::=-------------.L~----+ ,':'!:··~-O~·!'..!.·.·~o/o::...t.~~===-=.-=.-::: 
~~~~~~0~~~~~~~·~·--,------~ -

94.999& 

i 72.65~'+----
~Ea:'-'S0El1'1ANSI'tlll[t<CU.SCXII!fi9<TfS f 6.255,§.:.::::_

1
, ----1----

~~'------------'-'-f--"2.461,Q./ ! 
], 794 .v 

84.879,8 

2.046,7/ 

~~~~~·w.~-----~~~----t-----+-·4";·~5~0~7,~7c_Y 
5.611,5/ 

1) A margem para investimentos com recursos prÕprioa representa 

5.9n da receita prevista (deduzi-das as operações de crédito), 

2) A margem de poupança .real é in~erior ao maior dispêndio relativo 
a d!vida contral:da somada ao do financiamento pretendido (Cr$ ..• 
lQ.l74.700,ooy-

PARECER No 828, de 1980 

Oa Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Reso
lução O'·' 117, ae 1980, da Comissão de Economia, que Hautoriza a 
Prefeitura Municipal de Rolândia (PR) a elevar em Cr$ 
77.525.047,84 (setenta e sete milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, 
quarenta e sete cruzeiros e oitenta e quatro centavos) o montante de 
sua dhida consolidada interna". 

Relator: St.•nador Leite Chal-·es 
O presente Projeto de ReSOlução, da Comissão de Economia do Senado 

Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem n9 159/80, do Se
nhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Rolândia 
(PR) a contratar empréstimo no valor de Cr$ 77.525.047,84 (setenta e sete mi
lhões, quinhentos e víntee cinco mil, quarenta e sete cruzeiros e oitenta e qua
tro centavos) destinado a financiar a execução de obras de infra-estrutura e 
equipamentos públicos através do Projeto CURA, naquele Município. 

O pedido foi for-mulado nos termos do preceituado no art. 29 da Reso
lução n" 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não 
observância dos limites fixados no artigo 29 da Resolução número 62, de 
1975. também do Senado Federal. 

Há a assíria! ar que a Operação sob exame se acha devidamente autoriza
da pela Lei Municipal n• 1.432, de 12 de dezembro de 1979. 

A autora da proposição esclareceu que todas as exigências de caráter téc
nico foram- rigoroSamente cumpridas e há uma perfeita compatibilização com 
os objetivos do Plano Nacional de Desenvolvimento. 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as pres
crições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso 
encaminhamento favoráVel, no que tange aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e têcnica legislativa. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 1980.- Nelson Carneiro, Presiden
te, em exercício - Leite Chaves, Relator - Franco Montoro - Cunha Lima 
- Hchidio Nunes- Luiz Fernando Freire- Raimundo Parente- Bernardi
no \'iana - Aderhal .Jurema. 

PARECERES Nos 829 E 830, DE 1980 

PARECER No 829, DE 1980 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n<:t 180 de 1980 
(n<:t 291/80, na origem)~ do Senhor Presidente da República, subme
tendo, ao exame do Senado Federal, proposta para que seja autoriza
da a Prefeitura Municipal de Orlândia (SP) a elevar em Cr$ 
8.000.000,00 (oito milhõ_es de cruzeir~s) o montante de sua dívida con
solidada interna. 

Relator: Senador Orestes Quércia 
Nos termos dO artigo 42, item VI, da Constituição, o Senhor Presidente 

da República encaminha ao exame do Senado Federal a Exposição de Moti
vos nt? 137, de 1980, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, relacionada 
com o pleito da Prefeitura Municipal de Orlândia, Estado de São Paulo, no 
sentido de obter a necessária autorização para que o Município possa elevar, 
temporarlarhence, em Cr$ 8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros) o montan
te de sua dívida consolidada interna, com a necessâria alteração do parâme
tro fixado pelo Item II do artigo 29 da Resolução n9 62, de 28 de outubro de 
1975, com a redaçãÕ dada pelo art. {9 da Resolução nt» 93, de 1976, ambas do 
Senado Federal, a fim de que possa contratar uma operação de crédito de 
igual valor, junto Á Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., destina
da à construção de um teqninal rodoviário, na((Uele Município. 

2. As condições básicas da operação são as seguintes: 

"~Características da operação: 
A - Valor: Cr$ 8.000.000,00; 

B- Prazos: 
1 ----:_de carência; 
2 - de amortização: 120 meses; 

C - Encargos: 
I - juros: 12% a.a.; 
2- correção monetária: pela variação anual da ORTN (UPC); 

D -Garantia: vinculação de -cotas-partes do Imposto sobre a Cir
culação de Mercadorias (!CM); 
E - Destinação dos recursos: construção de um terminal rodo
viário. 

3. No processo encontram-se os seguintes documentos e referências prin
cipais: 

a) Lei Municipal no 1.116, de 5 de maio de 1980, autorizadora da apli
cação; 

b) Exposição de Motivos- EM n' 137/80- do Senhor Ministro de Es
tado da Fazenda ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, comuni
cando que o Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, 
manifestou-se favoravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 29 da Re
solução n• 93, de 1976, do Senado Federal; e 

c) parecer do Banco Central do Brasil- Departamento da Dívida Públi
ca, que conclui pelo deferimento do pedido. 

4. Face as disposições contidas no artigo 2t» da Resolução n"' 62, de 28~f0-
75, com as alterações introduzidas pela de n9 93, de 11-10-76, ambas do Sena
do Federal, a dívida consolidada interna intra/imite da Prefeitura Municipal 
de Orlândia (SP), de acordo com a sua receita líquida realizada em 1979, devi
damente corrigida até a data do exame (índice= 1.1663),- deveria conter-se 
nos seguintes limites máximos: 

"a) montante global: Cr$ 44.595,2 mil; 
b) crescimento real anual: CrS 12.741,5 mil; 
c) dispêndio anual máximo: Cr$ 9.556,1 mil." 

5. Para que possa efetivar-se a operação sob exame, haverá necessidade 
de autorização específica do Senado Federal, uma vez que, após a sua contra
tação, o endividamente consolidado interno intra/imite do Município em 
questão ultrapassará o teto que lhe foi ftxado pelo item II do artigo 29 daRe
solução nt» 62, de 1975, conforme se-verifica: 

"! - Montante Global = Cr$ 21.025,2 mil; 
II - Crescimento Real Anual = Cr$ 19.628,3 mil; 
!II - Dispêndio Anual Máximo = Cr$ 3.580,0 mil." 

6. Assinale-se que o orçamento do Município de Orlândia, para o pre
sente exercício, apresenta uma previsão de receita da ordem de Cr$ 
68.200.000,00 (deduzidas as operações de créditos), dos quais cerca de Cr$ 
11.068.000,00 mil (16,23%) se destinam a atender a investimentos com recur
sos próprios (poupança real líquida). 

7. Assim, a margem de poupança real anual- Cr$ 11.068,0 mil- é bem 
superior ao' maior dispêndio anual máximo relativo à divida contraída soma-
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do. ao do financiamento pretendido, -no valor de Cr$ 3.580,00 (vide cronogra
ma de pagamentos da dívida consolidada i_nterna). 

8. Como se vê, não haverá óbice ao deferlffi(:fito do pleito, havendo ne
cessidade de autorização específica do Senado Federal, uma vez que, após a 
sua contratação, o endividamento consolidado interno do Município de Or
lâudia (SP) ultrapassará o limite que lhe foi fixado pelo item II do artigo 2o da 
Resolução no 62, de 1975. 

9. Cumpridas as exigências estabelecidas no Regiment~ Interno e nas 
normas vigentes, concluímos por aceitar o pleito contido na Mensagem n'? 
180, de 1980, do Senhor Presidente da República, na forma do seguinte; 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No ÍI8, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Orlândia (SP) a elevar em 
Cr$ 8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
cons_olidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. to É a Prefeitura Municipal de Orlândia, Estado de São Paulo, au

toriza a elevar, temporariamente, o parâmetro fixado pelo item Ü, do artigo 
2'? da Resolução n9 62, de 1975, com a redação dada pela Resolução n~'93, de 
1976, ambas do Senado Federal, a fim de_ que possa r~lizar uma operação de 
empréstimo no valor de Cr$ 8.000.000,00 (óito milhões de cruzeiros), junto à 
Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., destinada a financeiar a con
tratação de um terminal rodoviário, naquele município, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Centrai do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2'? Esta Resolução entra ell! _vigor na datS; de sua publicação. 
Sala das Comissões, I O de setembro de 1980._- Roberto Saturnino, Pre

sidente, em exercício- Orestes Quércia, Relator-José Rícha- Bernardi-no 
Viana - José Lins - Marcos Freire. 

MENSAGEM Ne 180 DE 1980. A QUE SE~REFERE O PARECER 

(Mensagem n9 291/80, na origem) 

ExcelentíssimOs Senhores Membros do Senado Federal: 

Nos termos do artigo 42, item VI, da Constituicãc; tenho a h0nra de pro
por a Vossas Excelências seja autoriza~~ a P,ref~~tur,l ~_uni~ipal de Vrlândia 
(SP) a elevar em Cr$ 8.000.000,00 (oitO ffiiihÕes de cruzeiroS) o montante de 
sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar ernprêstimO junto à Cai
xa Económica do Estado de São Paulo S.A., destinado à construção de um 
terminal rodoviário, naqudC Município, de conformidade com a inclusa Ex
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda. 

Brasília, 10 de julho de 1980- João Figueiredo. 

E.M. no 137 

Em 26 de junho de I 980 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

O Conselho Monetário Nacional, em sessão de 25~6-80, ao apreciar o a
nexo voto, manifestou~se de acordo com o atendimento do pleito da Prefeituw 
ra Municipal de Orlândia (SP), no sentido de que seja elevado o parâmetro fi
xado pelo item II do artigo 2o da Resolução no 62, de 28-I0-75, alterada pela 
de D9 93, de 11-10-76, ambas do Senado Federal, a fim de que possa contratar 
operação de crédito no valor de CrS 8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros), 
junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A. 

2. Nessas condições, e em face do que preceitua o parãgrafo único do ar
tigo 3'? da mencionada Resolução n9 62/75, tenho a honra de submeter a ma
têria à elevada consideração de Vossa Excelência, a fim de que, se merecedora 
de acolhimento, seja encaminhada ao Senado Federal. 

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos do 
meu mais profundo respeito - Ernane Galvêas, Ministro da Fazenda. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 

Prefeitura Municipal de Or1ândia (SP) - pedido de elevação 
temporária dos limites estabelecidos pelo artigo 29 da Resolução n'i' 62, 
modificada pela de n9 93, do Senado Federal, respectivamente de 28-
10-75 e 11-10-76, a fim de que possa contratar empréstimo de CrS 
8.000.000,00. 

Senhores Conselheiros, 
Solicita a Prefeitura Municipal de Orlândia (SP) a elevação do teto fixa· 

do pelo item II do artigo 20 da Resolução n• 62, de 28-10-75, alterada pela de 
n9 93, de 11-10-76, ambas do Senado Federal, a fim de que possa contratar o
peração de crédito de Cr$ 8.000.000,00 -(oito lnilhões de cruzeiros), junto à 
Caixa Económica do Estado de São Paulo S.A., nos termos da súmula anexa. 

2. Em face do qUe preceítua o parágrafo único do artigo 39 da menciona
da Resolução n'? 62/75, submeto o assunto a V. Ex's, votando pelo seu enca-

minhamento à Presidência da República, com parecer favorável deste Conse
lho, para poster:ior envio _àquela Casa do Congresso, se de acordo o Chefe do 
Poder Executivo. 

Anexo: Voto do Conselheiro, Carlos Geraldo Langoni, em 23-6-80. 

Operação de crédito a ser contratada pela Prefeitura Municipal 
de Orlândia (SP) junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo 
S.A. 

I. ucaracterísticas da operação: 
A - Valor: Cr$ 8.000.000,00; 
B- Prazos: 
I - de carência: -; 
2 - de amortização: 120 meses; 
C - Encargos: 
1 -juros: 12% a.a.; 
2 - correção monetária: pela variação anual da ORTN (UPC); 
D- Garantia: vinculação de cotas-partes do Imposto sobre Circu
lação de Mercadorias - (ICM); 
E - Destinação dos recursos: construção de um terminal rodo
viário.'' 

2. De acordo com os registres do Departamento da Dívida Pública, a si
tuação geral da dívida consolidada interna do Município apresenta-se confor~ 
me o quadro a seguir: 

.c mil 

DTVIDA CO.'\SOLinUJA POSIÇÃO f:.t.J úPE~ SI1i.J:\('.Ã0 I'OSTERIOR 
IN1BR':A 30.04. so OB Ã CO.'lTR..'irAÇ\o rm::-

E:(.lt\lE Th'\Dl!1\. 

I - INTMLH!ITE 13.025,2 8.000,0 21.025,2 

a) I:m tÍiu.los 

b} Por c.ontrrr.tos. 13.025,2 s.ooo,o 21.025 ,2 

c.} Por gnrnatin:> 

d) Outra!;; 

II - EXTilJ\J.Hl!Th 

a) ru'J 

b) f.AS · 

c.) P,~1\ 

Ill - TOTAl. r~!R'I.l. (I + II2 1:5.025,2 $.,_QQO ,O ~ 

3. Levando-se em conta, entretanto, a soma do endividamento intra e ex
tralimite, para efeito de âriálise -Sobfe a capacidade de pagamento do postu
lante, teríamos a seguinte situação: 

Divida íntr<t 'c Dpcraçiio 
t: .' r l"-'l li :~i c,· .l'o· ~~t·;; 
s !Çi:i'J -:~~; r:.~:u!·c 

30.0:1. so 

!<.ut.i:..ulte Gl(.hnl 13_.CZ5,2 e.o:)O,(I 

Crescimento :real anual 11.62S,3 8.000,0 

Di:;pCndio amwl mixino 2.202,7 1.377,3 

Si tuo~âo pos 
t;·tk•r?i tr>-:-; 
tr.'lt:_çZi:~. -

21.02$.~ 

19.625,3 

3.SSO,O 

Cr$. Jr.il 

4! ,<;95 ,2 

12.741,5 

9.556.1 

4. Corno se vê, considerado todo o endividamento da referida Prefeitura 
(intra + e:xtraUmite + operação sob exame), seria ultrapassado o teto que lhe 
foi fixado pelo item II do citado artigo 29 da Resolução n9 62/75. 

5. Assinale-se, ainda, que o orçamento do pleiteante para o ano corrente 
prevê a oJizaçào de receita de Cr$ 68.200.000.00 (deduzidas as operações de 
crédito 1ual cerca de 16,23% destinam-se a atender a investimentos com· 
recursv. rios, fato que~ Segundo O Oepartimento da Dívida Pública, não 
deverá r: tar à Prefeitura maiores pressões na execução orçamentária dos 
próximos exercícios. 

6. Ademais, sua margem de poupança real é bastante superior ao maior 
dispêndio relativo à dívida contraída somado ao do fiitanciamento pretendi
do. 

7. Em face dO que preceitua o parágrafo único do artigo 39 da precitada 
Resolução n~'62 de 1975, o assunto deverá ser encaminhado ao Conselho Mo
netário Nacional e, posteriormente, à Presidência da República e ao Senado 
Federal, se de acordo o Chefe do Poder Executivo. 

• 

• 
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OIVlDA 

1-IIITP.ALIM~ 

r!. ~!:;t'!J.ÇÃO SOB EXAM!:: 

m-suo.TOTt.L {! .. ti) 

IV • t:xTRAUMITE: 

TOTAL (III~ IV) 

cd; MIL 

ti(r.r,,C!O~ ~ 
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O Município dispÕ~ <h poupMça suficiente para contro.tar o empréstimo, ha]t~ visto 
que o orçamento para 1980 prevê margem para inves tirrcntOs prôPrlos à:i ordem de 

16,23\e considcrondo-sc que a margem de poupança real é bastante superior ao maior' 

dispêndio re1utivo ã d!vida. contraído somaclo ao do fin=mciàmcnto prcteudido, pare-· 

ce-nos não haver óbice ao dcferil'IK!IltO do pleito_~<) 

PARECER N• 830, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Reso
lução n~ 118, de 1980, da Comissão de Economia que "autoriza aPre
feitura Municipal de Orlândia (SP) a elevar em Cr$ 8.000.000,00 (oi
to milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada inter-
na". 

Relator: Senador Franco Montoro 

ApreseQtado pela Comissão de Economia; o projeto de resolução em e
xame autoriza a Prefeitura Municipal de Orlândia, Estado de São Paulo, a e
levar, temporariamente, o parâmetro fixado pelo item 11, do artigo 29 da Re-

,I 
I 

li 
li 
I 

t::r}r-,:; 

E1 • MONTANõ'J: Ç~OIIAL {7_,% d: W) 

E2 • CRESCIMEr.ITO RElU. Alll!ill. {ZO% ~· 051 

"·"'·' 'i 
12.in,s I 

~3 • DISPf~OI{, AAIUAt. MÁXIMO (1~% do 0~) 

E4 • ll$"C~s.o.!!Utll\DE P:l:t T(lti!...O$(~~% do OS) 22.297,6 

solução n~ 62, de 1975 com a redação dada pela Resolução n9 93, de 1976, am
bas do Senado Federal, a fim de que possa realizar uma operação de emprés
timo, no valor de Cr$ 8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros), junto à Caixa 
Econômica do Estado de São Paulo S.A., destinada a financiar a contratação 
de um terminal rodoviário naquele Município, obedecidas as condições admi
tidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

2. No processo encontram-se os seguintes documentos e referências prin
cipiais; 

a) Lei Municipal n• 1.166, de 5 de maio de 1980, autorizadora da apli
cação; 

b) Exposição de Motivos- EM n• 137/80-do Senhor Ministro de Es
tado da Fazenda ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, comuni
cando que o Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, 
manifestou-se favoravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 29 da Re
solução n• 93, de 1976, do Senado Federal; e 

c) parecer do Banco Central do Brasil - Departamento da Dívida 
Pública - que conclui pelo deferimento do pedido. 

3. Tendo em vista as disposições contidass no artigo 29 da Resolução n9 
62, de 28-10-75, com as alterações introduzidas pela de n• 93, 11-10-76, ambas 
do Senado Federal, a dívida consolidada interna intralimite da Prefeitura 
Municipal de Orlândia (SP), de acordo com a sua receita líquida realizada em 
1979, devidamente corrigida até a data do exame (índice= 1.1663), deveria 
conter-se nos seguintes limites· máximos: 

"a) montante global: Cr$ 44.595,2 mil; 
b) crescimento real anual: Cr$ 12.741,5 mil; 
c) dispêndio anual mãximo: Cr$ 9.556,1 mil;" 

. 4. Assim, para que se possa efetivar a operação sob exame, haverá neces
sidade de autorização específica do Senado Federal, uma vez que, após a sua 
contratação, o endividamento consolidado interno intralimite do Município 
em questão ultrapassarã o teto que lhe foi fixado pelo item II do artigo 2~ da 
Resolução n9 62, de 1975, conforme se verifica: 

"I Montante Global: Cr$ 21.025,2 mil; 
II Crescimento Real Anual: Cr$ 19.628,3 mil; 
III Dispêndio Anual Máximo: Cr$ 3.580,0 mil." 

5. Hâ a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto no art. 42, item VI, 
da Constituição; satisfez as normas legais (Resoluções n"s 62, de 1975 e 93, de 
1976) e, ainda o estabelecido no Regimento (art. 106, item II). 

Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação da matéria, 
uma vez que é constitucional e jurídica. 

Sala das ComiSsões, 8 de outubro de 198.0.- Nelson Carneiro, Presiden
te, em exercíCio --:- Franco Montoro, Relator- Leite Chaves- Luiz Fernan
do Freire- Alm,ir Pinto- Raimundo Parente- Bernardino Viana- Aderbal 
Jurema- Helvídio Nunes. 

• 

• 

• 
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PARECERES N•s 831 E 832, DE 1980 

PARECER N• 831, DE 1980 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n<;J 162, de 1980 
(n9 267, de 1980), do Senhor Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal, proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de São Carlos (SP) a elevar em 
Cr$ 227.532.649,03 (duzentos e vinte e sete milhões, quinhentos e 
trinta e dois mil, seiscentos e quarenta e nove cruzeiros e três centa
vos) o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Orestes Quércia 

Com a Mensagem n• 162/80, o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado Federal, pleito da Prefeitura Municipal de São Car
los (SP), que objetiva contratar, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., 
este na qualidade de agente Financeiro do Banco Nacional da Habitação, a 
seguinte operação de crédito: 

'"Característica da Operação: 
A- Valor: Cr$ 227.532.649,03 (correspondente a 466.417,91 

UPC de Cr$ 487,83, em janeiro de 1980); 
B- Prazos: 
1 - de carência: 12 meses; 
2 - de amortização: 240 meses; 
C- Encargos: 
l -juros de 8% a.a. (7% a.a. para o BNH e l% a.a. para o agente 

financeiro); 
2 - correção monetária: UPC trimestral; 
D- Garantia: Vinculação de cotas-partes do Imposto sobre a 

Circulação de Mercadorias (!CM); 
E- Destinação dos recursos: obras do Programa CURA, na

quela cidade." 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente ao pedi
do~ por considerá-lo técnico e finanCeiramente viável, não devendo os seus 
encargos gerar maiores pressões nas redução orçamentária dos próximos 
exercícios. 

No mérito, o empreendimento se enquadra em casos análogos que têm 
merecido à acolhida da Casa, até mesmO porque ele se reveste de caracter re
produtivo e a margem de poupança real do município é bastante superior ao 
maior dispêndio relativo à dívida contraída somado ao do financiamento pre
tendido. 

Pelo exposto, acolhemos a Mensagem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO N• 119, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Carlos (SP) a elevar em 
Cr$ 227.532.649,03 (duzentos e vinte e sete milhões, quinhentos e 
trinta e dois mil, seiscentos e quarenta e nove cruzeiros e três centa .. 
vos) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. l• E a Prefeitura Municipal de São Carlos (SP), nos termos do art. 

2• da Resolução n• 93, de ll de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a elevar em CrS 227.532.649,03 (duzentos e vinte e sete milhões, qui
nhentos e trinta e dois mil, seiscentos e quarenta e nove cruzeiros e três centa
vos) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contra
tar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo 
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habi
tação, destinado a obras do Programa CURA, naquele Município, obedeci
das as condições aqmitidas pelo Banco Central d~? brasil, no respectivo pro
cesso. 

Art. 2<;~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comíssões, tO de setembro de 1980.- Roberto Saturnino, Pre

sidente, em exercício - OreSteSQuércia, Relator- José Richa - Bernardino 
Viana - José Lins - Marcos Freire. 

MENSAGEM N• 162, DE /980, A QUE SE REFERE O PARECER 
(Mensagem n\" 267/80, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, tenho a honra de pro

por a Vossas Ecelências seja autorizada a Prefeitura Municipal de São Carlos 
(SP) a elevar em Cr$ 227.532.649,03 {duzentos e vinte e sete milhões, quinhen
tos e trinta e dois mil, seiscentos e quarenta e nove cruzeiros e três centavos) o 

montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar emprésti
mo junto à CaiXa Econôniica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade 
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado a obras do 
Programa CURA, naquele Município, de conformidade com a inclusa Expo
sição de Motivos do Senhor MinistrO de estado da Fazenda. 

Brasília, 8 de julho de 1980.- João Figueiredo. 

E.M. n• 162 Em, 26-6-80 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
O Conselho Monetário Nacional, em sessão de 25-6-80, ao a'preciar o 

anexo voto, manifestou-se de acordo com o atendimento do pleito da Prefei
tura Municipal de São Carlos (SP), no sentido de ser autorizada, com base no 
que estabelece o art. 2'1 da Resolução n\" 93, de 11-10-76, do Senado Federal, a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 227.532.649,03 (equivalentes a 
466.417,91 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ Cr$ 487,83, vi
gente emjaneiroj80), junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., 
esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação. 

2. Nessas condições, e em face do que preceitua o parâgrafo único do 
a.rt. 29 da aludida Resolução n<? 93J76, tenho a honra de submeter a matéria à 
elevada consideração de Vossa Excelência, a fim de que, se merecedora de 
acolhimento, seja encaminhada ao Senado Federal. 

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos do 
meu mais profundo respeito. - Ernane Galvêas, Ministro da Fazenda. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 

Prefeitura Municipal de São Carlos (SP) - pedido de autori
zação para contratar opera<;ão de crédito prevista no art. 2'1 da reso
lução n9 93, de 11-10-76, do Senado Federal, no valor de Cr$ 
227.532.649,03. 

Senhores Conselheiros, 
Pretende a Prefeitura Municipal de São Carlos (SP) contratar, junto à 

Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação, uma operação de crédito de Cr$ 
227.532.649,03 (correspondentes a 466.417,91 UPC, considerado o valor no
minal da UPC de Cr$ 487,83, vigente em janeiro de 1980), nos termos da sú
mula anexa. 

2. Em face do que preceitua o parágrafo único do art. 2< da Resolução 
o\" 93, de 11-10-76, do Senado Federal, submeto o assunto à consideração de 
V. Ex•, votando pelo seu encaminhamento à Presidência da República, com 
parecer favorável deste Conselho, para posterior envio àquela Casa do Con
gresso, se de acordo o Chefe do Poder Executivo. 
Anexo: Voto do Conselheiro, Carlos Geraldo LaJ:!goni, em 4-6-80. 

Operaeão de crédito a ser contratada pela Prefeitura Municipal 
de São Carlos (SP), junto à Caixa Econômica do Estado de São Pau
lo S.A., esta na qualidade de agente financeiro do Banco Naciona1 da 
Habitação. 

1. "Características da operação: 

A - Valor: Cr$ 227 532.649,03 (correspondente a 466.417,91 UPCs 
de Cr$ 487,83, em janeiro de 1980); 
B- Prazos: 

I - de carência: 12 meses; 
2 - de amortização: 240 meses; 

C - Encargos: 
1 -juros de: 8% a.a. (7% a.a. para o BNH e l% a.a. para o a

gente financeiro); 
2 - correção monetária: UPC trimestral; 

D - Garantia~ vinculação de cotas-partes do Imposto sobre a Cir
culação de Mercadorias (!CM); 
E - Destinação dos recursos: obras do Programa CURA, naquela 
cidade." 

2. Segundo o parecer apresentado pela Caixa Econômica do Estado de 
São Paulo S.A., a operação de crédito sob exame é viável econômica e finan
ceiramente. 

3. Trata-se de operação a que, por força das disposições contidas no arti
go 2• da Resolução n• 93, de 11-10-76, do Senado Federal, não se aplicam os 
limites fixados no artigo 2..., da Resolução o<? 62, de 28-10-75, da mesma Casa 
do Congresso. haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Ban
co Nacional da Habitação. 
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4. De acordo com os registras do Departamento da Dívida Pública, a si
tuação geral da dívida consolidada interna da Prefeitura Municipal de São 
Carlos (SP) apresenta-se conforme o quadro a seguir: 

sob exame não deverá acarretar à Prefeitura Municipal de São Carlos maio
res pressões na execução orçamentária dos próximos exercícios. 

8. Em face do que preceitua o parágrafo único do artigo 29 da precitada 
crs mil Resolução n9 93/76, o assunto deverá ser encaminhado ao Conselho Mone-

-:======----;;;;::;::;;;;-;:::;----;;;;;:;;;;:;;;;----;:sr;:;'!Í.Ji:;;· ·;;\ÇO;;; .. :::-. ";;pa;;so;;rr;;m:;:o;;;R ___ Jfu'lo_fucionar e, posteriormente, à Presidência da República e ao Senado Fe-
_Ã_~~:-..-::rAÇ:\OPRE- deral, se de acordo o Chefe do Poder Executivo. 

D!VIDA "CQ\SOLil1\DA POSIÇi\0 EM OPERt\Çi!.O 
INTER'\.l\. 29.02.80 ___ s:íil. 

EXME ----------------~~~----~~.9.~87~,,~-
I - INfRALH!tTE ~ 

a) Em títulos ~NCO CEi\JTP.AL DO BfL"~Stl 
OESPA/NUD!P 

PROTOCOLO J 
tJ!l!ILh"O 76.•10.868 [O.tTA 17.03.80 

----- M-----~-

b) Por contratos 49.877,6 

c) Por gac-.mt ... as 

d) Outr<l!> 
II - EXTRo\LI:-.II1'E 8.433,7 

a) FOO 8.433,7 

b) FPS 

c) ~li 
III - 1UTAL GER.l.L_ (I+~I) 58.311,3 

22?.5~,_6 

- 2-27.532,6 
227.532,6 

49.877,6 

~ 
8.433, 7 

227.532,6 
~~s._?43 .9 

5. Levando-se em conta, entretanto, a soma do endividamento intra e 
extralirnite, para efeito de análise sobre a capacidade de pagamento do postu
lante, teríamos a seguinte Situação 

Dívida intru e Operação 
c':>:tnllimitC', sob 
l'o:>ição cm: I:.m.Jc.,;: 
29.02. 80 

r>bntnntc Global 58.311,3 227.532,6 

Crescimento real nnu.:ll -7.384,2 227.532,6 

Dispêndio amw.1 má:dmo 21.508,3 29-5_79,1. 

Situa~5o posts:_ 
rior ~ co~trn
t:Lção. 

285.843,9 

220.l1[8,4 

51.087 ,=1 

Cr$ mil 

Li1:1itcs do 
~rt~\'".) ~ 9 b 
ltc3_oit:o;nu 
62/75 

183.5·17' ,5 

52. 4-1~ ,l 

39.331,6 

6. Como se vê, considerado todo o endividamento da referida Prefeitura 
Municipal de São Carlos (intra+ extralimite + operação sob exame), seriam 
ultrapassados os tetas que lhe foram fixados pelos itens I, II e III do artigo 29 
da citada Resolução n' 62/75. 

7. Tendo em vista, entretanto: 

A_- caroctcrÍstiC{;s do c.n~raçõo 

~1- OAOOS C:::O INrORtf.ANTE 

-'2. FQR~f;C!;QOR 005 RECIJNS03 

ICM 

ANO RoõCESIM::!JTOS 

80 227.532.649,03 

Mora 11 
Mop1:1 d~ controt~ da:o op6raçi3'es do 
dívida consolicl~du int!';rnr:J . 

~li~ES1~1EUTOS 

I 

I 

l 

a) que o orçamento da pleiteante para o ano corrente prevê a realização 
de receita de Cr$ 443.623,4 mil (deduzidas as operações de crédito), da qual 
cerca de 31,85% destinam-se a atender a investimentos com recursos próprios; 

b---~~~~U~-~32~4~.6~0~9~.3~0 __________ ~+---29~0~2~9 .• ~?-----------

b) que o empreendimento a que se propõe a referida prefeitura Munici
pal de São Carlos se reveste de caráter reprodutivo, devendo, conseqüente
mente, ensejar o retorno aos cofres públicos de _parte do capital investido, a
través das rendas provenientes da exploração de serviços; e 

83 29.579.062,32 91 

85 S3 

8G 94 

n u c) que sua margem de poupança real é bastante superior ao maior dis
pêndio relativo à dívida contraída somado ao do financiamento pretendido, 
opina o Departamento da Dívida Pública que a assunção do compromisso 

88 96/2002 194. 728.826,9<1 

89 'lbtal 591.581.246,40 

~ç.ão da dÍvida consolidada intâna 

l
'''m~lo {M 29.02. 80 OJSCRfMJNAÇAO 

r- tNTfJAL!MITE' 

1.1 • t'M TÍTULOS 

1.2 • POR CONTRATOS 

l.l· POR G:.RAI'I'!'!AS 

!.4• OüTfiCS 

11- EXTRALIMIT'E 

lU• FNOU 

!1,2. iAS 

U.l· BN!1 

I !!JoTOTA!.._Gl\:AAI_(J .. I/) C> 

.... \I!J.Ot O $OnRt A lrH~OR.<LI~ti~O~~ 

V.IILOII eo~nl~r.lO HH[OII"-t.IZADA .11 l~r~<I1AU!.O "O"~Ç~'l 0C Otzti'!~~O [M 1, 

J ,0845 ~'tsr~ A.W 

f'""-' ----f"''2~-----1-""-'-'---f'"4"---+"'-'5'-''"'""+ .. .ê.'1- 8§.:._EI5-B2 

f-'"'1::·.:..'7~6_,;,4!_+--='~'·ctl5="l::.:,:c'-P'"-'""'8""77'-',~'+--==--t-"'"''""8]7 G -6.273,9 

51."776,4 56.151,5 49.877,6 49.877 ,"6 -6.273,9 

===r 

87. 1

,." 

o a 

8.300,4 9.544,0 8.433,7 

~~ê00,4 9.544,0 8.433r7 

1--~-+--~-f-~-f-~4--~~~~+---+---+----~ 
;.;~-+--~~~+~~~~----+-~··~'=''~·~'+--~l~.ll~0~,3=-+-~---+------f--------' 

(3.4.13, 7 -1.110,3 
,--· 

G0.376,8 l 65.695r5 58.311,3 I 1 58.311,.3 -7.384,2 1 l I 
C· Cronogrcma da pogamontos Gc dívida eonso!id::rdc intorne~ 

DTv!DA 

1·1/ITP.t..LIMJT.E 

11· o:>.ERt.Çl:O SO!l EXAME 

111-SUB·TOTt-L (1 ... 11) 

IV- EXTR.\t.JM!T.E 

TOiAL.(III..-IV) 

19 81 19 82 19 83 1984 1985 

17.9·1~~ 17.5~.:2_. _::..:_:_~ ~- 761,0 _?.273,~- 3.273,9 

r:::~2·1,G _ 29.57:'.•1 29.579,1 29.579,1 29.579,1 29.579,1 

30.272,6 47.168,8 41.700,0 40.340,1 32.853,0 32.853,0 

6.42-1,1 3.918,6 3.918,6 3.918,6 3.918,6 3.918,6 

19 SG 19 87 19 88 

3.273r9- 2.450~5!.:.~-;;CC'+---j----
29.579,1 29.579,1 29.579,1 29.:>79,1 

32.853,0 32.034,5 29.579,1 29.579,1 

[> 3G.G~G_,.7 _,51.087,4 <15.618,6 44.25~,7 36.771,6 36.771,6 32.853,0 32.034_.5 j29.5i9,1 2':J.)7J,1: 
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r:~~ 
~76.40.8,J8 

.. · ........... I 
[~,.:___j ~~· (1 • MCtiTANTi:: GLOOAL (70% ~. 1:~) 
~ - - - ~~ E2 • CRESCIMENTO REAl_ Al'iiJI,L /20% d<'l OS) 

[ 24l. 780,3 lj . : ... hu~ (01-02.1 

"I 11 n . tHSF~ND~ A.~liAl.. N!.~IJO /1~'X. de O~} 
. l,0845 . 

!T(N.:, 

BANCO CENTRAL DO Dllf\SI!.. 

Wi\1.\At:t 

! l'.t·i. f_;;-<.J t'-trlo..;. 

!>1<1>"~ AnAl"~()'; I;OOI,ÇP.~ICJ/TOOt 1~ 8(1 

!""""""' 
I l'll•lllA;;.,~··,I'f r.o•IIH(I 

. I nr~fiiAtlc,rr ... 
r 01 ~··· ;;.•, ~- ~·.o·.rr·:.. 

~~~R~fZ~ 

" 
227.532,6 

227.532,6 

29.579,1 

r ~~~;t·~~~t ~;,·~mço~o 
I 

I "" i 17.03 ... .:30 

l'l!l~p:l ib ·Ãplirr::ç~o da M2:rç:r~m p~ra 
lnvo~Hm:o-ntos com Recursos Próprios 

,I 
,[ 
I 

I ~~:~1~-~i:~~~-~j~io =~~l~:X~l~ <\~;Ú, 2:;~;~-e~~r~dem~lO ... 7G, do se-
ll·:nt.rut.l.i1to, co::!:;;id:-rt:d:~ a o:::ic:ntaçâo clôi CO:ni..ss~ Cc Ecc"'..O.ia do SC.'lac'lo F-:!d<!r.õtl, 

;~;~;:.,~:;::'~~~;:;.;~:~~,i~~~1f;f!~~ª~2f~[i~~11~~~[~~~~~~ 
167. 7Jú,3 c <..Y:}li. 755,-8. 
'llrJtlo c:a Vi.!>L.\ (jll':' o orçc:-.:::H;a p.lr.:'l 1980 previ) u'<~. r.>~1.1"9:-m para im~sl:-in-cntos pró-

~~~~ ~~~::~~~;! !t!~ili~<>~;~~~~~cag~~d:~~~~~~ts:.:~ :~i~=a= 
m.>nl\l E-Jll.'tLI1dido, p~o:.>-tK'tS n'!lO h.:tvcr Õbi<X! ao clcferirrento 00 pleito. 

ruACl~POS!Eq.c;::: 
eç.~t;lA't',ÇtiO ~~ttlE~:::r&tm 62 ~;~§fu},ç~,gJ~A t. 

00 S!:N~:xl StN,O,G:) 

"'4~ Ff+F' '" F5 FS=F5-F'4 

285.843,9 183.547,5 -102.296,4 

220.148,4 52.442,1 -167.70G,3- 59.826,3 

5l.OS7 ,4 39.331,6 - ll. 755,8 17.823,3 

91.773,7 91.773,7 9l.773,7 

PARECER No 832, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre O Projeto de Reso
lução n9 119," de 1980, da Comissão de Economia, que "autoriza a 
Prefeitura Municipal de São Carlos (SP) a elevar em Cr$ 
227.532.649,03 (duzentos e vinte e sete milhões, quinhentos e trinta e 
dois m...il, seiscentos e quarenta e nove cruzeiros e três centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada". 

Relator: Senador Franco Montoro 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do Senado 
Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem n9 162/80, do Se
nhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de São Carlos 
(SP) a contratar empréstimo no valor de Cr$ 227.532.649,03 (duzentos e vinte 
e sete milhões, quinhentos e trinta e dois mil, seiscentos e quarenta e nove cru~ 
zeiros e três centavos), destinado a financiar obras do Programa CURA, na~ 
quela cidade. 

O pedido foi formulado nos termos do preceituado no art. 29 da Reso
lução n9 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não~ 
observância dos limites fixados no artigo 29 da Resolução n9 62, de 1975, tam
bém do Senado Federal. 

No mérito, a Corriissâo de Econom1a examinou e considerou o pleito 
viãvel técnica e financeirameflte, concluindo pelo presente Projeto de Reso
luçãO~ 

Há a ressaltar que" a municipalidade se acha devidamente autorizada a 
realizar a operação sob exame, através da Lei n9 8.101 de 20 de novembro de 
1979. 

- Em fã.ce ao exposto, verifica-se que a proposição elaborada consoante as 
prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o 
n_osso encaminhamento favorável, no que tange aspectos de constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala daS Comissões, 8 de outubro de 1980.- N_elson Carneiro, Presiden~ 
te, em-exercício -_Franco Montoró, Relator- Leite Chaves- Helvídio Nu
ries - Bernardino Viana - Aderbal Jurema - Raimundo Parente - Almir 
Pinto - Luiz Fernando Freire. 
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PARECERES N•s 833 E 834, Di!: 1980 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n• 11, de 1980 (n' 48-B, 
de 1980 na CD) que "'aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e a Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e Agricultura (FAO) sobre o estabelecimento de 
um Escritório de Representação da FAO em Brasília, celebrado em 
Roma, a 19 de novembro de 1979". 

PARECER N• 833, DE 1980 
Da Comissão de Relações Exteriores 

Relator: Senador Aderbal J urema 

Esta Comissão é chamada a opinar sobre o ProJeto de Decreto Legislati
vo n"' 11, de 1980, oriundo -d-a Câmara dos Deputados e que aprova o texto do 
Acordo entre o Governo do Brasil e a Organizaçãó.das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura, sobre o estabelecimento de um Escritório de Re
presentação da FAO, em Brasília, conforme ato celebrado em Roma, a 19 de 
novembro de 1979. 

A matéria teve origem na Mensagem Executiva que, nos termos do dis
posto no artigo 44, inciso I. da Constituição Federal submete o presente Ato 
Internacional à apreciação do Congresso Nacional. 

O Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, em Exposição de 
Motivos que acompanha a Mensagem, salienta que "o mencionado Acordo é 
resultado de negociações decorrentes de interesse do Ministério da Agricultu
ra no estabelecimento de um Escritório Nacional da FAO em Brasflia, em vis
ta da importância da contribuição desse organismo internacional no desen
volvimento de projetas de cooperação técnica no setor agrícola~•. 

Analisando o ato em questão, verificamos, ainda, que a permanência de 
uma representação da FAO em território nacional melhor ajudaria no equa
cionamento da dinâmica que se pretende imprimir nesta década_ aos proble
mas ligados à administração agrícola, pesqueira e florestal, com enfoque mais 
acentuado para o planejamento agrícola, aproveitando-se racionalmente 
áreas ainda não produtivas no setor, tanto em programas novos como nos já 
em andamento, como o PROÁLCOOL etc. 

É gratificante o acompanhamento desses Projetas por órgãos como a 
F AO, cuja colaboração no campo da assistência-prática por meios de proje
tas e financiamentoS, sempre será bem-vinda. 

Dentro da competência regimental desta COmissão, riada há que possa 
ser acrescentado ao texto em exame. 

Ante o exposto, somos pela aprovação da matéria na forma do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 11, de 1980. 

Sala das Comissões, 17 de setembro de 1980. -Saldanha Derzi, Presi
dente, em exercício; AdCrbal Jurenia~ Relator; Itamar Franco - Bernardino 
Viana - Luiz Fernando Freire - Nelson Carneiro - José Richa - Aloysio 
Ch3.ves. 

PARECER N• 834, DE 1980 
Da Coinissão de Agricultura 

Relator: Senador Passos Pôrto 

Em Roma, no dia 19 de novembro de 1979, o Governo brasílefr6 assinou 
Acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricul
tura (FAO), objetivando a instalação, em Brasília, de um Escritório de repre-
sentação daquele organismo internacional. 

O texto daquele ato diplomático vem, agora, ao exame desta Comissão 
depois de aprovado pela Comissão de Relação Exteriores, na forma de decre
to legislativo oriundo da Câmara dos Deputados. 

Por meio da Mensagem n• 584, de 1979, o Presidente da República sub
meteu o assunto ao Congresso Nacional, acompan-hado de Exposição de Mo
tivos do Ministro das Relações Exteriores. 

A instalação de um Escritório da FAO, na Capital brasileira é de alta sig
nificação, tendo em vista a importância da co!ltribuição daquele organismo 
interriacional, no desenvolvimento de projetas de cooperação técnica, no se
ter agrícola. 

O Acordo é consubstanciado em nove artigos. Por ele, a F AO indica um 
Representante para o Brasil e, dentro dos limites de seu orçamento aprovado, 
nomeia para o seu Escritório o pessoal que se fizer neCessãi-io para assistir tal 
representante no exercício de suas funções. 

Ao Representante, cabe a responsabilidade por todos os aspectos das ati
vidades da F AO no País. Ele, no efetivo exerCfcio de suas fUnções, terá acesso 
direto, através da autoridade competente, aos níveis apropriados de política e 
de planejamento do Governo brasileiro, nos setores -da eCoD.omia agrícola, 
pesqueira e florestal. 

Conforme o caso, as funções do Representante da FAO, incluirão as se
guintes atividades; 

-informar o Governo da posição do Diretor-Geral com respeito a 
problemas globais para cuja solução ele possa ser chamado a contribuir; 

- fornecer ao Governo informações suplementares sobre as decisões 
dos órgãos diretivos da FAO e relatórios de acompanhamento da implemen
tação dessas decisões; 

- manter contacto c:::om os órgãos governamentais de administração 
agrícola, pesqueira e florestal e com iristituições e associações nacionais liga
das a esses setores da economia e orientá-los quanto aos serviços que a F AO 
lhes possa oferecer; 

-fornecer regularmente ao Escritório Central da FAO informações a
tualizadas sobre a situação agrícola e de abastecimento alimentar no País, 
para inclusão nos sist_emas globais-de controle da FAO; 

-servir de canal para transmitir as solicitações de assistência que faça o 
Governo em casos de emergência e coordenar as medidas de socorro da F AO; 

- obter a aprovação governamental para as visitas ao País de funcio
nários e missões da F AO e providenciar a sua apresentação às autoridades 

!:;:r ,tes; 
Aiistir o Governo na coleta e anãlise de dados sobre o desenvolvi

._ 1 Jos setores agrícolas, pesqueiro e florestal; 
-contribuir para a identificação de ãreas em potencial para projetas de 

assistência técnica ou de investimento; 
- informar ao Governo de ár_eas em qu~ a FAO possa oferecer assistên

cia prática, poi- meio de· projetas fin3nciados por recursos extra
orçamentários ou através de seu próprio Programa de Cooperação Técnica; 

-proporcionar assistência técnica para formulação de projetes e acon
selhar sobre as fontes apropriadas de financiamento; 

-assumir as responsabilidades cabíveis, relacionadas com a implemen
tação dos projetes da FAO, quando, para tanto, tiver a autorização da 
Diretoria-Geral. -

Como se vê, é da maior conveniência para o Brasil, o funcionamento do 
Escritório da FAO, em Brasí1ia. 

Opinamos, portanto, pela aprovação do presente Projeto de Decreto Le
gislativo. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 1980. - Leite Chaves, Presidente, 
em exercício; Passos Pôrto, Relator; José Lins - Pedro Pedrossian - Bene
dito Canellas - Jutahy Magalhães. 

PARECERES Nos 835 E 836, DE 1980 

Sobre o Projéto de Decreto Legislativo n9 6, de 1980, que "apro
va o texto do Tratado de Amizade e Cooperação entre a República Fe
derativa do Brasil e a República do Peru, assinado em Brasília, a 16 
de outubro de 1979". 

PARECER N• 835, DE 1980 
Da Comissão de Relações Exteriores 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

Com a Mensagem n9 491, de 1979, do Poder Executivo, o Senhor Presi~ 
dente da República, atendendo ao disposto no artigo 44, inciso I, da Consti
tuição Federal, submete à deliberação do Congresso Nacional, o texto do 
Tratado de Amizade e Co-operação entre a República Federativa do Brasil e a 
República do Peru, assinado_ em Brasília, a 16 de outubro de 1979. 

Na Exposição de Motivos que acompanha a matéria, o Senhor Ministro 
de Estado das Relações Exteriores esclarece: trata-se de um documento 
abrangente e flexível procurando sistematizar, com as características de 
acordo-quadro, a ampla gama dos campos de nossas relações bilaterais. uEs
tabelece, outrossim, diretrizes bãsicas de cooperação e prevê a institucionali
zação, por meio de instrumentos complementares, de mecanismos adequados 
à consecução dos objetivos nele fixados". 

No exame acurado do Tratado, verificamos a existência de plena obser
vância. aos princípios normativos das n!lã.Ções internacionais, como a igualda
d~ jurídica dos Estados, o direito à sua i.ntegridade territorial, a renúncia à a
meaça ou ao uso da força, a autodeterminação dos povos e a solução pacífica 
das controvérsias, entre outros princípios. 

Há apoio aos princípios e normas que consubstanciam o compromisso 
da comunidade internacional para instaurar uma Nova Ordem Econômica 
baseada no direito dos povos de traçar seu próprio caminho para o desenvol
vimento, assim como o do esforço comum no encontro de fórmulas de coope~ 
ração entre países em desenvolvimento. 
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V~rifica-se o ~esejo de ambas as Partes em: amPliar e aperfeiçoar, tanto 
mecanrsmos como mstrumentos, para se atingir o campo fértil da cooperação 
Latino-Americana. 

Nações banhadas pelo grande Amazonas sentem a necessidade de um 
entendimento cada vez maior e de suas grandes responsabilidades no âmbito 
internacional, prin<:ipalmente fazendo com que não se deixe esmorecer o pro
cesso de desenvolvimento desencadeado para :::t r~gião, após a assinatura do 
Tratado de Cooperação Amazónica, em -3 de julho de 1978. 

O Senhor Çh~nceler Saraiva Gueriefro informa ainda que ''outro dispo
sitivo consagra o compromisso dos Países Contratantes em acelerar os estu
dos e contatos para a execução dos diversos projetes de interconexão dos dois 
países". 

Na abrangência dos seus artigos revela-se-nos o firme propósito dos go
vernos em alicerçar a união de ambos os países sob sólidas bases. 

Tal ato, a nosso ver, constitui marco significativo de exemplo internacio
nal de bom entendimento e fraternal camaradagem entre os povos. A Liber
dade, a Igualdade e a Fraternidade são palavras que devem ser cada vez mais 
consideradas, principalmente no campo dos interesses internacionais. 

Brasil e Peru estreitam com o Ato ora em exame, cada vez mais, os seus 
laços de bom entendimento e de boa vizinhança. 

Ante o exposto, e tendo em vista a competência regimental desta Comis
são, opinamos, na qualidade de Relator, pela aprovação do texto, na forma 
do Projeto de Dec;·eto Legislativo n• 6, de 1980. 

Sala das Comissões, 28 de agosto de 1980.- Tarso Dutra, Presidente
Saldanha Derzi, Relator - Lomanto Júnior - Bernardino Viana - Leite 
Chaves - Itamar Franco - Nelson Carneiro - Aderbal Jurema. 

PARECER N• 836; DE 1980 
Da Comissão de Economia 

Relator: Senador José Lins 

Esta ComisSão é chamada a opinar sobre o Projeto de Decreto Legislati
vo n9 6, de 19_80, que aprova o texto do Tratado de Amizade e Cooperação 
entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru, assinado em 
Brasília, a 16 de outubro de 1979. 

A matéria é submetida à apreciação do Congresso Nacionãl por força do 
disposto no artigo 44, item I, da Constituição Federal. 

A Mensagem Presidencial que encaminha a maté~ia ê acompanhada de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriow 
res, na qual salienta "tratar-se de documento abrangente e flexível, que pro
cura sistematizar, -corifa:S características de acordo-quadro, a ampla gama dos 
campos de nossas relações bilaterais. Estabelece, outrossim, diretrizes básicas 
de cooperação e prevê a iilstituciOnalização, por meio de iiistrumentos com
plementares, de mecanismos adequados à consecução dos objetivos neles fi
xados". 

No âmbito da competência regimental desta Comissão, cumpre exami
nar as repercussões económicas do texto. 

Dentro desta perspectiva. é de destacar-se o compromisso assumido, rei
terando o definitivo apoio aos princípioS e norma-s que consubstanciam o tra
tado, na defesa da instauração de uma Nova Ordem Econômica Internacio
nal, baseada no direito dos povos de traçar seu próprio caminho para o de
senvolvimento integral, em um contexto de cooperação que seja a expressão 
fiel da responsabilidade compartilhada para o desenvolvimento. 

Cumpre destacar que o Brasil, do ponto de vista económico. se encontra 
vinculado ao Peru, por uma série de ates internacionais. 

Dentre eles, cabe destacar o Tratado de Cooperação Ama"zônica, assina
do em Brasília, em 3 de julho de 1978, e o Convênio sobre Bases para a Coo
peração Econômica e Técnica, de 29 de novembro de 1957. 

Na realidade, Peru e Brasil, estando cada vez mais conscientes da impor
tância crescente da Amazónia para o mundo futuro, procuram acelerar o de
senvolvimento das respectivas- áreas amazónicas, em consonânda com os ob
jetivos nacionais Ktuais ou permanentes de cada ·Parte, sem, éOniudo, criar 
desníveis económicos e sociais profundos entre as duas regiões fronteiriças. 

O presente tratado faz alusão expressa a alguns .itos internacionais, não 
somente ratificando a sua plena vigência mas, também, determinando a dina
mização dos mecanismos por eles criados. 

Ante o exposto, e tendo em vista que o texto é conveniente aos interesses 
económicos do País, opii1arilos pela sua aprovação, na forma do Projeto de 
Decreto Legislativo n9 6, de 1980. 

Sala das Comissões, 8" de outUbro de ·1980. - Roberto Saturnlno, Presi
dente em exercício- José Lins, Relator- MiltoO Cabral- Bernardino Via
na - Vicente Vuolo - Tancredo Neves. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - O Expediente lido vai à 
publicação. 

Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos pelo Sr. 19-Secretário. 
São /iaos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 284, DE 1980 

Autoriza a aplicaçãO de 10 a 20% do Fundo de Participação dos 
Municípios em programas de educação pré-escolar e de Primeiro 
Grau. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Os Municípios poderão aplicar até 20% (vinte por cento) de sua 
·cota anual do Fundo de Participação dos Municípios em programas de edu
cação pré-escolar e de Primeiro Gra_u. 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 São revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

Entendem nossos melhores educadores que hã necessidade imperiosa da 
implantaç~o. no Brasil, de um sistema geral de edu_çação pré~escolar integra
do ao subsistema escolar de 19 Gr3.u, isto porque o problema educacional 
brasileiro somente se resolverá a partir de um embasamento educacional que 
tenha suas raízes lançadas desde a faixa pré-escolar. 

Essa decorrência da estruturação da sociedade contemporânea, torna-se 
fundamental o atendimento ao pré-escolar. em termos globais, pelo Poder 
Público, como medida de prevenção do retardamento psicossomático, conse
qüente da desnutrição e de outros fatores de ordem sócio-econômico
cultural. 

Esta conveniência e oportUnidade- decorrem,-primeiramente, da impor
tância fundamental da formação da criança situada na faixa etária que ante
cede ao seu ingresso compulsório na escola fundamental ou de }9 Grau. 

Ainda é muito discutido o conceito de pré-escola.r. Para alguns, inclui a 
fase "do nascimento aos seis anos de idade". Para outros, o período com
preendido entre os dois aos Seis anos, sendo precedido das fases lactentes (pri
meiro ano de vida) e ablactente (de um a dois anos). 

Seja como for, uma política nacional" de educação deve revestir-se das ca
racterístiCas de uma ação preventiva, voltada para a criança em sua primeira 
infância. - · 

Tal política deve constituir-se de programas relacionados com a edu
cação pré-escolar e dos excepcioanais, complementados pelos programas de 
a1imentação escolar. pelas noções elementares de educação sanitária e por ou
tras medidas educativas tendentes a assegurar a prevenção de deficiências ou 
carências psicossomáticas. · 

Dados estatísticos disponíveis revelam que a população do Brasil deve 
ser de, aproximadamente, li O milhões de habitantes, com 21,34% situados na 
faixa de O a 6 anos (cerca de 16% de 2 a 6 an-os). Calcula-se que, deste percen
tual. apenas 475.627 crianças de 2 a 6 anos, ou seja, 3,8% são assistidas regu
larmente, ficando mais de 15 milhões de crianças sem a adequada assistência 
educativa. 

Esta Situação alarmarile evidencia a ausência quase total de recursos pro
mocionais das famílias e das comunidades e, como não poderia deixar de 
acontecer, vem repercutindo de maneira altamente negativa no ensino obriga
tório de 19 Grau, através de seus dois magnos problemas: altas taxas de repe
tência e elevados níveis de evasão escolar. Na verdade, é para se meditar, se
riamente, no fato de 80% das crianças brasileiras de O a 6 anos serem carentes 
econômica, nutricional e culturalmente. 

Estudos recentes, de cunho científico, sobre o desenvolvimento biológico 
do homem. revelam que é justamente, nos cinco primeiros anos de vida do ser 
humano que o cérebro atinge 90% de seu peso normal. 

O atendimento a crianças na faixa pré-escolar está, portanto, reclaman
do imperiosas e urgentes medidas tendentes a ampliar o modesto programa 
de educação pré-escolar do Governo, que, como se sabe, prevê a aplicação de 
apenas 10 milhões de cruzeiros para o corrente ano de 1976. 

A Organização M un-diã.J de Saúde, em recente pronunciamento declarou 
que H ••• a saúde mental da criança em idade pré-escolar é altamente vulnerã~ 
vel e, talvez, tanto mais quanto maior for a complexidade da sociedade em 
que a criança vive. Inevitavelmente, por certo atê brutalmente, ela (a criança) 
enfrenta a tarefa de se adaptar às regras da sociedade e de aceitar o lícito e o 
ilícito os tabus e as "vacas sagradas", a impressão de certos instintos e incli
nações natUrais e o estiinulo, na maioria das vezes sem qualquer explicação 
inteligível para ela. Para achar o caminho em meio a essas águas traiçoeiras e 
infestadas de tubarões, a criança só tem amadores como guias: os pais ou os 
avós, que por sua vez, são produtos de uma educação altamente questionável 
e, com freqUência, pobre de exemplos de maturidade mental e de harmonia de 
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interrelações pessoais". (In '"A Saúde do Mundo"- Revista OMS, de ou
tubro de 1974.) 

De fato, à medida que a sociedade mo-derna evolui têcnica e economica
mente a eficãcia da orientação familiar dimiriui. O progreS-so-industrial e as 
crescentes necessidades económicas das famílias, muito têm cOntriuido para o 
afastamento cada vez maior dos pais do convívío cOni os filhos, durante gran
de parte do dia. Em conseqüência, vão se tornando menos eficientes em pro
porcionar segurança ·emocional e em servir de modelos, de conselheiros e de 
educadores naturais dos filhos. 

Surge, então, a vez e a hora de a escola, como prolongamento do lar, 
exercer sua função cOI'nplementar: gerar o senso de segurança nas crianças, 
ainda que de maneira diferente, e de incutir-lhes no espírito o sentimento de 
incorporação ao grupO, a fim de que se sintam corilo membros importantes e 
até necessários desta pequena sociedade. 

A iniciação na vida grupal assume uma contribuição decisiva para o nor
mal desenvolvimento infantil, uma vez que ê através dela que a criança adqui
re o sentido da participação e de responsabilidade em relação aos outros, ao 
mesmo tempo que ganha segurança, através do exercício de atividades, ine
rentes â sua idade. 

A escola prê-primâria é o pórtico pelo qual a criança é induzida em no
vas formas de vida, em uma cultura que é diferente da que conheceu até en
tão, no lar. Por esta escola a criança começa a aprender a participar e a ter 
responsabilidades, ganhando senso de domínio, crescendo sobre e no seu am
biente, aprendendo as formas elementares de comportamento e as primeiras 
atitudes aprovadas pelo grupo e pelo ambiente. 

Como observa Winnícott em sua conhecida obra .. A Criança e o seu 
mundo". "Existe, hoje, a compreensão de que na pi-lrrieiri "infância: estã a 
base para a saúde mental, inclusive para a maturidade em termos do adulto". 

Ora, são as escalas pré-primárias ·que críirri COndições propícias para o 
que hã de intermediárío entre o sonho e o real. E especialmente, neste setor, 
que a educação pré-escolar pode ajudar as crianças a encontrar urna relação 
operante entre as suas idéias livres e o comportamento de que precisam para 
se tornarem bem relacionadas com o grupo. 

Infelizmente, muito embora as idêias de Froebel sObre a educação infan
til fossem conhecidas no Brasil, desde muito tempo, a ponto de, em 1896 ha
ver Gabriel Prestes, sob seus auspícios, criado o primeíro Jardim de Infância, 
anexo à Escola Normal da Praça, em São Paulo, na verdade, vem a pré-escola 
sendo ainda considerada como um luxo pedagógico, senão dispensável, pelo 
menos adiável, na consideração dos orientadores da educação brasileira. 

Só recentemente ê que se vem observando certo interesse, mas ainda es
porádico, pela importância da educação pré-priiriái-fa no processo global da 
formação da infância e da juventude. 

Recentes estudos psicopedagógicos revelam que há um importante currí
culo escondido, constante de um conjunto de estímulos externos que uma 
criança recebe ao longo de ~eu desenvolvimento no meio em que vive. Quanto 
mais rico o fluxo de estímulos, melhor desenvolvimento apfesentará e maior 
prontidão terá para o início da aprendizagem formal, fJ.Ue se dã por volta dos 
sete anos. 

Com base nesta realidade, pesquisas levadas a cabo por diversos órgãos 
visando ao diagnóstico das causas das altas taxas de repetência e evasão esco
lar que se verificam no ensino de 19 Grau, e que alcançam os trístes índices 
médios de 60%, revelaram que as duas causas maiores do fenômeno Sãó a ca
rência cultural e a deficiência nutricional, Verificadas na primeira infância e 
continuada nos primeiros anos do 19 Grau. 

No entanto, o Governo Federal não tem, a rigor, nenhum plano especial 
nem projeto de amplitude relacionado com o atendimento da educação pré
escolar. No Orçamento da União de 1977, foram destinados recursos de ape
nas lO milhões de cruzeiros para o DePartamento de Ensino Fundamental, 
órgão que cuida, também, do pré-escolar. 

A responsabilidade desse atendimento recai sobre os Estados e Municí
pios, que encontram sérias dificuldades financeiras para a prestação desse ser
viço. 

O problema do pré-escolar vem preocupando seriamente os _educadores 
em virtude de suas dimensões e das graves conseqüêrtêlaif que dele estão ad
vindo. Como vimos, dos 21 milhões de crianças, no Brasil, na faixa pré
escolar, apenas 700 mil recebem atendimento e deste total, os estabelecimen
tos oficiais absorvem apenas 300 mil crianças. 

· Há de se louvar o interesse manifestado por algumas autoridades esta
duais e municipais em determinarem o uso de suas escolas como pré-escolar 
nas horas ociosas. Contudo, tal plano não pode ser considerado definitivo. 
.. Estamos vivendo um momento muito especial para as crianças que ficariam 
marginalizadas e, talvez, condenadas a um deficiente aproveitamento escolar, 
sem o atendimento antecipado à sua entrada no erlsino de grau, pois, até 

aqui, os jardins de infância e outras instituições pré-escolares eram construi
das de modo a satisfazer às famílias dos grandes centros e de mais poder aqui
sitivo". 

Essa afirmação é da professora Ana Bernardes, diretora do Departamen
to do Ensino Fundamental do MEC, na conferência que proferiu no usemi
nário sobre Educação Pré-Escolar", realizado na UnB. 

À rede partiCular detém, atualmente, o atendimento de quase 45% do 
alunado pr~-escolar. A participação das Secretarias Estaduais de Educação 
representa 32% e a dos Municípios, menos de 23%. Ora, esse fato, se eviden
cia, de um lado; a Importância da inidativa privada, mostra, também, que 
são, aínda, deficieilt<::S as -experiências, os volumes de serviços e o potencial da 
rede oficial na área da educação pré-escolar, no Brasil. 

Revele-se, ainda, o fato de que a matrícula atual de pré-escolares nas ins
tituições do Governo é, em grande parte, de crianças mais necessitadas. As 
razões podem ser tanto a localização dos prêdios (mais nos centros que na pe
riferia das cidades) como o preconceito ainda vigorante em grupos da popu
lação de que educação pré-escolar é para ''filhos de rico" ou de que se começa 
a "aprender aos sete anos". 

Em suma: ê urgente que se desenvolva em todo o País a educação prê
escolar, como meio de prevenir retardamentos mentais e fisicos, deficiências 
decorrentes da desnutrição e de outros fatores sócio-económicos-culturais. 

Um dos instrumentos que poderá contribuir para esse fim, em todo o ter
ritório nacional, é permissão legislativa para que as municiaplidades possam 
aplicar em educação pré-es-colar uma parte de sua cota no Fundo de Partíci
pação dos Municípios. 

Muitos Prefeitos desejam efetuar essa aplicação - que corresponde às 
reais necessidades da comunidade local - mas estão impedidos de fazê-lo 
pela disposição restritiva do art. 49 do Decreto-lei n9 835, de 1969, que os 
obriga a aplicar a parcela de 20% destinada a educação em ••Programa de En
sino de 19 Grau". 

Para corrigir essa situação o presente projeto estabelece expressamente 
que a parcela de 20% do Fundo de Participação dos Municípios poderá ser 
aplicado também em "programas de educação pré-escolar". 

Parece-nos, assim, demonstfada a eleVada significação social e humana 
da medida proposta, que nos foi sugerida pelo ilustre Presidente do Conselho 
Federal de Educação, Padre José Vasconcelos, em Conferência realizada, re
centemente, na Comjssão de Educação e Cultura do Senado. 

Sala das Sessões, 9 de outubro de 1980. - Franco Montoro. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e Cultura 
e de Economia.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 285, DE 1980 

Sugere nova redação a dispositivos d~ Lei 4.069, de 11 de junho 
de 1962, e dá Outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. Iº O§ 39 do art. 59 e o art. 2i e seu parágrafo único da Lei n9 

4.069, de lt de junho de 1962, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 5' ........................ ·- ......... _. _ 
§ 39 O servidor civil, militar ou autárquico, solteiro, separado 

judicialmente, divorciado ou viúvo, poderá destinar a pensão, se 
não tiver filhos capazes de receber o benefício, à pessoa que víva sob 
sua dependência econômica, no mínimo hã cinco anos. 

Art. 21. Para os efeitos do pagamento do salário-família, 
considera-se dependente do servidor solteiro, separado judicialmen
te, divorciado ou viúvo a mulher que viva sob sua dependência eco
nómica, no mínimo, há cinco anos. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo somente beneficia 
ao servidor separado judicialmente ou divorciado, quando não te
nha o encargo de alimentar a ex-exposa.'' 

Justificação 

Durante treze anos, através de vários -Projetas, tentei amparar a compã
nheira do servidor civil, militar ou autárquico, que com ele vivia há mais de 
cinco anos, tal como ocorre na Previdência Social. Finalmente logrei meu 
propósito, com a inclusão de parágrafo no art. 59 e o art. 21 na Lei n9 4.069, 
de 11 de junho de 1962, que "fixava novos valores de vencimentos para o fun
cionalismo público". Mas foi imposta pela lei uma restrição. Era necessário 
que houvesse impedimento para o casamento. A aprovação do divórcio pos
sibilitou que muitas daquelas uniões se legalizassem. Outras, entretanto, se 
dissolveram pela morte do servidor, deixando em desamparo suas compa
nheiras, antes que lograssem obter o divórcio e realizar depois o casamento. 
O acúmulo de serviço na Justiça Gratuita protd3 grandemente a decretação 
do divórcio, e não são poucos os servidores modestos que, ao morrer, não 
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conseguiram transformar em casamento os concubinatos em que viviam. Fi
nalmente, servidores enfermos, ou sem melhor conhecimento das leis, vão re
tardando iniciativa, que afinal não promovem, porque antes a morte ou a in
capacidade mental os surpreende. Vários já são os_ casos de companheiras 
agora desamparadas, quando até 1977 tinham assegurado direito à pensão e 
ao salário-família de seus concubinários. Daí o presente projeto, qtie atende a 
uma realidade, e ampara aquelas que por mais de cinco anos, com desvelo e 
amor, dedicaram suas vidas aos servidores públicos, atiradas de repente à mi
séria e ao desespero. O projeto não aumenta despesa, apenas redistribui pen
são deixada pelos contribuintes civis, militares ou autárquicos. 

Sala das Sessões, 9 de outubro de 1980. - Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI N• 4.069, DE II DE JUNHO DE 1962 

Art. 5• 
§ 39 O servidor civil, militar ou autárquico, solteiro, desquitado ou viú

vo, poderá destinar a pensão, -se rião tiver filhos capazes de receber o benefí
cio, a pessoa que viva sób sua dependência económica rio mlnimo hã cinco 
anos, e desde que haja impedimento legal para o casamento. 

§ 49. Se o servidor tiver filhos, somerite poderá destinar à referida bene
ficiária rriCtade da pensão. 

§59 O Servidor civil, militar ou autárquico, que for desquitado, somen
te poderá valer-se do disposto nos parágrafos anteriores se não estive.r compe
lido judicialmente a alimentar a ex-exposa. 

Art. 21. Para os efeitos do pagamentO do salário-família, considera-se 
dependente do servidor solteiro, desquitado ou viúvo, a mulher solteira, des
quitada ou viúva com sua dependência econômica, no mínimo hã cirico anos 
e enquanto persistir o impedimento legal de qualquer das partes para se casar. 

Parãgrafo único. O disposto neste artigo soll).ente beneficia ao servidor _ 
desquitado, quando não tenha o encargo de alimentar a ex-exposa. 

(Às ComissõéS de Constituição e Justiça e de Legislação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Os projetos lidos serão 
publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 425, DE 1980 

Tendo em vista a apresentação que fizemos do Projeto de Lei do Senado 
o'? 240, de 1980, que aborda em termos mais amplos a participação de repre
sentantes dos empregados e empresários na administração da Previdência So
cial, Requeiro, nos termos do Regimento Interno do_ Senado Federal, a retira~ 
da do Projeto de Lei do Senado n• 221, de 19&0, que "estabelece a partici
pação de representantes dos empregados e empresários na administração da 
Previdência Social (INPS, lAPAS e INAMPS)". 

Sala das Sessões, 8 de outubro de 1980. - Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - O requerimento lido serã 
publicado e incluído em Ordem do Dia nos terrilos regimentais. 

Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. l'?~Secretârio. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 426, DE 1980 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição, 
nos Anais do Senado, do artigo de fundo .. Ou tudo ou nada", do Jornal do 
Brasil de 9-10-80. 

Sala das Sessões, 9 de outubro de 1980. - Bernardino Viana. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- De acordo com o§ I•, do 
artigo 233, do Regimento Interno, o requerimento lido será publicado e sub
metido ao exame da Comissão Diretora. 

Sobre a mesa, comunicação que serã lida pelo Sr. 19-Secretário. 

E lida a seguinte 

Ofício n• 191/80 
Brasília, em 9 de outubro de 1980. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os nomes dos Senhores De

putados Antônio Amaral e Feu Rosa para integrarem, em substituição aos 
Senhores Deputados Jorge Arbage e Milton Brandão, a Comissão Mista in
cumbida do estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n'? 25, de 1980-CN, que 
.. reajusta os efetivos dos Oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais e do Corpo 

de Intendentes da Marinha, fixados pela Lei n"' 6.469, de 18 de novembro de 
1977, e dá outras providências". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os meus pro
testos de estima e elevado apreço.- Deputado Nelson Marchezan, Líder do 
PDS. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Serão feitas as substi-
tuições solicitadas. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Alberto Silva. 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Gostaria, antes de iniciar propriamente o meu discurso, de enviar daqui 
os meus agradecimentos ao eminente Ministro dos Transportes, engenheiro 
Eliseu Resende e ao engenheiro Dr. David Eklund, Diretor-Geral do DNER, 
pelas providências que torriaram a pedido que lhes dirigi, relativamente à re
cuperação da estrada piauiense PI~4, no sul do meu Estado. 

S. Ex•s, demonstrando apreço aos pedidos dos Congressistas, informa
ram que dentro de 30 dias as pontes do rio Gurguêia e do rio Contrato serão 
subsfífuíd8.SP0r po-ntes militares, a esta hora já negociadas com corporações 
militares do Nordeste. 

Quero, assim, reiterai os meus agradecimentos ao Ministro dos Trans
portes e ao Diretor-Geral do DNER pelo atendimento ao nosso pedido. 

Sr. Presiderite, não posSo deixar de ocupar hoje a tribuna para tecer al
guns comentários sobre pronunciamentos de alguns Ministros, principalmen
te pela televisão. 

Disse, por exemplo, o Sr. Ministro dos Transportes que, com o conflito 
Irã-Iraque, um dos setores que mais poderiam ser afetados na área de seu Mi~ 
niStêrio erá. o setOr-de-transportes. 

Deu ênfase na ocasião aos transportes urbanos, chamando a atenção de 
que em países como a Inglaterra eJapào, mais de 50% desse modo de trans
porte utilizava energia elétrica, e que no Brasil apenas 5%. 

Para o público leigo, essa informação pode parecer extremamente dano
sa para o País, deixando no ar, naturalmente, a impressão de que a solução 
para o problema seria eletrificar todos os transportes urbanos, com a maior 
urgência. 

E claro que isto seria altamente desejável, já que dispomos de energia hi
drelétrica que, mesmo cara como jã vem sendo cobrada hoje aos consumido
res, não depende de importação~ por conseguinte, não· exige dólares para sua 
aquisição. 

Mas Sr. Presidente, Srs. Senadores, país como o nosso, que ao longo de 
toda sua história não se encontra a evidência da prática do planejamento, dei
xou a ocasião passar. 

Hã cerca de 60 anos atrás, a Argentina instalou o seu sistema de metrô, 
quando na Inglaterra, Alemanha e França este modo de transportejã datava 
do fim do século passado. 

Em 1937, no Governo do Presidente Vargas, alguém teve uma visão lar
ga, e no Rio de Janeiro foi implantado o sistema de trens suburbanos eletrifi
cados, que logo foi adotado também em alguns subúrbios de São Paulo. 

Afora isto, existiam apenas os bondes, transporte urbano eletrificado, 
com veículos sobre trilhos, e que atendiam perfeitamente as necessidades de 
todas as capitais do País e de algumas grandes cidades como Campinas, San· 
tos e Niterói. 

Com o advento da indústria automobilística, porém, o p1anejamento 
brasileiro funcionou às avessas, isto é, para dar espaço livre ao automóvel nas 
vias públicas, erradicou-se o bonde, veículo considerado pelos planejadores 
como lento, obsoleto e obstrutivo. 

Só no Rio_de Janeiro exístem 400 quilômetros de linha férrea, que per
tenceram ao sistema de transporte por bonde, devidamente asfaltados em 
nome do progresso. 

Agora vem o Ministro e diz que só temos 5% de transporte urbano eletri
ficado, e que o restante depende do p·etróleo importado. 

Hoje, a solução para os transportes urbanos no País deve ser outra, e 
dela nos ocuparemos em breve. Todos sabem que alto preço estamos pagan
do para concluir alguns quilômetros do metrô do Rio e São Paulo. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, acho que já está passando da hora 
de serem tornadas medidas concretas com relação a este problema de com
bustível no País. Vejamos o que estamos fazendo: 

A PET-ROBRAS, desenvolvendo esforço tardio para recuperar seu grave 
erro de entrar no refino e distribuição, deixando a prospecção e lavra em se
gundo plano, acena com a perspectiva, inclusive com a ajuda dos contratos de 
risco, de se atingir 500.00Q_harrisjdia lá pelo ano de 1985. 

O Programa do Alcool, sofrendo toda sorte de tropeços, admite produzir 
10,5 bithões_ de litros também daqui a cinco anos. 
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Uma ou outra voz em discussões acadêmicas sobre a possibilidade de 
utilizar mandioca para mais ãlcool, xisto para mais gasolina, e o Ministério 
das Minas e Energia assegurando que o programa da utilização do-carvão, 
como alternativa para substituir petróleo na indústria, tambêm vai indo bem, 
e que lã para fins de 1985 poderá substituir parcela importante dO petróleo 
importado. ' 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, e até lá serã que não podemos tomar 
algumas medidas sérias, definitivas, capazes de garantir coo fiabilidade à po
pulação, cansada de ouvir opinições tão variadas e até mesmo conflitantes'? 

O Brasil importa praticamente um milhão de barris/dia de petróleo, que, 
adicionados à produção da PETROBRAS, satisfazem às necessidades- nacio
nais de hoje sem ingressarmos em recessão. 

Os 2,5 bilhões de litros de álcool adicionados à, gasolina liberam idêntica 
quantidade deste combustível, que não podendo ser consumido no País, tem 
que ser exportado, ainda que a preços reduzidos, dada a mã qualidade de nos
Sa gasolina. Esta exportação de gasolina tem gerado a~guns milhõe~ de dóla
res de pouca significação em nossa balança de pagamentos. Esta mistura ge
ra, isto siin, cerca de 50 bilhões de cruzeiros por ano, considerada a diferença 
de preço entre a compra do álcool como álcool e sua venda como gasolina. 

Por outro lado, adotou-se a fórmula de aumentar quase que violenta
mente o preço da gasolina, sob a alegação de que este ônus recai sobre a po
pulação que tem melhor renda, e assim, com o lucro obtido, a PETROBRAS 
pode subsidiar os outros combustíveis, considerados indispensâveis para 
manter o País com taxa de crescimento adequado sem subir demasiadamente 
o custo de vida. 

Será que estas medidas estão atingindo o _objetivo? 
Vejamos: em 1978, o País consumiu 16 bilhões de litros de gasolina e 14 

bilhões de litros de óleo diesel. Somando-se a este número o querosene e os 
solventes ·considerados derivados leves do petróleo, teremos 50% do petróleo 
processado por ano. 

Com o aumento de preço-da gasolina, o consumo desse combustível caiu 
16%. 

Logo, como ainda não se pode modificar substancialmente a porcenta
gem obtida de derivados de petróleo através do refino, presume-se que esta 
gasolina ficou sobrando, e como não pôde ser consumida no País, nem arma
zenada por falta de depósitos sufidente5, deve ter sido exportada por preço 
nem sempre compensador. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o pior é que, apesar dessa,econo
mia, não houve qualquer modificação para menos no VOlume de petróleo im
portado. 

Se de um lado houve economia de gasolina, provavelmente mais pelo au
mento do custo deste produto, houve paralelamente um aumento substancial 
de consumo de óleo diesel. 

O que fazer então? Importar mais petróleo para garantir esse aumento de 
consumo do diesel? Não; e aí a PETROBRAS andou acertadamente, o que já 
devia estar fazendo hã muito teinpo; isto é-,· mistur-ando-gasolina com o diesel. 
Isto só agora está sendo feito, e já na própria refiriãr-~a,_-rna_s em esCala reduzi-

~ da. Em lugar de levar o refino até a obtenção de gasolina como a conhecemOs 
na bomba, certa quantidade de nafta é adicionada- ao diesel, daí esta preocu
pação que vemos na televisão de que agora o diisel é-tão inflamável quanto a 
gasolina. 

Analisemos, ainda que rapidamente, o que isto significa em termos de 
economia para o Pais: 

Em termos de importação, é claro, nada significa a economia de gasolina 
até aqui alcançada. 

O excedente exportado, como dissemos, gerou alguns milhares de dóla
res, quantia insignificante face aos 12 bilhões anuais neCesSãrios à imPOrtação 
do petróleo. 

E a quantidade misturada ao diesel? 
Esta, sim, gerou aumento de rendimento dO coinbusÚvel. Se ela estivesse 

sendo queimada cm automóveis, estaria apenas transportando algumas pes
soas a mais com alto custo para o País. Transformada em diesel, e conside
rando que os motores deste ciclo têm rendimento muito superior aos do ciclo 
Otto, a inistura citada gerou transporte de muito ffiais mercadorias a menor 
custo, o que de fato é do maior interesse para a economia nacional. 

Assim, antes da adoção da medida acima citada, da parcela bruta de pe
tróleo importado, 26% eram transformados em frações leves-, inclusive a gaso
lina, e 32% em fraçõcs médjas, inclusive o óleo diesel. 

Mas, pesquisas de laboratório Já comprovam à larga que é possível, 
adaptando-se nossas refinarias, obter-se uma reduç_ão da produção de gasoli
na para um mesmo volume de petróleo processado de 26% atuã1 para 19% em 
favor do diesel, que passaria dos 32% atuais para 4!%. 

A diferença no volume de gasolina que seria produzida a menos, partin
do do mesmo volu'!le de petróleo processado, seria substituída pelo emprego 
do álcool carburante. 

Em compensação, mesmo considerando-se o crescimento do País em ta
xas adequadas, e aceitando-se que fatalmente cresceria também o consumo de 
derivados de petróleo, atingiremos o patamar de 1985 sem necessidade de au
mentarmos nossas importações de petróleo, desde que nossas refinarias sejam 
adaptadas para alcançar os números acima citados e que o programa do ál
cool não sofra.qualquer tropeço na meta de 10,5 bilhões de litros para aquele 
ano. 

Serã que a PETROBRAS ou o Governo já tomaram a deliberação de in
vestir os 30() milhões de dólares necessários à adaptação de nossas refinarias 
para atingir as porcentagens "acima mencionadas? 

E isto~ Sr. Presidente, Srs. Sena4ores, terá que ser feito, e com toda ur
g~ncia. Já perdemos tempo preciosp c.omo disse aqui o eminente Senador 
Luiz Cavalcante, quando a PETROBRAS preferiu durante certo tempo in
vestir no refino- e entrar na distribUição, deiXando praticamente estagnada a 
prospecção e a lavra de nosso petróleo. 

Agora estamos diante da emergência. Não podemos esperar mais que 
aconteçam milagres. 

O Ministro dos Transportes acaba de mostrar a gravidade do problema, 
apontando nossa dependência do_ óleo diesel: nas cidades,.95% do transporte 
de pessoas que trabalham dependem desse combustível para se locomover, e 
toda nossa riqueza extrativa ou industrializada só pode circular se houver 
óleo diesel para os transportes rodoviários, ferroviários e marítimos. 

O Sr. Affonso Camargo (PP- PR)- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Com muito prazer. 

O Sr. Affonso Camargo (PP- PR)- Nobre Senador Alberto Silva, o 
problema que V. Ex• levanta é realmente um dos mais sérios que o Brasil en~ 
frenta, ao lado de outros problemas gravíssimos -que toda a economia do País 
vive, agora concretamente com a guerra no Oriente Médio. Realmente, o 
problema do óleo diesel é fundamental, inclusive porque um produto que tem 
o seu preço subsidiado. Pelas informações que tive até hoje pela manhã, o au
mento do consumo do óleo diesel este ano terá sido jâ da ordem de 19%, 
quando o normal é que ele acompanhe o crescimento do produto. Então, es
tamos consumindo muito mais óleo diesel que o normal. Assim, V. Ex• levan
ta urna questão que nos deixa em dúvida com relação a esse planejamento que 
parece não existir, porque o con-sumo de um determinado derivado de pe
tróleo aumentou e não se tomaram as providências necessárias para aumen
tar a produção desse derivado nas refinarias. Acho que este assunto é da mais 
alta importância para o País, e eu me parabenizo com V. Ex• por levantar esse 
problema nesta Casa. 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Muito agradecido, nobre Sena
dor. Creio que V. Ex' acompanhou bem a proporção de consumo do diesel 
em relação ao aumento do nosso crescimento. 

Mas, dizia eu, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que para circular a riqueza 
do País e para se locomover pessoas, dependemos essencialmente do óleo die
sel. 

O que estamos esperando? 
Quando o Ministro das Minas e Energia diz na televisão que não pensa

mos ainda em racionamento, pois temos estoque para 100 dias, ficamos per
plexos e preocupados. Se não me engano, o Ministro falou em guerra de curta 
duração entre o Irã e o Iraque. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, as refinadas do mundo Arabe estão 
sendo destruídas c os poços de petróleo podem ser, a qualquer momento, in
cendiados. 

Quem pode nos garantir que daqui a 15 dias, mesmo que cessem as hosti
lidades, Irã e Iraque possam manter seus compromissos para com o Brasil'? 
Em quanto tempo poderão eles voltar à normalidade? Até lá não creio que 
países como o México, Venezuela e Equador possam a curto prazo fornecer 
400.000 barris diários que nos vinham do Iraque. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- V. Ex~ permite um aparte? 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Com todo o prazer. nobre Se· 
nador Dirceu Cardoso. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Diz muito bem V. Ex.' Enquanto o Trã, 
pela notlcia que li anteontem, j<J proibiu a circulação de carro particular, nós 
que recebemos suprimento petrolífero das duas áreas em conflitos estamos 
tranqüilos, com a garantia das reservas estratégicas, e o Brasil não pensou 
econimizar um pingo de gasolina. Veja V. Ex• que nós estamos no melhor dos 
mundos possíveis, segundo o noso Leibniz. 
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O SR . .\Lilf:RTO SILVA (PP- PI)- Muito obrigado, nobre Senador 
D1rcr.:u < ·artlu:-.n. V. l~x~ realmente alcançou o que queremos demonstrar em 
no:-.~o pn1nunciamcnto. 

O Sr . .J:trh:t'i P:t'i'i:trinhn (PDS- PA)- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. ,\L BERTO SI! X\ (PP- PI)- Com o maior prazer, eminente 
l.idcr Jmh<t~ Pa:-.:-.~1rinho. 

O Sr .. J:trh:t., Pa., .. arinhn ( P[)S- PA)- V.- Ex• bem sabe do alto apreço 
LJUl! lhr.: lr.:nho pe:-.snalmcntl! c: de quanto aprecio a forma pela qual v. Ex• se 
conUut. O Ji:-.cur:-.o de V. Ex~ vai merecer por parte da Liderança o exame 
ma i:-. Jr.:tkln possível. c~>rno, no mínimo, uma homenagem à seriedade com 
qur.: lral:~ Jo:-. prohk-mas dessa ordem. 

O SR. AIJILRTO SILVA (1'1'- PI)- Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr . .J arha., P:t"is:trinho (PDS- PA}- Como, graças a Deus, é a regra 
dl!:-.ta ('asa. CreiLl que V. Ex' ar.;aba de aceitar o aparte do nobre Senador Dir
t:L'U CarJo:-.o mais· por um.:t questão de polidez, porque o problema não esta
ria apenas em cconomi...:ar gasolina cm si. O nosso consumo tem que ser eco
nomit:uJo no sentiU o ~doba! da quantidade de óleo a ser recebido, e a nossa 
!!arantia t~.:rn tJliC ser cm óleo bruto, porque não nos adiantaria comprar refi
naU o~. çomprar produtos derivados de petróleo. Felizmente essa ê uma fase 
passada da vida hrasill.:ira, c hoje nós só compramos óleo bruto. Quando o 
Ministro Uit tJUC tem cento e poucos dias de estoque, ainda, ele está levando 
em L·onsitll!ruçiio tamhém o chmnado estoque de alarme, que são mais 45 
tlia~. l-.:-.!-.cs -l-5 dias sim. se nós chegássemos a e(e, sem reposição, nós iríamos 
ao colapso. inJis<.:utivclmente. O que me parece que o Ministro deixou claro, 
pr.:la tl!b:jsào- cu vi um ligeiro .flash dessa sua aparição- é que dos 400 mil 
harris de pc:trólco provenientes do Iraque, e mais 120 mil do Irã, o do Jrã nun~ 
ca hnu\-1: prt1hk!ma, ml.!smo agor<l, porque ele continua exportando. O do lra
tJUe é_ qLic corre perigo Je, fcchudl> o Golfo- o Golfo nem tanto- fechado 
1:'1 r.:m <.:ima- aquela expressão em árabe, que eu não saberia dizer- aquele 
can<d LJUC scpan1 exatamente_o Iraque do Irã. Fechado ali, não haveria posSi
hilidadc d~: continuar fornecendo o suprimento de óleo. Então para garantir
se.: di!-.:-.o. o Brasil diligcndoujunto a Outros prodütores de petróleo. A Arábia 
Saudita j~t aumcn!Ou a sua quota de participação- trfnta mil barris, mas o 
lota! de ncj:!Ócio rec:hado vai a cento e vinte mil. ora, como dos quatrocentos 
mil. na vcrJadc. duzentos mil são para o suprimento e duzentos mil para a es
to~:ag~.:m, o nos:-;o problema cm suprimento estaria garantido. Em estocagem 
i! que comc<;aria a cair o estoque de reserva estratégica, até o momellto em 
que ele fosse Lero. Por isso é que ele admite que teria condições ainda de resis
tir, sem o Iraque voltar a fornecer, pelo menos mais trinta dias. Parece que ele 
falou até dois meses. se não me enguno - um mês a dois meses, não me 
lcmhro. De forma que esta é uma achega ao discurso de V. Ex•, despretencio
sa. só para que não fosse um discurso dessa qua!id"ade, desse quilãte, sem um 
apartt: Ja Maioria. 

O SR. AI.RFRTO SII.\'A (PI'- PI)- Muito agradeço, nobre Líder 
Jarha~ Passarinh". Como V. Ex~ é um dos homens desta Casa que, como aca
ha de d<.:monstrar, encar:.1 problemas dessa natureza com a seriedade que ele 
mcrc<.:e. apenas gostaria que V. Ex', se tiver oportunidade e tempo, escutasse 
o resto. porque!' cu fa~,:o uma proposição e alerto o País para algumas medidas 
que podcriam ser útci~ numa hora de emergência, como esta erÕ que estamos 
vivendo. Muito grato ao aparte de V. Ex•, que muito enriquece o meu pro~ 
nunL"iamento. 

O Sr. l.l'ih.• Chan•s (PMDB- PR)- V. Ex• me permite um aparte, 
nnhre Senador'? 

O SR. AI.BFRTO SII.\'A (PP- PI)- Com ç m:Jíor prazer, ouço o 
nohrc Senador Leite Chavl!s. 

O Sr. Ll·ih.• Chan·s (PMDB- PR)- Sempre que V. Ex• fala sobre este 
assunto dt!' tr:msporte, é ouvido com toda a atenção, porque, iilegavelmente, 
n nobre colega é uma autoridade neste setor_ V. Ex~ conhece o meu entusias~ 
mo pelo cmpn.::go do ákool, e esse entusiasmo ultimamente aumentou de 
J.!rau, porque. antes, supunha eu que ele se ativesse apenas à substituição de 
um setor do combustível, mas agora tenho provas de que também sutstitui 
plenamente o Diesel. sem alteraç-ão no motor. Basta qu'e se lhe acrescente ni
trato de cído~hcxila cm 10%, que é um subproduto do âlcool, e todo motor 
Diesel, sem qualquer ;;tlteração, poderá funcionar plenamente, alcançando es~ 
se-s Dic.sel convencionais da Mercedes ou da Scania Vabis l milhão de quilô
mt:tros sem desgaste, c - repito - sem que haja alteração no motor. Esta
mos tendo conhec:imento de que o Governo, estabanadamente, resolveu fazer 
outro plano, o "Plano do Oieo", bem como permitir a fabricação de cami~ 
nhôc-.s pequenos a álcooL iniciativa que não me parece acertada. Primeiro, 
não estamo~ numa situaçüo de definitiva opção do combustível. O caminhão 
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pequeno serã altamente gravoso. Além do mais, marginalizaríamos a grande 
frota de motores Diesel no País, que chega a mais de um milhão de veículos. 
Por último, ouvi de técnicos ·que--o--motor ·sofre apenas um ajustamento da 
bomba injetora, de tal forma que, um camínhão que use, no Brasil álcool adi
tivado, esse caminhão ·chega à Argentina, onde existe Diesel, e o próprio mo· 
torista faz um ajustamento, e passa a usar Diesel no veículo, sem que margi~ 
nalizemos a grande frota nacional, que, embora isoladamente pertença a cada 
seJor privado, não deixa de ser um bem nacional, porque, se essa frota paras
se de vez, seria um prejuízo muito grande para o País. Enquanto isto, conti
nuaremos a ouvir V. Ex'~- com toda a atenção que nos merece. 

O SR. ALBERTO SI LV A (PP- PI)- Agradeço o aparte, nobre Sena· 
dor Leite Chaves. 

Essa experiência do aditivo em niotores diesel foi encomendada pela EB
TU, ao tempo em que era o seu Presidente. Neste discurso faço referência a 
este fato, agradecendo a antecipação com que V. Ex' me brindou, com essa 
inforrriação, que sei segura, de fonte muito bem informada. Fico muito agra
decido a V. Ex• 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Permite-me, nobre Senador? 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PJ)- Ouço o aparte do nobre Sena
dor Itamar Franco com todo o prazer. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Nobre Senador Alberto Silva, 
V. Ex'~- começou o seu pronunciamento mostrando as chamadas previsões 
brasileiras do campo energético. Falou, inclusive, no aspecto do planejamen
to, lembrando ainda o ano básico, quase que para tudo neste País, sobretudo 
no campo energético, de 1985. V. Ex• tocou num ponto fundamental, o 
problema da adaptação das nossas refinarfiis, dizendo que a PETROBRAS se -
dedicou mais ao refino e à distribuição, esquecendo-se da. prospecção. Há 
ainda, outro aspecto fundamental, talvez não compreendido nem analisado 
por quem de direito neste País: problema da exportação da gasolina, em que 
o Brasil obtém alguns milhões de dólares, é verdade. Quando o aumento de 
58% no preço da gasolina em novembro de 1979, houve uma grita neste País, 
e era o próprio Ministro das Minas e Energia, através do Presidente da PE
TROBRAS, que tinha de confessar que estava exportando essa gasolina -
veja V. Ex~- naquela época, :ao preçO de Cr$ 5,00 que ele, Presidente da PE
TROBRAS achava vantajoso. Hoje V. Ex~ demonstra como, em vez de ex
portar essa gasolina, poderíamos utilizá-la. Inclusive V. Ex' deu o percentual 
de adaptação das destilarias, que caiu de 26 para 19%, se não me falha a me
mória. Então, este é o ponto fundameÍltal. Diz o Senador Dirceu Cardoso 
que estamos tranqUilos. Não, não estamos tranqüilos, Excelência. O Governo 
fala agora em horário de verão, como se fosse resolver o problema brasileiro. 
Então, são estes fatos, Senador Alberto Silva, q1.).e nos levam a meditar se hã 
seriedade na política energética; se essa política estâ sendo bem conduzida. 
Quando se lembra, aqui, que hoje estamos importando do Iraque 400 mil bar~ 
ris e que a PETROBRAS hoje se dirige a outrOs produtores, perguntamos: se~ 
rá que a PETROBRAS não pensou que, se dependesse de um ou dois produ~ 
tores, não poderia ocorrer o que está ocorrerido hoje, sobretudo numa região 
de eterno conflito? E a pergunta que se deixa no ar. Mais ainda, Senador Al
berto Silva, dentro do"seu belíssimo pronunCiamento nesta tarde: o .Governo 
aumenta para quarenta e cinco cruzeiros o preço da gasolina, no entanto, no 
chamado mercado livre, sobretudo em relação ao preço do mercado de Ro
terdan, a que estamos assistindo --inclusive outro dia numa entrevista de 
uma especialista no assunto - é que o barril foi aumentado em apenas um 
dólar e, com maior produção da Arábia ?audita, os preços são mantidos está
veis. Esta, pergunta que fica no _ar e precisa ser respondida pelo Governo: 
quanto é que o Brasil está pagandO realmente por esse barril de petróleo, para 
dar .este aumentp que ele autorizou? Se houve aumento? se o Brasil teve que 
comprar no mercado livre, e a quanto comprou? A Nação precisa ser esclare
cida. Portanto, meus parabéns a V. Ex• pelo pronunciamento. 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Agradeço a V. Ex• o aparte, 
nobre Senador Itamar Franco, colega, engenheiro que ê. Espero que, no de
cO"rrer desta mOdesta exposição; poSS3.mos iirar algumas conclusões da si
tuação em que realmente nos encontramos. 

Se não tornarmos medidas capazes de conter os gastos de combustível, 
acabaremos consumindo nosso estoque e chegaremos a zero, ou no máximo 
ficaremos com a produção da PETROBRAS, que longe está de satisfazer 
nossas necessidades. 

No entanto, havia eu pensado que o racionamento é a solução, quando 
ouço o Ministro CêSar-Cllls dizer na tele-visão q~:~e já temos _outros fornecedo
res, e que pr3ticamente não dependemos l!lais do Iraque. Oeus queira que isto 
venha a acontecer, e não Chegu.emos a soluções mais drásticas em curto pra
zo. 
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A medida tomada pela Comissão Nacional de Energia de aumentar mais 
ainda o pfeço da gasolina e, em conseqUência, também a elevação do preço 
do óleo Diesel e gás liquefeito, nos parece llão ser a nü::lhor solução para eco
nomizar estes combustíveis. 

Quanto ao aumento da gasolina, vá lá que a medida possa ser aceita, ain
da que estimule o aumento do custo de vida. Se falt_ar gasolina, entretanto, os 
automóveis param, mas o Brasil não. _ 

Quanto ao óleo Diesel, as coisas vão se passar de maneira bem diversa. 
Com o aumento jâ autorizado, não vai haver redução no seu consumo. Vai 
haver, isto sim, imediato aumento do custo de vida, pois os transportadores 
transferirão este novo ônus diretamente para o consumidor. 

Se levarmos em consideração que mais de 50% do consumo de óleo Die
sel no País é gasto no transporte de mercadorias, por Caminhões, chegaremos 
à conclusão de que o aumento do óleo Diesel vai influir diretamente no custo 
de vida. 

O remédio é, sem dúvida, transferir esta carga para o trá"risporte ferro
viário e marítimo. 

Todos conhecem, entretanto, a dificuldade que se irá encontrar para se 
executar na prática esta medida de economia. 

O caminhão é o transportador mais seguro e econômico, pois leva a car
ga de porta a porta sem risco de extravio, roubo ou avaria, e o tempo de en
trega da mercadoria é relativamente curto. 

Para que não se violente este modo de transporte, já consagrado no País 
todo, a única solução que a meu ver é viável é fazer c_om que o maior percurso 
na rota do caminhão seja fe_ito por via ferrOViária ou marftima. No caso das 
ferrovias, há de se estudar a formação de trens especiais, que já levem o cami
nhão carregado sobre as pranchas. 

No local mais perto do destino da carga, o caminhão desce do trem e, 
percorrendo distância não superior a 200 km, leva a mercadoria até a porta 
do consumid.or. 

O mesmo pode ser feito com. os navios Chamados uroll~on - roll~or'. 

Creio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a opção, além das medidas 
aqui referidas, em lugar do aumento insuportável dos preços de gasolina, é 
acelerarmos o Programa do Alcool com toda urgência. 

Tem que se rever prioridades na aplicação dos escassos recursos nacio~ 
nais. 

Programas como o Nuclear, importante se~ dúvida, têm que ceder lugar 
na ordem de prioridade para o álcool e carvão. 

PrimeirO álcool, simultaneamente carvão, para que o Brasil n_ão pare; de
pois, o resto. 

Se os empresários nacionais forem convocados para a batalha do álcool, 
já que em guerra está o petróleo, e o Governo a eles assegurar os recursos ne
cessários.- teremos lO bilhões de litros de álcool.em dois anos e meio--e -20 bi
lhões em cinco anos, e, aí sim, ó Brasil caminha para uma real independência 
do petróleo. 

Se o Programa do Alcool for mesmo acelerado, como a emergência está 
a exigir~--é iriiportail.te -registrarmos, aqtii e agóta;· que não devemos insistir 
apenas na solução cana-de-açúcar. 

E que, Sr. Presidente e Srs. Senadores, apesar de ser indiscutível o domí
nio que temos dessa tecnologia, plantar cana exige terra boa, água, fertilizan
tes, defensivos e o rendimento não ultrapassa os 90 litros de álcool por tonela
da de cana moída. 

Já o álcool de madeira, apesar de exigir uma tecilologia ainda não total
mente dominada no PaíS, traz, em coriti'apartida, tais e tantas vantagens 
sobre a cana, que desprezá-la seria como que, na fábula da raposa, dizer que 
as uvas estão verdes. " 

Na Universidade do Ceará, com recursos que aloqu-ei,- quando Presiden~ 
te da EBTU, estâ pronto um hidrolisador para 100 litros/dia, que oferece 
toda a tecnologia necessâira a que se possa entrar na fabricação de usinas de 
álcool a partir da madeira. 

Até o dimensionamento ideal já está definido. As usinas deverão ser no 
mãximo para 30.000 litrosjdia de etanol. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não precisamos utilizar madeira 
nobre como o pinho ou o eucalipto para produzir álcool. Bastam as matas de 
marmeleiro, que os eminentes Senadores Leite Chaves, Mendes Canale, Eve
lásio Vieira, Agenor Maria, Almir Pinto e Paulo Brossard viram no Nordeste, 
durante a visita levada a efeito naquela Região pela Comissão de Assuntos 
Regionais em junho último. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB - PR) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Com todo o prazer. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Pediria a V. Ex• que não 
concedesse mais apartes, pois seu tempo já se esgotou há lO minutos. 

O SR. ALBERTO SILVA (PP - PI) - Estou concluindo. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- De fato, quando fizemos uma via~ 
gem ao Nordeste, visitamos o Piauí. Sou nordestino, como V. Ex• sabe, co
nheço o marmeleiro desde a minha infância. Mas na região de onde eu prove
nho o marmeleiro é rarefeito. O contrário ocorre na sua região. Nós andamos 
quase 200 quilômetro_s de comprimento, por uma faixa de 30 ou 40 de largu
ra, composta de marmeleiros. A minha impressão maior ê que ele se refaz ao 
fim de cada 6 meses. Pelas informações que eu tive, inclusive de V. Ex•, ele 
oferece maior volume, maior teor de combustível do que o próprio álcool da 
cana. Então, veja V. Ex• como este País é bem vocacionado. Numa região ári
da, ali naquele local, onde a plantação de· cana ou de mandioca seria onerosa, 
temos uma plantação nativa praguejante. Fiquei seriamente impressionado 
de como se forma um marmeleiral nativo de notável extensão. 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Nobre Presidente, concluo. 

São seis milhões de hectares de marmeleiro nativo. 
Para um programa de 12 bilhões de litros em 3 anos, bastaria utilizar-se 3 

milhões de heCtares distribuídos pelos oito Estados do N ardeste. 
Seriam 1.200 usinas de 3 milhões de toneladas de petróleo leve, 30.000 li

tros( dia, com a inexcedível vantagem de produzirem, além de 12 bilhões de li
tros de etanol, mais 15 milhões de toneladas de lignina, que substituiriam no 
mínimo lO milhões de toneladas de óleo combustív~l. e, finalmente, 6 milhões 
de toneladas de proteína, para um Nordeste pobre e faminto. 

Sr. Presidente, Srs. senadoreS, se o PROALCOOL pretende produzir 12 
bilhões de litros em 1983, para substituir idêntica quantidade de gasolina, 
quase o consumo nacional de 16 bilhões de litros. os 12 bilhões, que poderiam 
advir do marmeleiro _substituiriam 10 bilhões de litros de óleo diesel. 

Sim, Srs. Seriadores, vou encurtar, aq~i, porque a informação já foi dada 
pelo nobre Senador Leite ChaVes, o _álcool pode ser usado como diesel, desde 
que adicionado um aditivo" originário do próprio álcool. O que eu queria con
Cluir, Sr. Presidente, é que, afinal, com os números aqui descritos, podemos, 
em 1985, depender apenas de 40% do petróleo que consumimos, e isto a PE~ 
TROBRAS certamente fornecerá sem necessidade mais de importação. Além 
do que acabamos de afirmar, ainda temos a nosso favor os óleos vegetais, 
principalmente o óleo de mamona, sem valor comercial no Nordeste. 

Peço permissão, Sr. Presidente, para dois minutos, porque esta infor
mação que vou dar à Casa é inédita no País. 

Experiência jã comprovada com teCnologia desenvolvida por técnicos da 
Universidade do Ceará, que trabalharam no Convênio que firmei quando 
Presidente da EBTU, demonstra que é possível transformar-se qualquer óleo 
vegetal em óleo diesel mais glicerina e ácidos graxas. Só o valor de glicerina 
no mercado externo paga o processo, com lucro de sobra para que o óleo die
sel resultante fique de graça. 

Entenderam, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que esta descoberta re
presenta para o Brasil, nos angustiosos dias em que vivemos na dependência 
do petróleo importado? E não se diga que isto é sonho. Uma usina piloto de 
1.000 litros( dia, fabricada no Ceará, está pronta para entrar em funciona
mento, e a patente, inclusive internacíonal, solicitada, rigorosamente guarda
da, a salvo de incursões alienígenas. 

Finalizando, faço um apelo aos nobres colegas, que nesta Casa tanto têm 
lutado para que nós brasileiro da atual geração criemos uma pátria melhor 
para todos e menos dependente de importações como a do petróleo, no senti
do de estimularm~s por todos os meios ao nosso alcance o empresariado na~ 
cional, para que assuma a responsabilidade de produzir o álcool que necessi
tamos com nossos próprios recursos. 

Assim, estou certo, em 1985 seremos realmente independentes em ma
téria de energia oriunda de petróleo importado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente e Srs. Senadores: _ 

Quando era ve~tilado neste plenário a pretendida criação do PREV
SAUDE, que a todos parece uma iniciativa que emprestará novo direciona
mento aos problem~s relativos à assistência sinitãria nos seus diferentes seto
res, lembrei-me de repOrtar-me nesta casa, nà tarde de hoje, a um dos princi
pais órgãos de saúde, criado em 1942, e que, exatamente, neste mês completa 
38 anos de profícua existência. 

Desejo referir-me Sr. Presidente e Srs. Senadores à Fundação Serviços de 
Saúde Pública= SESP- hoje, superiormente dirigida pelo grande sanitarista 
brasileiro Dr. A Ido Villas Boas que expressando o verdadeiro sentido da Fuo
dação que preside, assim se expressa: «em se tratando de saúde e desenvolvi
mento, há de se prever a necessidade de esforços complementares, ou seja o 
emprego de algum capital sem retorno em espécie." 
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E do seu entendimento, que os que podem, devem pagar pelo beneficio, 
uma vez que, os que não podem, os pobres, não devem ficar sujeitos a limi
tações empresariais, sejãm industriais ou corrlerCiais: 

Conheci o SESP, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nos seus primórdios 
quando, com uma equipe de jovens e competentes médicos sanitaristas, 
desbravava aquele serviço a Amazônia, na luta sem quartel, na erradicação 
da malária. 

Conheci alguns dos seus postos avançados quando passei por Santarém e 
Parintins. Naquela cidade, além da ação de-Co-ffibate ao impaludismo, em ple
na selva, nos barrancos dos rios e seringais, fui encontrar um hospital de 
apoio, já àquela época, bem aparelhado para o atendimento materno-infantil 
e cl,ínica geral. 

Em Parintins hâ um ambulatório com ateridimento a setores especializa
dos: otorrino, oftalmologia, dermatologia,_ sifiligrafia e doenÇas venéreas. 

Na parte destinada à dermatologia também se fazia o controle da han
seníase, como se sabe, com muita presença naquela região. 

Ao longo destas quase quatro décadas de atuação, valiosíssimas contri
buições a Fundação SESP tem dado à Saúde Pública no Brasil. 

Cumpre destacar aquelas contribuições consistentes na concepção, cons
trução e operação de sistemas de saúde regionalizados e hierarquizadas, com 
delegação de competência ao pessoal auxiliar para a prática de atividades bá
sicas. 

Evidentemente, tudo acontecendo obediente ao conceito de que é priori
tário dotar-se as cidades brasileiras de serviços regulares de abastecimento de 
água e expandir os serviços de esgotos, em especial projetas de prevenção e 
cóntrole ou erradicação de doenças endêmicas. 

Tenho a impressão, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que a Fundação 
SESP, ao seu tempo, poderia ser considerada como um PREV-SAUDE, não 
sei se de pequeno ou médio porte, mas que, sem sombra de dúvidas, no meu 
entender deverá ter servido de indução ao grande plano que vem de ser es
boçado pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB - GO) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE) - Com muito prazer. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Queria associar-me a'V. Ex•, 
com a sua permissão, no sentido de congratular-Qle com a Fundação SESP e, 
ao mesmo tempo, reconhecer, de igual modo, o seu trabalho no extremo nor
te do meu Estado, também ele partícipe da Amazônia legal. A atuação da 
Fundação SESP, naquela região, com parcos recursos, ínfirrios iecursos, real
mente realizou e ainda realiza um trabalho digno de encôrnios. E a prova in
clusive de que a atenção médica, ou médico-sanitária, voltada para a atuação 
de base justifica plenamente a estatização da assistência médica no Brasil. Só 
realmente mantendo-se essa atenção sob a égide do Estado é que ela se volta 
para a atuação básica, voltada portanto para a maioiia das cOmUnidades que 
assiste. A privatização excessiva da assistência- iiiédica, na verdade, apenas 
··sofisticou" essa atenção médica no Br<isil e fez dela apCnas mais um fator de 
mercantilização no modelo que nós vivemos. Portanto, acrescento, mais uma 
vez, a minha solidariedade às palavras de V. Ex' 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- Agradeço o apoio deV. Ex• a 
este meu despretensioso pronunciamento, que não representa nada mais, 
nada menos do que uma homenagem à Fundação SESP, na pessoa do seu di
ligente Presidente, o Dr. Aldo Villas-Boas, dizendo a V. Ex' que justamente 
quando fomos- como V. Ex• também foi- Secretário de Saúde, o SESP lu
tava naquela época com a maior dificuldade de recursos financeiros pára o 
seu serviço. Eu entendia que era o único serviço de saúde pública que tínha
mos no País, bem organizado. bem coordenado, e fazia um trabalho que, na 
verdade, honrava o Ministério da Saúde. 

Recordo-me bem de que, certa feita, à nóilC-em FOrfã:tez:a.- encontrava
me em casa do Governador Virgílio Távora, ·quando o PreSidente da Fun
dação SESP, não me recordo agora o nome, sei que foi o sucessor do Dr. Pe
nido, chegou para me dizer que estaVa ali contr1Sl:ãdo e que Vhiha atrâs do 
apoio do Governador do Estado, que sabia amigo do Presidente Castello 
Branco, para que S. Ex• intefferisse no sentido de salvar a Fundação SESP, 
porque ele tinha recebido comunicação que o pequeno orçamento da Fun
dação havia sido cortado talvez em dois terços.- Imediatamente, fui com S. S' 
à presença do Governador Virgílio Távora. -

A noite, mesl!lo, o Governador falava com o ·presidente da República, e 
o Presidente Castello Branco assegurava que a Fundação SESP não teria o 
menor corte na sua receita; pelo contrário, seria -aumentada. 

De fato, foi. A Fundação SESP passou a ter maior desenvoltura e a ado
tar um novo sistema, muis adequado com a época que nós atravessamos. 

Agradeço o aparte de V. Ex' ~ 

Para que se tenha idéia e se possa dimensionar o trabalho desenvolvido 
pelo prestigiC?SO órgão de Saúde PúbÜCa - SESP - basta que se registre o 
início da-·construção do seu milésimÓ siStema público de abastecimento de â
gua, o que bem demonstra a pai'ticipação efetiva da Fundação SESP no es
forço beneditino para bem suprir as populaçõeS com água em condições sa
lubres. 

ma. 

O Sr. Aderbal Jurema (PDS- PE)- V. Ex' me permite um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- Pois não, Senador Aderbal Jure-

O Sr. Aderbal Jurema (PDS - PE)- Quero também dar o meu teste
munho da atuação SESP, em Pernambuco. Aldo Villas Boas, como V. Ex• sa
be, é daquela região, e a Fundação SESP tem pr~t~do ~levafites serviços não 
apenas quanto a esse setor de abastecimento de água, como também ao 
problema da prevenção dentária, com o sistema do flúor, com o qual foram 
piOneiros lá no Nordeste. Em várias cidades do interior, eles fizeram traba
lhos que merecem a nossa gratidão e a nossa admiraçãO. A Fundação SESP 
tem-se revelado uma organização produtora de serviços sem olhar a quem. 
Não me consta que eles tenham feito qualquer coisa que pudesse prejudicar 
esta ou aquela facção política. O Dr. Aldo Villas Boas- conheço-o de longa 
data- e a sua equipe merecem que V. Ex'preste a homenagem que estâ pres
tando e espero que possamos modestamente nos associar as suas palavras, em 
boa hora proferidas nesta Casa. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- Agradeço o aparte de V. Ex•, V. 
Ex• mencionou justame-nte a aparte em que o SESP passou a instituir a cam
panha do flúor nos seus postos espalllad-os pela hinterlândia brasileira. 

Quando o nobre Senador Henrique Santillo falava sobre o PREV" 
SAUDE- e justamente iniciei o meu modesto pronunciamento dizendo que 
aquilo serviu de indução a esta homenagem que pretendo prestar nesta tarde 
à fundação SESP. Na verdade fui ler o PREV·SAUDE e cheguei quase à con· 
clusão de que a Fundação SESP deve ter servido de indução mesmo ao 
PREV-SAlJDE, porque quem conheceu o SESP corno nós conhecemos sabe 
que muita coisa do PREV-SAUDE está dentro do SESP. E quase que um re
forço, na parte de saúde pública,-que o PREVE-SAUDE vem prestar ao 
SESP. 

Mas, muita coisa, saneamento básico, materno-iritantil, essa coisas todas 
já estavam sendo feitas. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB - GO) -O que foi lamentável é que 
nos últimos dez a quinze anos não tenha tido essa mesma filosofia toda a sis
temática de saúde do País. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE) - Perfeitamente. 

O Sr.ltamar Franco (PMDB- MG)- V. Ex• me permite, nobre Sena
dor? 

O SR. ALMIR PINTO (PDS-CE)- Pois não, nobre Senador. Com o 
maior prazer, ouço V. Ex' 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Quero também juntar a minha 
voz à de V. Ex', nesta homenagem que presta à Fundação SESP. V. Ex• des
tacou um pÓnto aí que eu acho fundamental, também, em relação ao SESP, 
praticamente pioneiro no abastecimento de água. Numa época, Senador Al
mir Pinto, em que pouca atenção se da vã à qualidade da água, a atuação do 
SESP foi essencial e, digamos assim, eiC foi pioneiro, despertando o Pafs para 
a sua atenção não só para a qualidade da âgua, mas da necessidade de suprir, 
em termos de sanl;!3mento bâsico, toda a população brasileira. Inclusive no 
meu Estado, tivemos uma grande contribuição do SESP, razão pela qual 
permita-me V. Ex' juntar, também, a millha voz à de V. Ex' 

O SR. ÃLMIR PINTO (PDS- CE)- Agradeço. sensibilizado, o apar
te de V. Ex' que, na verdade, enriquecerá em muito este meu mOdesto pro
nunciamento. 

A estatística que conhecemos nos móstra que nada menos de 56 milhões 
de brasileiros são regularmente abastecidos de água e 11 milhões se suprem de 
sistemas construídos pela Fundação SESP. Considere-se, por oportuno, que 
esses II milhões são habitantes de pequenos centros urbanos do interior e de 
áreas rurais, neles não se incluindo população de qualquer área urbana, o que 
não deixa de ter maior significação pata o desempenho a que se traçou, de 
maior amparo e assistência ao meio ruraL 

Dou, Sr. Presidente e Srs. SenadoreS, o testemunho do Ceará, onde, com 
a colaboração do Governo do Estado e de várias prefeituras, a Fundação estã 
concluindo a construção de uma série de serviços bâsicos de Saúde, no Vaie 
do Rio Jaguaribe. b3.stando que se- diga que em 24 Municípios jã se Cons
truíram 62 u-iiiCfã.des de saúde, todas em operação. 
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No que diz respeito ao Saneamento Bãsico,já foram instatãdos 43 siste
mas públicos de abastecimento de água, afora 10 outros em vias de insta~ 
lação. 

Para a execução de tais programas. a Fundação SESP está. investindo no 
Ceará a importância de Cr$ 334.000.000,00, no presente exercício. 

No exato momento em que a Fundação SESP atinge os 38 anos de exis
tência, promove ela, em Fortaleza, um Encontro Nacional de Técnicos, não 
só de seus quadros, como de outras instituições voltadas para a Saúde Públi
ca, objetivando compor uma visão panorâmica, a mais segura possível, da 
realidade da situação de saúde nas áreas de sua atuação, como ainda definir a 
sua capacidade atual e potencial, diante da expectativa de assumir novas res
ponsabilidades. O conclave terá na sua abertura a presença de S. Ex• o Minis
tro da Previdência Social, Deputado Jair Soares, e, no encerramento, estará 
presente o Sr. Ministro da Saúde, Dr. Waldyr Arcoverdê., 

Tem _por escopo o aludido certame estudaraspectos conjunturais das càn
dições de saúde nas âreas de atuação da SESP, examinara atual plano de tra
balho e avaliar os resultados das ações de Saúde e Saneamento desenvolvidas 
pela instituição. 

Este, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o pronunciamento que pretendi fa
zer no Plenário do Senado, esta tarde, numa homenagem a um órgão de Saú~ 
de Pública que tem prestado ao Brasil os melhores serviços em prol da higidez 
do seu povo. (Muito bem! Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge -Kalume) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte dis
curs_o.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sempre que, no amplo e retumbante cenário das grandes assembléias in~ 
ternacionais, o Brasí1 se faz ouvir e,- reafirmando suas tradições de fidelida
de aos interesses superiores_ da paz, da justiça_ social,-do bem-eStar e da auto
determinação para todos os povos, se impõe ao respeito e à amizade do mun
do civilizado, - regozijam-se os brasileiros. indjscriminadamente, quaisquer 
que sejam suas condições pessoais ou _opções políticas. 

Foi precisamente o que aconteceu em Belgrado, a 26 de outubro passa~ 
do, ao ensejo da 21' Conferência Geral da UNESCO, quando, por unartirni
dade, e em virtude de sua excepcional atuação, o nosso Ministro da Educação 
e Cultura, Eduardo PorteUa, foi eleito, pela consagradora aclama_ção dos paí
ses então reunidos, Vice-Presidente da UNESCO. 

Manifestando a sua satisfação pelo honroso evento, o Presidente João 
Baptista Figueiredo enviou telegrama de congratulações, ao Ministro Eduar
do Portella, pela sua escolha para o cargo, - um dos mais importantes na 
constelação dos grandes órgãos integrantes da Organização das Nações Uni~ 
das (ONU). 

lrnpõe~se registrar o acontecimento, Sr. Presidente, como uma demons
tração concreta do alto conceito. da credibilidade e do prestígio do Brasil, no 
momento em que evidencia, perante as demais Naçõ.es, o excelente desempe
nho que o Governo do Presidente Jot\o Baptista Figueiredo vem obtendo nos 
domínios da educação, da cultura e dos desportos~ como decorrência das 
transformações e do aprímoramento_da va_sta e complexa programação, im~ 
plernentada pelo M ínistério da Educação e Cultura. 

Acentuando que, ••é justo pugnar e confiar (!m uma nova ordem econô
mica .internacíonal, onde, não apenas a renda monetária, mas os avanços da 
educação, da ciência, da" cultura e qas comunicações, deixenl de ser privilégios 
de alguns países, para se ampliar como direito de todos," o Vice-Presidente 
da Assembléia Geral da UNESCO, Ministro Eduardo Portella pronunciou, 
perante a 21• Conferência Geral de Belgrado, um discurso cuja intensa reper
cussão, resultou dos conceitos emitidos. das pCrspectivas traçadas e das dire~ 
trizes formuladas a respeito dos problemas debatidos, pela UNESCO, nessa 
oportunidade. 

O Sr. Aderbal Jurema (PDS- PE)- V. Ex• permite um aparte, Sena
dor Lourival Baptista? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PDS-SE)- Com muito prazer, emi
nente Líder Aderbal Jurema. 

O Sr- Aderbal Juremo (PDS - PE)- Estou ouvindo as considerações 
de V. Ex• sobre o desempenho do Ministro Eduardo Portella na UNESCO. 
Queira V. Ex• receber o meu integral apoio às sUas palavras que refeltem, sem 
dúvida, para este Plenário e para o País, a atívidade de um homem de letras 
que. à frente do Ministério da Educação e Cultura, tem pautado a sua manei
ra de agir e de administrar por uma seriedade completa, no que se refere aos 
assuntos educacionais e culturais. Ainda hoje os jornais divulgaram decla~ 
rações do Ministro Eduardo Portel1a sobre a crise da Universidade brasileira, 
e como modesto e ve[h_o educador de Província, Ii com a maior atenção o seu 
pronunciafnento, porque o Ministro Portella tocou o dedo na ferida da crise 

da Universidade brasileira, de uma universidade que precisa se renovar na 
sua estwtura, de uma Universidade que precisa de se atualizilr dentro do de
senvolvimento brasileiro. Por isso as palavras de V. Ex•. nesta tarde. crescem 
de significado porque elas projetam para o futuro a atuaçào" do Ministro 
Eduardo Portella. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE)- Sou muito grato a V. 
Ext~, Senador Aderbal Jurema, pelo seu depoimento, pelas suas palavras, pe~ 
los seus conceitos. corno consagrado educador e homem de letras. O seu a par~ 
te, em muito enriquece o meu pronuncamento, e satisfeito fico pelo mérito 
que V. Ex• faz chegar a esta Casa o trabalho que realiza e o que faz o Ministro 
Eduardo Portella. 

Congratulo~me com o Ministro Eduardo Portella, pelo seu notável êxito 
pessoal, em Belgrado, formulando votos: para que reproduza, na UNESCO, 
-que ê um autêntico Ministério Internacional da Educação, da Ciência e da 
Cultura,- o mesmo eÍiciente, realista e objetívo desempenho que tem carac~ 
terizado a sua fecunda gestão, em nosso País, à frente do Ministério da Edu
cação e Cultura. 

Sr. Presidente, em face do exposto, solicito a incorporação. ao texto, des~ 
tes ligeiros comentários a que me referi anteriormente- o discurso proferido 
pelo Ministro Eduardo Portella, perante a 21• Conferência Geral da UNES
CO, em Belgrado, no dia 26 de setembro de 1980. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOUR!VAL 
BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

1. O Brasil e a UNESCO hoje 

A participação do Brasil nesta XXI Sessão da Conferência Geral da 
UNESCO ocorre sob uma dupla sensação. de reconhecimento e de confiança 
a uma só vez. De um lado se reconhece a constância e a coerência de um labor 
intelectual voltado para o fortalecimento da humanidade do homem, condu
zido por cima de todas as barreiras ocasionais; e do outro sobram motivos 
para confiar-se no caráter compensador ou igualitãrio do conjunto de açõc;::s 
educativo-culturais, deflagradas pela UNESCO nas mais diferentes partes do 
mundo. E sempre assistida por uma compreensão locai ou regional do acon
tecimento histórico, que defende a sua vocação universitâria da tentação à 
grafúiclàde. Por isto mesmo e1a se impôs como um lugar de preservação e pro~ 
moção da força criadora do homem, orientada, nos seus mínimos movimen~ 
tos, por um sentido agudo da solidariedade. Ela e as instituições congêneres, 
que dela dependem ou com ela se articulam a niveis regional, sub-regional e 
nacional. estão investidas de superlativa função pedagógica, tanto mais pro~ 
dutiva quanto mais comprometida socialmente. 

O saber que caracteriza o nosso tempo de hã muito renunciou o seu ceií
monial personalista e orgiástico, para ampliar-se como serviço social, valen· 
do o que vale a sua serventia pública. E em todo esse processo de transfor
mação, animando, indicando, mas nunca dirigindo, pode ser registrada a par
ticipação progressiva da UNESCO. Com a qual o Brasil se identifica plena
mente. 

2. A superação da retórica nos Direitos Humanos 

Nesta linha de pensamento, em que a opção social se torna cada vez mais 
nítida, a redistribuição da renda cultural constitui pré-requisito insubstituível 
dos mais legítimos direitos humanos. A 1íberdade deixa de ser legenda abstra· 
ta para se erguer corno a concreta conquista de todos os dias. 

O acesso à cultura se converte em prerrogativas de todos, rompendo os 
muros dassistas, que a reduzira a um bem de consumo restrito e privilegiado. 
Mas a virada massificadora, sem dúvida o gesto desinibido da sociedade mo~ 
derna, ao escOnder ou sacrificar a qualidade, manteve o protoloco discricio
nário, as grandes fraturas culturais, continuando a alimentar o já monótono 
debate sobre extensão e elevação, o poder do veículo e o saber da mensagem. 

A escola universal e gratuita prossegue um recinto circunscrito, onde a 
função do Estado como mediador social se nega e se perde. A ponto de se fa
zer urgente a revisão da própria noção de espaço escolar, a fim do que a nossa 
sociedade de massa possa reencontrar~se com a cultura. 

Reduzindo-se a diversidade, a escolha se corrompe. E sem a faculdade de 
escolher, abertamente, os direitos_ humanos não passam de uma designação 
mágie3: para encobrir uma retórica enganadora, O novo renascimento, espe~ 
rado e sofrido, terá de sub-verter essa falsidade, e devolver ao homem de carne 
e osso a solidez perdida em meio a inúteis promessas pedagógicas. 

Assegurar ao indivíduo o pleno acesso aos sistemas formais de ensino, e 
aos mecanismos informais de transmissão cultural, constitui superior modafi~ 
dade do exercido democrático e, conseqUentemente, de defesa e dinamização 
dos direitos do homem, do ser social. 
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3. O medo da Paz 

A nossa era, o mais-ameaçado-e-disponível de todos· os tempos, parece 
dedicar-se a uma estranha patologia, espécie de receio ou de medo: o medo da 
paz. De tal maneira nos distanciamos uns dos outros, apesar de todos os mi
lagres da comunicação, que entre nós se instalou um verdadeiro abismo, eco
meçou a expandir-se um abominável tipo de culto do isolacionismo. 

O culto do isolacionismo, terreno propício às práticas aUtoritárias e tota
litárias, repele as fofmas livres de convivência, assumindo com intensidade 
cada vez maior o desconhecimento do outro. Na verdade essa ignorância do 
outro é fruto da recusa, de uma incompatibilidade congêníta ou adquirida 
para o desempenho do diálogo. Talvez porque o diâlogo antes de esconder, 
mostra, revela, e o seu desdobramento, e o seu êxito, dependem de uma certa 
capacidade de renúncia ou de aptidão para a partilha. Partilhar significa pre
cisamente abandonar o isolamento, reconhecer o outro e, em nome da frater
nidade, chegar ao país universal da paz. O desarmamento do espírito é o pri
meiro passo para o desarmamento bélico. E a ú_nica forma de conquista ad· 
missível e desejável hoje, ê a conquista da conviVência. 

O labor da UNESCO pela fixação de uma consciência desarmamentista, 
que nos une e solidariza criadoramente, inscreve-Se no horizonte mais largo, e 
mais humano, de nossa história. 

No poJo oposto, a desumanização progride e se alastra, nul'!la abdicação 
estúpida da nossa ll"Uirülnidãde, sCj~ a ~ível internaci.onal, nacion~·- ou das re
lações imediatamente ínterpessoais. Toda vei: que nos retiramos d3 cultura, 
da linguagem, do trabalho humano, da consciência enfim, estamos fazendo o 
jogo da violência, e escrevendo uma história tirecipitada pela antevisão da ca~ 
tástrofe. Só a ação cotidiana, alimentada por uma consistente esperança, 
pode devolver-nos a confiança na construção presente- uma construção so
cialmente plantada e, portanto, basicamente igualitária. 

4. UNESCO, ministério internacional 

A UNESCO se inip-ôs-Coino túli ministérío iilternadonal, vivendo agora 
momento extremamente fecundo; e a introdução ao Projeto de Programa e de 
Orçamento, o Plano a mêdio prazo, os relatórios de Sua Excelência o 
Diretor·Geral, M. AMADOU·MAHTAR M'BOW, são indicações precisas 
da harmonia existente entre o vigor doutrinário e a conseqüência operacio
nal. E com uma peculiaridade que merece ser destacada: a sua ~ção não subs
titui, nem pretere, as diferentes exper1ências nacionais. PeJO contrário: ca~ali
sa, seleciona, multiplica, respeitando cada identidade cultural. 

A decisão comlihiCaHva, desdôbrada coerentemente ao longo dos seus 
três estágios fundamentais- produção, distribuição e consumo dos bens cul
turais -, sabe equilibrar com rigor o nível da competência e o nível do inte
resse, mantendo, como fonte e impulso, a energia comunitária. A Comunida
de ao mesmo tempo em que produz, consome. E os impulsos criadores da co
munidade, as suas mais diferentes formas de produção cultural, populares, 
folclóricas, artesanais, são garantias de uma vida intelectuai qUe, ein.bora nã·o 
tenha porque ignorar as construções mais acabadas, devem preservar e desen
volver, como pré-requisito instaurador, a íntima sintonia coletiva, que as ex
pressões mais livres, ou simples guardam como núcleo permanellte de vida e 
de experiência. 

O comportamento aberto e descentralizador da UNESco, tão fortemente 
expresso no seu anti-dirigismo e na sua valorização correta dos mecanismos 
regionais e :nacionais, assegura-lhe a conveniente autoridade - autoridade 
sem autoritarisriiO, já que este é a extensão abusiva e inaceitável daquela-, 
de que todos nós nos beneficiamos. 

S. Nova ordem econômica internacional 

Em cima desse conjunto de princípios, igualitários porque distributivos. 
é justo pugnar e co-nfiar em uma nova ordem econômica internacional, onde 
não apenas a renda monetária mas os avanços da educação, da ciência, da 
cultura, das comunicações, deixem de ser privilêgio de alguns para se ampliar 
como direito de todos. Instante em que as instâncias do poder deixarão de 
discriminar o saber, e a cultura, longe de fechar~se na erudição, se abrirá na 
comunicação, cumprindo a sua mais elevada função social. 

6. Luta contra o colonialismo 

Esta escalada pressupõe a derrocada do colonialismo sob todas as suas 
formas, das mais ostensivas ·às mais sutis. Das externas às internas, particu
larmente nítidas em países. como o Brasil, de desenvolvimento econômico he
terogêneo, onde as disparidades regionais se mostram acentuadas. 

O colonialismo, hoje predominantemente econômico, esforça~se por 
manter, nos países em desenvolvimento, a dependência científica, tecnológica 
e cultural. E nesta faixa de ação da UNESCO tem sido, e poderá ser ainda 
mais, compensadora. 

Nessa etapa do processo, a intensificação do intercâmbio e a formação 
de frentes comuns se apresentam como instrumentos insubstituíveis de afir
mação. 

7. A nova convivência 

As novas modalidades de convivência que a sociedade pluralista abriga
rá, estarão imunes às segregações de raça, de classe, de religião ou de sexo. 
Inscritas num horizonte planetário elas têm como compromisso primeiro a 
redução ou a eliminação das distâncias. Estamos certos de que, apesar doca
minho que ainda teremos de percorrer, e que será tanto menor se percorrer
mos juntos, o Brasil tem muito o que oferecer nessa jornada comum. 

8. O investimento social 

É inadiável empreenderwse uma revisão de ótica, que corrija-se o utilita
rismo estreito, em virtude do qual se contabiliza os investimentos nesta área 
·corno gaStos J:iOuco ou nada produtivos. A ele se associa o alibi das dificulda
des económicas, para des-ci.dpar a indiferença cultural das instituições fascina
cjas pelo modelo tecnocrata. 

9. As prioridades nacionais 

Explicitando o seu caráter igualitário, as ações educativo-culturais no 
Brasil, voltam-se para as desigualdades sociais e as disparidades regionais, 
tendo como alvo prioritário as populações carentes. das zonas rurais e da 
margem urbana, num empenho visivelmente integrador. 

lO. Qualidade e mobilidade social 

A preocupação absorvente com a qualidade da informação cultural, ou 
da formação profisSional, além de compensar a opção massificadora de anos 
recentes, procura restaurar a verdade da vida social, na medida em que a edu
cação, a ciência e cultura, só têm sentido quando se erguem como forças de 
qualificação do homem. 

O Sr. Aderbal Juiema (PDS - PE) - Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Com a palavra o nobre Se· 
nador Aderbal Jurema para uma comunicação. 

O SR. ADERBAL JUREMA(PDS - PE) - Para uma comunicação. 
Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Esta Casa sabe do movimento de ontem que os seus parlamentares fize
. ram assinando, sem distinção de c_or partidária, uma mensagem de solidarie
dade ao eminente Senador e homem público, Jarbas Passarinho. 

Para que conste dos anais desta casa, leio, com permissão de V. Ex• e do 
Plenário, a mensagem subscrita por parlamentares de todos os Partidos que 
têm assento no Senado Federal. que é a seguinte: 

''Os Senadores que subscrevem esta Declaração vêm, acima 
dos Partidos, dizer à Nação de sua revolta diante da agressão desen~ 
cadeada e amplamente divulgada pelos órgãos de comunicação do 
Pais contra o ilustre brasileiro, Senador Jarbas Passarinho, a quem 
hipotecam integral solidariedade. 

O eminente parlamentar goza entre nós e perante a Nação do 
maior apreço e do mais alto prestígio por sua conduta irrepreensí
vel, ao longo de sua honrada e fecunda vida pública. - Luiz Viana 
--Jorge Ka!ume - Eunice Michil!es - Raimundo Parente -
Gabriel Hermes - Luiz Fernando Freire --Bernardino Viana -
He/Vidio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Cunha Lima- Milton 
Cabral- Aderbal Jurema- Nilo Coelho- João Lúcio- Luiz Ca
~·alcante -- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães 
- Lomanto Junior- João Calmon- Hugo Ramos- José Caixeta 
- Benedito Canelas - Vicente Vuolo - Pedro Pedrossian - Tarso 
Dutra - José Guiomard. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Nelson Carneiro, para uma comunicação. 

O SR. NELSON CARNEII{O(PMDB- RJ. Para uma comunicação.) 
_:_ Sr. presidente, Srs. Senadores: 

Desejo, nesta breve comunicação, pedir a atenção das autoridades para 
dois aspectos dolorosos da realidade brasileira. Urge que o Governo busque 
uma solução para os motoristas de taxis, em face dos aumentos crescentes do 
preço do combustível. Mesmo nas horas de rush é imensa a fila dos taxis sem 
passageiros. que transitam pelas principais cidades do país. Têm os motoris
tas encargos familiares e sociaís, e estão na eminência de abandonar a profis
são. Os carros a álcool não têm financiamento, e as alterações nos motores, 
sobre onerosas, nem sempre alcançam os desejados resultados. Outro assunto 
é o da necessidade de se manter, aos domingos, abertos os postos de gasolina 
das cidades que constituem pontos obrigatórios de turismo, uma das fontes 
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ti c tlivi~a~ a que os países civilizados, e jã agora o Brasil, dão maior apreço. 
Parati. Cabo !-'rio, São Pedro de Aldeia, Araruama, Sepetiba, Maricã, entre 
outra:.. cidades brasileiras, têm no turismo sua principal receita. Que não se 
venda ga:..olin<l cm alguns dias da semana, mas, em compensação, que nessas, 
c outras c:idadcs de igual interesse turístico, funcionem os postos nos domin
po:.. c fr.:riados. E~tou certo que sobre esses dois amargos aspectos meditarão 
a:.. autoritlatlcs responsáveis do País. (Muito -bemrPiiírnas.) 

O Sr. l.cilc C"ha>es (PMDB- PR)- Sr. Presidenle, peço a palavra pela 
Liderança. 

O SR. I'RES[[)[NTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Leite Chaves, pela Liderança. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Como Líder, pronuncia o se
guinte dis(.;urso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Os professores do Paraná desde ontem estão em greve. Eles reivindicam 
ohjL"tivos ddinídos: pleiteiam piso salarial de três salários mínimos vigentes 
no pais: reajustes semestrais, elevação do nível <Ja professora normalista, 
çumprimento integral do Estatuto do Magistério. 

.. 3- As duas primeiras reívinâicações constituem inclusive 
bandeiras defendidas por todos os professores do Brasil através da 
Confederação dos Professores do Brasil (CPB); 

4- Na Assembléia realizada domingo em Ponta Grossa, mais 
de dois mil Pro~essores decidiram paralisar as aulas por tempo inde
terminado; até que o Governo resolva atendê-los; 

5- Todas as tentativas de diálogo pacífico foram tentadas 
com o GOverno mas em vão. Domingo pãS's~rdo, por ocasião da As
sembléia de Ponta Grossa: todos os canais de entendimento com o 
Governo já tinham sido obstruído~. Daí, a decisão de parar a partir 
de amanhã; 

6- Desde o dia de ontem, os Professofes Cstão realizando as
sembléias em todas as regiões e municípios do Estado com o objeti
vo de criar comissões de trabalho e de visitação a escolas, etc.; 

7- O clima reinã.nte- entre a classe é excelente e a receptividade 
da greve geral ótima. Centenas de escolas já se comprometeram com 
a paralisação. As regiões mais dispostas à luta são o Oeste e o Su-. 
doeste do Estado; 

8 - A atitude do Governo é de total negativa aos interesses 
justos da classe e através de sua Secretaria de Educação, está tentan
do ações de iritiiTITdação aos grevistas; 

9 - Em termos práticos, os professores jã divulgaram mais de 
100 mil panfletos só em Curitiba e o mesmo trabalho está sendo rea
lizado em todo o Estado; 

I O- As reivindicações dos professores são perfeitamente cabí
veis e o Governo tem todas as condições para atendê-las se quizesse. 
Ele mesmo já admifíu que a arrecadação do Estado comporta o que 
a -Classe está pedindo. Assim, seria uma gi'ande contradição negá
las." Não posso, Sr. Presidente, falar sobre greve de Professor, no 
Paraná, sem que me lembre de um evento ocorrido naquele Estado, 
que deixa muito mal a sua reputação histórica. 

Há poucos anos atrás, depois de sucessivas negativas às pretensões sala
riais dos professores, um Governador resolveu transferi-los de tal forma que 
ninguém ficasse no seu lugar: se um professor atuava em Paranavaí era trani. 
ferido para Pato Branco a 500 km de distância; se estava em Iporã, ia para 
Londrina: se estava em Assaí mandavam-no para Ponta Grossa~ Isso depois 
de est:.lbelecer prazo para que eles fizessem suas opções, sob pena de perder o 
emprego. E muitos deles tiveram que ir à Curitiba, aos milhares para indica
rem as cidades de preferência. Lá, onde se fazia e...r;;sa opção, num galpão am
plo, eu me deparei com mais de 6 mil professores, na maioria prOfessoras, 
muitas delas grávidas, passando a noite toda indormida, em quase promiscui
dade, para indicarem o lugar preferido, isto é, fizessem uma opção que lhes 
era inteiramente contráría, porque entre não oPtar e perder o emprego, sería 
preferível a opção ruinosa. 

Os professorc.'i do Paraná vêm sendo tratados desta forma há muito tem
po. Sabe-se que é um Estado novo em que o contingente, em nível escolar, é 
muito grande e o Estado jarilaiS alcançará nível algum de desenvolvimento 
efetívo, tratando-se os professores desta forma, com desprezo dessa natureza. 
E não se diga que o Estado não tem condições de pagamento, porcjue foi o 
próprio Governador a tua( quem recentemente declarou que a arrecadação do 
Estado comportaria a pretensão. 

Quero manifestar daquí, Sr. Presidente, a-minha solidariedade, a solida
riCdadt:: do meu Partido, ao movimento dos professores, um movimento ma
duro. resultante de longa reflexão. 

Creio que não há classe que se constranja mais do que a dosprofessores 
nas aperturas salariais. Embora outras .classes vivam a sua pobreza, a-sua dift>
culdade, em seu próprio lar, os professores se expõem. E não hã coisa mais 
chocante do que uma professora ministrar aula sob o impacto da necessidade, 
sem condições sequer de apresentar indumentária condigna nas salas de aula. 
Esses casos, então, ocorrem no meu Estado. Muita gente pensa que o Paraná 
é um istado rico-. Realmente é um Estado de grande poteficial e foi um Estado 
rico. Basta dizer que ele concorre com 25% da produção de grãos do País. 
Hoje ele é o maior produtor de energia nacional, tem boa mão-de-obra. Mas 
este Governo da Revolução de 64 conseguiu realizar milagres ao contrário, 
inclusive na classe dos professores que sempre gozou de um nível razoâvel de 
vencimentos. Então, os professores estão nessa disposição. 

E com este meu pronunciamento aqui, espero que o Governador do Es
tado reflita sobre a responsabilidade que tem, em relação ao futuro e quem 
fala em futuro, fala em professor, porque este é o vínculo, é o veículo que 
transmite entre gerações o conhecimento, a técnica, o saber, os conceitos mo
rais, inclusive até, os sentimentos de pátria e amor ao País. 

Sr. Presidente, com estas palavras, encerro o meu pronunciamento, nesta 
tarde, na certeza de que os professores tenham determinação para irem até o 
final do seu movimento, para que obtenham os resultados que desejam, pOr:.. 
que humilhados ao longo do tempo, como estão, eles não suportam sem o 
maior dissabor a frustração de um movimento grevista que não sejâ atendido 
em seus postulados maiores. (Muito bem! Palmas.) 

O SR- PRESIDENTE (Gastão MUller) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Henrique Santillo, para uma comunicação. 

O SR- HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Pará uma comuni
cação.) - Sr. PreSidente,. Srs. Senadores: 

Mais uma vez ocupo esta trib~na- o que estâ-se tornando uma constan
te, mas que não posso furtar-me em denunciar- para falar de lamentáveis 
fatos referentes a conflitos sobre a posse da terra entre posseiros e a grilagem 
em diversas regiões do País. · 

No último sãbado, dia 4 do corrente mês, St. Presidente. no povoado de 
Floresta, Município de Santa Luzia, Estado do Maranhão, em tiroteio entre 
o Sr. Placídio Teixeira Soares e posseiros da região, saíram mortOs este e seus 
dois pistoleiros - Vavã e Paraíba. 

Floresta, um povoado com cerca de 600 famílias, desde 1973, segundo 
informações, vinha sendo ameaçado de grilagCm pelo Sr. Placídio, que usou 
de vários meios violentos, intimidadores: derrubou cercas e avançou com o 
gado sobre as roças, queimou-as e ameaçava constantemente os posseiros de 
morte, tentando expulsá-los de onde vivem hã mais de 20 anos trabalhando a 
terra. 

Sua atuaçào não se limitou só à Floresta, grilou terras nos povoados de 
Arara, Bela Vista, Chapadinha e Triângulo. Desde o começo, os posseiros 
buscaram a Justiça, que não deu solução até hoje. Hã informações que o cida
dão em tela recebia a proteção e apoio das autoridades locais e federais. Na 
última sexta-feira, o Sr. Placídio foi ao povoado com seus pist~leiros fez no
vas ameaças e, como um ultimato, prometeu voltar no dia seguinte para re
solver de vez a questão. No sâbado, cumprindo a PrOmessa feita no dia ante
rior, voltou ao povoado acompanhado de jagunços, todos fortemente arma
dos, onde promoveu-se inevitável tiroteio cOm os posseiros ameaçados que 
culminou com as referidas mortes. 

Após o ocorrído, cerca de 100 policiais se deslocaram para a região, ar
mados com metralhadoras e rifles de repetição, e, segundo a mesma fonte, 
promoveram depredações e furtos de utensílios domésticos e de trabalho no 
povoado e ameaçaram de morte os posseiros envolvidos no tiroteio. 

A população local, apavorada com as atitudes arbitrárias cometidas por 
este destacamento e em meio ao clima de terror implantado, se evadiu para os 
povoados vizinhos e alguns até se refugiaram no mato ante a perseguição 
ameaçadora. 

A repressão policial aterroriza toda a região com invasões de domicilies 
de populares, inclusive do Tesoureiro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Santa Luzia, e promovem prisões ilegais de pessoas que não estão envolvi
das no caso, como reconhecem as autoridades, e que ainda se encontram deti
das desde sãbado. 

Até o momento, Sr. Presidente, não foi aberto inquérito e teme-se urna 
chacina. Às autoridades competem apurar o caso e caberão à elas as respon
sabilidades pelo que acontecer aos humildes lavradores. A Comissão Pastoral 
da Terra- MA, o Movimento Contra a Caristi<i, o PMDB, o PDT, o PT e a 
Sociedade Maranhense de Defesa dos Direitos Humanos emitiram nota de 
protesto condenando e repudiando a violência policiai que se perpetra naque
la região. 
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E daqui, Sr. Presidente, ante a iminência de se cometerem graves injus
tiça,s, faço veemente apelo ao Ministro da-Justiça e ao Governo do Estado do 
Maranhão no sentido de se cancelar esta operação, evitando causar danos a 
pessoas inocentes, e urgencie a necessária abertura de inquérito para a apu
ração do caso e seus envolvidos sem arbítrios e na forma da lei. 

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

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador DirceU Cardoso, para uma comunicação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para uma comunicação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Na Grécia Antiga e ria Roma Imperial, o orador tinha uma posição deci
siva no debate político. Mas, no mundo de hoje, em que o jornal, a revista, a 
televisão e o rãdio são os maiores censores da opinião nacional, disciplinando 
o povo, modelando a opinião pública, atualmente são estes os maiores fatores 
da comunicação sõCial. 

Jâ um grande Senador disse uma vez: .. Nos países onde o Parlamento re
presenta mal a Nação, a pena do jornalista substitui a eloqUência do .orador". 

Sr. Presidente, Brasília tem sido ressoadora apenas da grande Imprensa 
nacional que aqui se derrama todos os dias. A onda vem da periferia para o 
centro geográfico do País. Mas, na semana última. tivemos a reversão da ~ar
rente: saiu de Brasília um nome que se posicionou magnificamente na Im
prensa brasileira, no Rio de Janeiro, demonstrando qu~ tinh~ havido uma re
versão dessa corrente de opinião pública. Refiro-me à JOrnahsta do Jornal de 
Brasília que lemos todos os dias, Consu~lo Badra: a qual c:esc:u .. atr:avés do 
seu trabalho diuturno, através d_a sua equipe, atraves de sua mtehgencta, atra
vés das suas ligaçõeS e, principalmente, dos seus colaboradores e que repon
tou, hã duas semanas, em Manchete, a maior revista da América Latina, ocu
pando duas pãginas com a·sua crôri.ica saborosa de todos os dias e, lã. de to
das as semanas. 

Portanto, Sr. Presidente, quero registrar isto: a reversão da corrente, a 
opinião jornalística vinha da periferia parã o centro e agora ela volta do cen
tro para a periferi~. E o fa;or desse novo condicionamento é exatamente a 
ilustre jornalista Consuelo Badra, do Jornal de Brasília, que hoje reponta nas 
páginas de Manchete semanalmente, com as suas dy.as pãgínas mostrando 
que cresceu aqui. 

.. Qual a palmeira que domina ufana os altos topos da floresta espessa." 
Assim, Sr. Presidente, é a comunicação que eu faço, rendendo as minhas 

homenagens a Consuelo Badra, a brilhante jornalista e às suas crónicas 
diârias, seus assuntos, suas implicações, suas equipes e seus magnificas cola
boradores. (Muito beml Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nadar Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte dis· 
curso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presid~nte, Srs. Senadores: 

Há pouco, pedia~se a transcrição de uma fala do Ministro Eduardo Por
tella na XXI Conferência da UNESCO. Pretendo apenas, Sr. Presidente, fa· 
zer constar. dos Anais, e faço questão de ler para o Senado Federal, a entre
vista de S. Ex• inSi:rida nos jornais de hoje. 

Hã pouco ouvimos o nobre Senador Alberto Silva fazer a anãlise de al
guns aspectos da problemática energética brasileira. -qu3ndo S. Ex• lembrava 
que estamos deixando para amanhã o que se pode fazer hoje. 

Hoje, pela manhã, na Comissão do Distrito Federal, percebíamos que 
essa Comissão não tem infra-estrutura adequada para gerir os destinos de 
Brasília, mas, por falta de sensibilidade das autoridades maiores, estamos dei
xando para amanhã também a constituição de uma representação política 
para esta cidade. 

A entrevista do Sr. Ministro Eduardo Portella é de uma importância fun
damental, quando S. Ex• diz num trecho que ho seu ministério é um mero re~ 
passador de recurso_s, sem a necessária autonomia de vôo". . 

Aqui, então; vai a a-firmação qutq;odei"ia ter feito o Senador Alberto Sil
va no seu plano energético: uma nação que pretende chegar ao fim deste sécu~ 
lo como uma grande nação não poderá chegar se não tiver na sua educação a 
base do seu desenvolvimento. 

E triste, Sr. Presidente, ter que registrar, hoje, nos Anais do Senado, a 
fala do Ministro Eduardo Portella. E faço questão de registrâ·la, não como 
Senador da Oposição, que poderia estar aqui usando os seus mesmos subs
tantivos, os seus mesmos advérbios, os seus m·esmos adjetivos, para mostrar 
que o homem que dirige hoje, se não o P!_~ncipal, aquele fundamental, pa!a 
que o Pais alcance o seu pleno desenvolvimento e possa realmente chegar ao 
Século XXI, como uma grande nação que pretende ser. 

Diz o Ministro: 
.. Que o momento atual "é o piorn já vivido pela educação bra

sileira, "'porque um conjunto de fatos que vieram acontecendo ao 
longo dos últimos vinte _anos criStalizou-se agora, revelando um 
.. Frankenstein" com todos os seus contornos fisionômicos". De 
acordo com Portella, ~·roi necessário um regime de abertura política 
para que as coisas pudessem aflorar e serem vistas sob a incômoda e 
saudável claridade da luz do dia.~· 

Aqui nós regis-tramos, com satisfação, a frase do Ministro. sobre a neces
sidade de uma abertura, mas de uma abertura, como a queremos, verdadeira
men~ democrâtica neste País. 

Continua o Sr. Ministro: 
Declarando-se "um realista que se recusa a abrir mão da espe

rança", Ponella lembrou que o MEC acaba de receberrepassedeCr$ 350 mi· 
Ihõ~s para distribuição às universidades não federais, das quais som~nt:_ as 
católicas anunciaram, na semana passada, um deficit de CrS 600 mtlhoes. 
"Não sou um especialista em contabilidade- comentou- mas desafio que 
exista alguém capaz de arrumar essas contas". 

No tocante às universidades federais, que apresentam este ano 
um ''deficit clássico" de Cr$ 10 bilhões, sendo qu~ nós, só nas funR 
dações de uma usina nucfear, Srs. Snadores, a Usina de Angra II,jã 
empregamos praticamente cerca de 14 bilhões de cruzeiros, e é o Mi
nistério da Educação e Cultura quem diz aqui que as universidades 
brasileiras apresentam, neste instante, um deficit de 10 bilhões. 

E notem, Srs. Senadores, que na chamada Usina de Angra III, 
que nem local ainda tem determinado, o Paisjã empregou nela cerca 
de 6 bilhões de cruzeiros. 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- Permite V. Ex• um aparte'? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Com prazer, nobre Se
nador. 

O Sr. Alberto Silva (PP -~PI)- Nobre Senador Itamar Franco, V. Ex• 
acaba de abordar um problema da maior importância, quando analisa aspa
lavras do Ministro Eduardo Port.-e1la. Nós, aqui desta Casa, cada um na sua 
profissão, temos observado as declarações do eminente Ministro Eduardo 
Portella. São declarações corajosas e que V. Ex• acaba de colocar, nesse Ple
nãrio, com a inteligência que lhe é peculiar .• assinalando os pontos importan
tes da declaração do Ministro. Primeiro esta, da abertura democrática. O Mi· 
nistro fala que é preciso uma abc:!u!'a democrática para que se consolide o 
desenvolvimento educacional do Pais. Quero'congratular-me com V. Ex•, ao 
m~mo tempo em que lembro que, além dessas anotações que o Ministro faz 
ressaltar, de que há um déficit de recursos para o programa educaciOnal do 
País, deficit de 10 bilhões de cruzeiros, e V. Ex• diz muito bem- só naquelas 
fundações- e V. Ex•, como Presidente da Comissão Parlamentar de Inquéri
to que investiga o Acordo Nuclear e de que também fazíamos parte- de 
lembrar, 14 bilhões de cruzeiros s6 nas fundações de Angra II. Ora nobre Se
nador Itamar Franco, um país pode ir à frente sem educação? Não creio. 
Com energia nuclear é que ele não irá, sem educação. De modo que, no meu 
pronunciamento de hoje afirmei que as prioridades devem ser revistas neste 
País. Agora, quero colocar, ao lado daquelas prioridades do combustível, do 
ãlcool, para não importarmos mais petróleo, a prioridade da educação, por
que numa nação deseducada não há tecnologia, teremos que importar tudo, 
até a tecnologia do homem que não sabe fazer nada. V, Ex'" aborda, neste ins
tante e nesta Casa, com a maior oportunidade, a urgência que temos de olhar 
a educação como, talvez, o maior bem da gente brasileira, investir no homem 
brasileiro no setor da educação. Acho qlle deve ser a meta número um do Go· 
verno. Parabéns a V. Ex~' 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Agradeço o apanedeV. 
Ex' .. nobre Senador Alberto Silva. Praticamente, iniciava as minhas palavras, 
lembrando o seu pronunciamento nesta tarde e que nos despertou, exatamen
te, para este ponto: nós estamos deixando tudo para o amanhã. Então, quan
do se diz que as grandes nações do Século XXI serão aquelas que dominarão 
o problema energético, o p"roblema dos alimellios, evidentemente que nenhu
ma grande nação o será no Século" XXI, sem se dedicar à educação. Quando 
V. Ex'" cita o problema nuclear, eu lembraria. aqui, nobre Senador Alberto 
Silva. que é um homem dedicido. pertencente a nossa Comissão, um absur
do: cada estaca de Angra II, Srs. Senadores. está custando ao Pais três mi
lhões de cruzeiros, ou seja, três bilhões de cruzeiros antigos. 

O Sr. GabrielHormes (PDS - PA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR.ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Pois não. OuÇo o aparte 
de V. Ex' 
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O Sr.Gabriel Hermes (PDS- PA)- Nobre Senador, é oportuno o as
sunto que V. Ex'- traz. Toda a vez que, nesta Casa, se falar de educação, nós 
estaremos falando oportunamente. Apenas hã um pequeno pormenor: nós 
vemos que as únicas uniVeiSjdades que gritam, digamos esse termo. e de uma 
maneira que nós achamos justa, são as universidades católicas. No entanto, 
por todos os Estados do Brasil, são inúmeras as universidades que são católi
cas, mas dirigidas por leigos, por patriotas, por professores de alto gabarito, 
que as organizaram, e elas estão procurando adaptar-se às dificuldades natu
rais do País, reconhecendo o que o Ministro disse com relação ao déficit de 
recursos. E lamentável que o déficit de recursos atinja a educação, como é la
mentável que atinja o programa energético, como ê lamentável que atinja a 
todos os setores do Brasil, e V.Ex• hã de convir que o Governo tem despendi
do um esforço tremendo, para fazer crescer os recursos que se destinam à 
educação, ao programa energético. Por exemplo, o esforço que o Governo 
está fazendo com as hidrelétricas- temos que reconhecer- é louvável. E eu 
cada vez me convenço mais de que foi oportuno o Governo ter-se lançado à 
construção e à busca de uma tecnologia no campo nuclear. V. Ex" vai me per
doar; nós temos o direito de criticar, mas devemos fazer justiça ao esforço que 
se faz hoje neste País que enfrenta problemas como todos os outros grandes 
países do mundo. O certo é que nós vamos vencendo. Na educação, tudo o 
que V. Exf. pedir, terá o meu apo1o. Todas as unidades particulares enfrentam 
problemas, mas eu noto que só uma está gritando,_ só o grupo de universida
des católicas. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Agradeço a intervenção 
de V. Ex• 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- MG)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- V~a V. Ex• que um Se
nador do Governo, um Senador respeitável como V. Ex', hoje critica o Minis" 
tro da Educação, ·o homem que neste instante dirige a problemática educacio
nal brasileira. V. E-x.-, está neste instante criticando ii.ão um Senador da- Opo
sição, mas o própriO Ministro da Educação quando ele revela à Nação, e re
vela como o Senador Alberto Silva e nós outros- com coragem e lucidez os 
problemas atinentes à sua Pasta. 

Não seria esta a hora nem a ocasfão para discutirmos o problema nu" 
ciear brasileiro. Evidentemente, estou apenas mostrando que ninguém é con
tra que o País ado te a tecnologia nuclear. Apenas um País carente de recursos 
não pode se dar ao luxo de dar a velocidade que se quer dar. E eu citei nOme
ros aqui exatamente para mostrar o déficit que tem a univerSidade brasileira, 
como diz o Sr. Minístro e não um Senador da Oposição, de lO bilhõeS de cru
zeiros, e nós gastamos em estacas, em média, 3 milhões de cruzeiros. 

Com muito prãzer ouço o aparte do nobre Senador Henrique Santillo. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- V. ~x!i, corri--iiiiiltã: oportuni
dade, está se referindo às palavras do Ministro da Educação. Ele se refere à 
falta de recursos e ao fato do Ministério da Educação e Cultura ter-se trans
formado apenas em órgão repassador de recursos. Um Ministério que jã che
gou a ter quase 12% do Orçamento, agora tem pouco mais de 4%. E só para se 
ter uma idéia. Mas, veja bem V. Ex~ hã poucos dias, falando sobre o PREV
SAUDE. sobre a autocrítica feita pefo Ministro da Saúde, nós dizíamos que, 
em todos os setores da vida nacional, todos os Ministros poderiam dizer o 
mesmo que o Ministro Arcoverde acaba de dizer na Escola Superior de Guer
ra: que o País cresceu, que o País se desenvolveu, que o País se modernizou, 
mas, dizia ele, a saúde vai mal. O Ministro da Educação, disse o mesmo: que 
o País cresceu, que o País se desenvolveu, que o País se modernizou, mas que 
a educação estã em crise. O Ministro Cesar Cais, a mesma coisa; qUe o País 
cresceu, que o País se desenvolveu, que o País se modernizou, mas hã uma cri
se energética violenta, e assim por diante, em todos os setores da vida nacio
nal. Esta autocríticã feita, setorialmente, por cada ministro, na minha opi~ 
níão, possivelmente não levará a nada, na medida em que não se tem visão 
global da necessidade da alteração desse modelo,jã que todos os setores, mes
mo com toda a modernização que houve, andam em crise. Nas palavras do 
ministro, eu gostaria apenas de fazer uma referência, Senador Itamar Franco, 
quando ele diz o seguinte: ele é partidário da transformação de todas as uni
versidades federais em fundações. Neste caso. eu colocaria aí um problema 
muito sério em discussão, também, que é o problema da autonomia das uni
versidades. Sabemos perfeitamente que o Congresso aprovou mensagem do 
Executivo, no ano passado, transformando em nomeação pura e simples dos 
reitores das fundações universitárias. contra isso nós nos colocamos. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Talvez aí o contraste, 
quando S. Ex'- diz que a abertura foi saudável, quando S. Ex' defende a trans
formação em fundações com nomeações. 

Mas, Senador Henrique Santillo, V. Ex'- diz bem: hoje não é a Oposição 
que está aqui mostrando a falha governamental. V. Ex~ outro dia apresentou 
a própria palavra do Ministro da Saúde, e, setorialmente, todos eles. Mas tei~ 
mam em manter esse modelo que aí está; um modelo concentrador, um mo
delo que está empobrecendo os Estados, os municípios, e que hoje leva real~ 
mente a uma preocupação máxima do ministro, quando toca no ponto funda
mental que interessa ao País, no seu pleno desenvolvimento, que ê o setor 
educacional. 

Mas, contiimo, Sr. Presidente, com as palavras transmitidas à imprensa 
pelo Ministro. 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Com muito prazer, Se
nador Almir Pinto. 

O Sr. Almir Pioro (PDS- CE)- O Ministro da Educação não podia e 
nem devia ocultar o que se passa na sua Pasta; o deficit que V. Ex• acaba de 
ler, e que o próprio ministro, em entrevista ao Jornal do Brasil, declara. Isso 
tem uma gravidade, que é justamente refletir-se no professorado de baixo 
nível cultural. Desestimularam os melhores mestres para buscar aqueles que 
não têm a mesma capacidade, para ensinar nas universidades. O resultado 
nós estamos vendo: profissionais liberais com nível de aprendizado bastante 
sacrificado. E isso não é muitO. bom, 3té d"epõe contra a cultura nacional. Daí 
eü achar certo S. Ex' o Sr. Ministro dizer o que na verdade se passa na sua 
Pasta. As universidades estão em dificuldades, e essas dificuldades refletirão 
justamente na formação intelectual dos estUdantes que estão sob a proteção 
dessas universidades. Daí eu achar muito oportuna a idéia de S. Ex• o Sr. Mi
nistro da Educação em dizer ao Brasil inteiro, através da entrevista que achou 
por ben_t dar à_ imprensa, da situaçã~ qu_?Se_ calamitosa por que está passando 
a unívefsídi(fe-õrasileira. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Senador Almir Pinto, ê 
exatamente o que nós estamos fazendo. Não basta apenas colocar nos Anais 
do Senado a fala de S. Ex• o Sr. Ministro da UNESCO. O importante ê que 
nós aqui no Senado possãmos debater o que fala um ministro do mesmo País. 
E é por isso que eu estou, hoje, trazendo o assunto ao Senado Federal. 

Estranho também- o Senador Henrique Santillo lembrava exatamente 
este aspecto- que para certos setores do Governo esta Nação vai bem; ela 
vai bem no campo educacional, no campo dos transportes, no programa 
energético, e está em pleno vapor. 

Quando-. então. vem um ministro e coloca a nu os problemas da sua pas· 
ta, nós da Oposição, evidentemente, estamos aqui para aproveitar as suas pa
lavras, não com o sentido apenas de aproveitá-las, repito, no sentido de mos
trar às autoridades governamentais os descaminhos do Governo em certos se
tores, mas para chamar a atenção, sobretudo da Maioria desta Casa, que hã 
de se mudar, e de se mudar rápido, alguma coisa em nosso País. 

Mas, continuo, Sr. Presidente, lembrando o Ministro mais uma vez: 

No tocante às universidades federais, que apresentam este ano 
um 4'déficit clássico de Cr$ 10 bilhões, o ministro informou que o 
governo destinará a elas um repasse de Cr$ 2,6 bilhões, embora esti
vessem necessitando imediatamente, de "pelo menos", Cr$ 6 bi
lhões. 

Para conhecimento da Casa, estou lendo a reportagem do jornal Folha de 
S. Paulo. 

''Estamos atravessando - disse - um dos períodos mais gra
ves da história da educação no Brasil. As universidades precisam al
terar seus reflexos, esquecer do período de opulência e reprogramar" 
se. Chegamos a um- impasse, que estâ exigindo espírito de renúncia e 
imaginação criadora de cada um de nós." · 

Espa1;0 perdido 

Para Eduardo Portella, a principal tarefa do MEC na atual 
conjUntura-é .. reconquistar o espaço perdido, para que parte subs
tancial da decisão política e -econômica retorne à Pasta, que é quem 
deve dizer, em toda a sua soberania, qual é a universidade que pode 
ser mais ou menos auxiliada, em função de critérios rigorosamente 
técnico.S, nunca eleitoreiros". 

Vejam V. Ex•s, não é o Senador da Oposição, não é a Oposição brasileira 
que assim fala "nunca eleitoreiros". E o próprio Ministro da Educação. 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- Permite V. Ex• um aparte1 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Com muito prazer, mais 
uma vez, ouço o nobre Senador Alberto Silva. 
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O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- Senador Itamar Franco, creio, tanto eu 
quanto V. Ex", que cursamos escolas nas Minas Gerais, e aqtii coloco o nobre 
Senador José Lins, que também é de uma das famosas escolas de Minas Ge
rais, que essas palavras do Ministro não podiam ser mais oportunas, não po
diam ser mais presentes à realidade do ensino brasileiro. As universidades 
têm que ser universidades para ensinar, nunca eleitoreiras. Faço aqui uma re
ferência especial à universidade do meu Estado, onde se nomeiam professores 
à guisa de recomendações políticas, e nunca a respeito da capacidade dos pro
fessores. Lamento, e não trago esta informação, além daquela crítica neces
sária, construtiva, como está fazendo o Ministro. Então, seria importante 
para o Ministro fazer uma análise dessas universidades, olhar o seu quadro de 
magistério e abrir um concurso para esses professores, reduzir cursos que se 
multiplicam sem necessidade, Criando-se uma força de trabalho que não en
contra mercado no País, enfim, fazer uma reciclagem nessas universidades, 
para que elas atinJam os objetivos de que o País precisa- mão-de-obra qua
lificada para a qualificação que o Pafs está a exigir. E taiil.bém pesquisei, é cla
ro. Um país que está dependendo de pesquisa e está despendendo seis bilhões 
de cruzeiros em servicos, pagando royalties. e não estã pesquisando. Há pou
co dei uma informação sobre uma pesquisa que custou à EBTU, naquele tem
po, 50 milhões de cruzeiros. 50 milhões não valem nada, mas os frutos são tão 
altos, dada a inteligência dos pesquisadores brasileiros, que basta uma orien
tação neste sentido e teríamos resultados espetaculares na universidade brasi
leíra. Maís uma vez congratulo-me com V. Ex• pelo que colhe do discurso do 
Ministro, oportuno e presente à realidade brasi1eira. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Eu é que agradeço a in
tervenção sempre lúcida de V. Ex•. 

E continuo, Sr. Presidente: 

H Na sua opinião, o Ministério qtie dirige é hoje uni inero repas
sado r de recursos, sem necessária auton-omfa de vôo e ao qual se 
pede tudo, dando-se em troca muito pouco". 

Analisando sua atuação em dezoito meses à frente do MEC, observou 
que uas responsabilidades cresceram e o tamanho físico do .. elefante" aumen
tou, enquanto os meios diminuíram na mesma proporÇão". Ressalvou, entre
tanto, não considerar-se - e vejamos a coragem do Ministro - 4 '0 inventor 
desse .. Frankstein", pois em um ano e meio não poderia ter feito nem desfeito 
na proporção das exigências educacionais do País". Citando um caso exem
plar da situação de dificuldade financeira que atravessa o Ministérío, confes
sou que, até aquele instante- e aqui também val uma assertiva grave do Mi
nistro Eduardo Portella- ele próprio ignorava de quanto a FUNARTE dis
poria para sua programação cultural no segundo semestre de 1980. u Até ago
ra não há um centavo", disse. 

Até agora não há um centavo. 
Não é a Oposição, Sr. Presidente, querri Cstà fãlando. E S. Ex' o Sr. Mi

nistro da Educação e Cultura. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB) -Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG) - Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Não me surpreende a entre
vista do Sr. Ministro ·Eduardo Portella, porque, apesar de homem de Opo
sição, fui seu companheiro na velha Faculdade de Direito do Recife e co
nheço de perto seu espírito. independente. Tenho certeza de que S. Ex• veio 
servir ao atual Governo mais voltado para as coisas da Ciência e da Cultura 
do que para interesses de natureza política. Daí porque o ilustre Ministro tem 
autoridade para prestar essa declarações aos jornais. Mas o importante, 
nobre Senador Itamar Franco, é que o Sr. Ministro do Planejamento, Sr. Dei~ 
fim Netto. se sensibilize, se não diante dos nossos apelos, pelo menos diante 
dessa entrevista dramãtica do Sr. Ministro da Educação e Cultura. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MCi)- Senador Humberto Lu
cena, recolho as suas palavras com o um depoimento que V. Ex• presta em re
lação à figura do Sr. Ministro da Educação e Cultura. 

Quando V. Ex• fala no Ministro do Planejamento, aí acho que esse Mi
nistro está no Planeta Alfa, porque no Planeta Terra - usando a expressão 
muito comum aqui do Senador Evandro Carreira - o Sr. Ministro do Plane
jamento não se encontra, porque a todo o instante S. Ex' está viajando. Possi
velmente a estas horas deve estar passeando no Planeta Alfa, conversando, 
como diz sempre à imprensa, quando solicitado a informar ser vai Obter em~ 
préstimo no exterior, ele diz: não, estou conversando com os meus amigos. 
Possivelmente, não vai ouvir o queixume do Ministro da Educação, porque 
estará conversando com os seus amigos, ou talvez, quem sabe, corilo eu disse. 
no berço esplêndido do Planeta Alfa. 

Continuo com as declarações do Ministro da Educação. 

Há um detalhe importante, nobres senadores. Pela primeira vez aparece 
aqui - e V. Ex's vão verificar....:... um reflexo do problema Irã-Iraque, at~ en
tão negado pelo Governo, pois todos estavamos entendendo que o problema 
do conflito eritre o Irã e o Iraque ipeDa:s estava atingindo a área do problema 
energético brasileiro. Agora, é o Ministro da Educação que revela que a guer
ra entre o Irã e o Iraque está atingindo o seu MinistériO. 

Vejo que o nobre Líder e meu querido amigo Senador Jarbas Passarinho 
f~anze um pouco a testa. Vou ler o que os jornais de hoje transmitem, dizen
do, inclusive, a fonte. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA) --V. Ex• me permite um aparte? 
(Assentimento do orador.) 

Franzi o sobrecenho no esforço de ouvi-lo, porque estava ouvindo ou
tros queridos colegas que me falavam ao mesmo tempo. Não estava nem si
tuado no problema, embora no meu gabinete também tentasse ouvir V. Ex' e 
fui interrompido. POr isSo, vim para aqui, a fim de ouvi-lo. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Agradeço V. Ex• tenha
se dado ao trabalho de se deslocar do seu gabinete para ouvir, não o Senador 
Itamar Franco, e sim o Ministro Eduardo Portella. Creio que realmente me
receu V. Ex.' se deslocasse de lá ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Aliâs tem sido um autor muito 
-~tado pela Oposição, com muita freq üênciã ultimamente. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)-Nãodigo queotenhasi
do, porque noutro dia o nobre Senador Henrique Santillo já citava o Minis
tro da Saúde. 

Neste instante, na data de hoje. pela importância que a educação merece 
de todos nós- e independe de problemas de ordem partidária- a entrevista 
do Sr. Ministro realmente assume aspectos fundamentais. 

Nobre Senador Jarbas Passarinho. V. Ex• não estava aqui quando eu 
disse que para a grande Nação que pretende ser o Brasil, ao atirtgir o final do 
século, aproximando-se do século XXI, não lhe bastará apenas resolver o 
problema energético, o problema do alimento -e os possuidores dessas fon~ 
tes de energia serão ãS grandes nações do século XXI - sem resolver o 
problema da educação. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Meu dileto amigo, me permite 
um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Pois não. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Este aparte seria dado mais no 
sentido de desalento do que outra coisa. Os 4 anos, 4 meses, 15 dias que· passei 
no Ministério da Educação deram-me_o sentido da impotência diante do vul
to dos problemas que esta Nação acumulou cronicamente. Chegava eu até a 
ter rn9mentOS de urna amarga ironia, divertindo~ me a ler discursos de posse e 
de transmissão de Ministros de Estado. Cada discurso de posse era um hino 
de otimismo e de declarações de intenções extraordinárias. Cada discurso de 
passagem áe- função era uni. pedido de descliipas por não ter tido possibilida
de de cumprir a missão. Sou - V. Ex' me faria esta justiça - inteiramente 
convencido de que os Ministérios de Educação e o de Saúde não devem ser 
considerados como Ministérios aos quais se alocam recursos para despesas, e 
sim Ministérios que deveriam ser contemplados com recursos, como pré· 
investimentos, nem inveStimento seria, mas como pré-insvestimento. Devo 
dizer que esta Nação atravessou governos de várias tendências, de vãrias fi
liações doutrinárias e o balanço que eu faria, nobre Senador Itamar Franco, 
seria dolorosamente negativo em relação àquilo que foi aventado como obje
tivo a ser colimado e o pouco e o pobre que foi atingido. Razão por que quan
do vejo os ministros chegarem e falarem tanto sobre os problemas que encon
traram, eu me recordo que talvez eu tenha feito esse tipo de caminho, se não 
houver nisto uma blasfémia, por uma via dolorosa. Lembro-me de que uma 
vez usei uma expressão, que foi glosada pela imprensa, no sentido de que só 
não se queixou do seu an"tecessor, neste Pais, Tomé de Souza e assim mesmo 
corre, em tradição oral, que se queixou de um cacique da Bahia ... De maneira 
que isso é muito comum. Mas, preferia mecfir no tempo a intensidade da so· 
lução dada pelos nossos Ministros, que nem sempre podem ser responsabili
zados individualmente. Pode estar o Ministro da Educação fazendo um es
forço enorme nurrt determinado sentido, mas o conjunto do seu governo não 
é compatível com aquele sentido. As vezes a lealdade nos obriga a permane
cer num conjunto em que o p·onto de vista pessoal sendo vencido. Por isso 
pedi permissão a V. Ex• para falar de coração aberto a um homem como V. 
Ex•, que também o tem, para caracterizar quanto eu pen~o que ainda serâ ca
minho a ser percorrido neste País para solvermos, em definitivo, uma questão 
que o João, no início deste século; cOnseguiu Solucionar. ·o Japão, que era 
considerado, peloS economistas, como um projeto inviâvel - se alguém fosse 
analisar o Japão, a partir de recursos humanos, de superfície, de base territo-
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ria!, seria um projeto inviãvel- no entanto, graças à ciência e à tecnologia, 
que são conseqüências naturais da educação, conseguiu ser a terceira potên
cia econômica do Mundo. De modo que qualquer palavra da Oposição, mes
mo que eu seja inclu1do na crítica que ela faz, eu recebo com humildade. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Mas veja V. Ex•, Sena
dor Jarbas Passarinho, que no pronunciamento que faço, nesta tarde, basea
do nas palavras de S. Ex•, o Sr. Ministro, não individualizei ninguém e jamais 
faria em relação a V. Ex• V. Ex• já conhece o meu pensamento; quando V. 
Ex• diz lealdade, mais do que ninguém, nós, -seus amigos, sabemos quanto V. 
Ex• sofre, às vezs, na luta, frente a frente, no combate, frente a frente, por 
lealdade. V. Ex•, às vezes, como Líder, tem que tomar posições-qUe, talvez, 
no seu coração, no seu íntimo, gostaria de não tomar, mas a toma, e a toma 
de frente, recebendo críticas de lá e de cá, mas sempre na frente. E eu não vi, 
na passagem de V. Ex• pelo Ministério da Educação e Cultura, críticas aos 
seus antecessores. Ao contrário, assisti, airida como Prefeito de minha Cida
de, quando lá V. Ex• esteve, V. Ex• a receber, às vezes, críticas que não lhe 
pertenciam, a pagar essas críticas como aqueles atos -se tivessem partido de V. 
Ex' atos que jamais partiram de V. Ex• 

Apenas estou querendo mostrar ao Senado Federal exatamente a impor
tância da fala do Ministro, uma fala que considero corajosa, uma fala em que 
S. Ex' abre ao debate, inclusive, o aspecto da abertura democrática deste 
País, quando S. Ex• reconhece a luz que trouxe ao seu Ministério. E chama
mos exatamente a atenção sobre o esforço que ê preciso fazer e V. Ex' disse 
muito bem de um pré-investimento no setor de saúde e educação. Então, 
quando o Ministro diz que não tem dez bilhões de cruzeiros, que não tem um 
centavo pra aplicar, como S. Ex• diz aqui, pelo jornal, no segundo semestre, 
no seu Plano cultural, lembramos que o nosso País, está aplicando recursos 
em outras áreas talvez não prioritárias. Não quero descer a detalhes, como já 
desci hã pouco ao problema de ordem nuclear. Não quero lembrar aquela fer
rovia que foi prom-etida em mil dias, não quero recordar essas coisas tristes à 
Casa. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- V. Ex' seria generoso de aceitar 
uma nova interrupção? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- f3 sempre uma honra. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Há dois pontos, política salarial 
universitâria e investimento no campo cultural, que V. Ex' percutiu rapida
mente aí. Quando Ministro do Presidente Médici, consegui de S. Ex• três de
cretos. Um decreto na ãrea do então chamado ensino primário, outro do enSi
no médio e o terceirO -do ensino superior. No ensino superior, o nobre Sena
dor Tarso Outra, meu antecessor, a qUem sempre ptesteras homenagens devi
das ao seu talento e ao seu espírito público, me havia deixado, no orçamento 
de 1970, um pequeno valor para intentarmos implantar o regime de tempo in
tegral e dedicação exclusiva no magistério superior, sem o que, evidentemen
te, o magistério nãCf será" uma prófissão, serâ apenas Uma ocupação ou de di
letantes ou de sacerdotes, nunca uma profissão. Co~segtii do Presidente da 
República uma adesão, junto com o Mini.Sfro João Paulo dos Reis Velloso, 
também professor univerSitário; que-si sensibilizou, para primeiro quebrar
mos um limite que, arbitrariamerite, havia sido fixado: nenhuma pessoa rela
cionada com o MinistériO da Educação, em matéria de salário, poderia ga
nhar mais de 90% do que ganhava o Ministro. Eu, como Ministro, ganhava 4 
mil cruzeiros por mês, então ninguém podia ganhar mais de 3 mil e 600 cru
zeiros, o que já--era uin -achatamento compulsório desnecesSário. Rompemos 
essa barreira, nobre Senador Itamar Franco, consegui fazer com que profes~ 
sores titulares fossem pagos, naquela altura, a 4 mil e 100 cruzeiros, 100 cru
zeiros acima do que ganhava o Ministro de Estado. Isto no ano de 1971, esta
mos em 1980. Se V. Ex•, bom matemático que ê, ao-lado de brilhante enge
nheiro, fizer a correlação entre o que deixei e O quese encontra hoje, haverá 
de localizar uma erosão violenta na remuneração salarial dos professores, 
porque se ao menos o mesmo paralelo fosse mantido, hoje teríamos professo
res titulares de 40 horas- 40 horas que não significam 40 horas de aula, mas 
de ocupação- recebendo mais de 130 mil cruzeiros por mês, o que seria ra
zoável, porque nenhum professor quer enriquecer, o que eles querem é ter um 
salârio digno, para exercer uma profissão através da qual eles possam educar 
este País. Esse foi um fato, o outro foi do ensino primário. --

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Esse é um fato impor
tante que V. Ex• revela hoje à Nação e ao Senado. 

O Sr.JarbasPassarinho (PDS- PA)- O outfó me parece até mais im
portante, porque é mais doloroso. Na área do 19-Grau, saOCiriOs que em gran
de parte do Brasil, talvez em Minas GeraiS isso Seja vefâade,- devemos um 
monumento aos leigos, às professoras leigas, porque sem elas talvez não hou~ 
vesse Ministro de Estado fazendo entrevistas, ou Senadores fazendo discur-

sos. Mas eu pago sempre este tributo, com a maior satisfação, a dois governa
dores que me chamaram a atenção, àquela altura, aplicando acima de 40% da 
sua arrecadação tributária na educação. Um deles, para honra nossa, neste 
Senado, está sentado aqui, que é o nobre St:nador Alberto Silva, do Piauí, e o 
outro é o Senador Pedro_-Pedrossian, hoje também_nosso colega. Eram Mato 
Grosso e Piauí os campeões da aplicação em educação. Bem, conseguimos 
um decreto em que as professoras leigas ganhariam, no mínimo, 80% do sa
lário mínimo, i"egion3.LVeja V~ EX•, parece-lhe absurdo, oitenta por cento do 
salário mínimo, por três horas de trabalh-O. E" uma professora normalista um 
salário míilimo acrescido de 30% sobre ele. Entra, entã-o, no meu gabinete um 
governador do Nordeste e me diz apenas isso: "Vim aqui visitar esse Ministro 
que faz: decreto no ar condicionado do seu gabinete e não conhece a realida~ 
de" de tal Estado e disse o nome do seu Estado. Agora, qual foi a declaração 
dele! Eu sou um mau guardador de segredos, então vou contar a coisa pelo 
todo ... HVou ter que demitir metade do magistério do 19-Grau da Paraíba, 
para poder cumprir o seu decreto ... E eu disse": Pois olhe. Eu acho que o 
Piauí ê mais pobre do que a Paraíba e o Alberto Silva estã pagando". Aí tem 
V. Ex• outro quadro da dificuldade imensa de tentar solucionar isso. Na base 
orçamentária, não pode ser, tem que ser na base orçamentária, na extra
orçamentária e na conquista da mente dos homens, que têm responsabilidade 
pública, neste País, para a grandeza e importância do problema da educação. 
Fora disso, serão frases retóricas, de um modo geral, muito bem usadas quan
do se trata de disputar nas urnas alguma eleição, quando fazem promessas e 
depois elas são esquecidas. Veja V. Ex• que estou falando em tom de opo· 
sição, desculpe-me. 

O SR. PRESIDENTE (faz soar a campainha.) 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)-0 Sr. Presidente mecha
ma a atenção ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Acaba de me dizer o Sr. Sena
dor Nelson Carneiro que o meu lugar é na Bancada da Oposição. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Vlana) - Estamos ouvindo V. Ex• com 
grande prazer, mas o relógio não tem, naturalmente, esse mesmo sentimento 
que nós temos. Se V. Ex• vir o relógio, nós estamos com uma hora de atraso 
para entrar na Ordem do Dia. Naturalmente, queremos ouvir V. Ex•, quere
mos que V. Ex• conclua, mas apenas uma advertência amâvel, ela não é pe
remptória, V. Ex• está de costas para o relógio, não pode ver, e eu, que fico de 
frente, levo essa desvantagem. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Aliás, o nobre Senador 
Dirceu Cardoso já reclamou que o relógio estâ mal colocado. 

Sr. Presidente, vou atender às ponderações de V. Ex' Apenas, para que 
não pareça ao Senado que estou falando desde as 14 horas e 30 minutos, devo 
dizer que estou ocupando a tribuna por cessão, sempre gentil, do Sr. Senador 
Gastão Müller. Mas vou obedecer a V. Ex' 

Realmente, não tenho muita sorte com V. Ex•, quando estâ presidindo 
os trabalhos ... 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Perdoe-me, não estou exigindo 
que V. Ex• interrompa abruptamente o seu discurso. V. Ex• estã falando hã 
um tempo razoável, 45 minutos, e poderá ocupar, ainda, alguns minutos e 
concluir trãnqüilamente. Não desejo constranger V. Ex•, mas vejo que outros 
colegas nossos desejam falar. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Eu até poderia interrom
per o meu discurso neste instante, com os apartes dados pelo nobre Senador 
Jarbas Passarinho~ 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana) -Não é o que desejamos, deseja
mos que V. Ex• conclua. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Vou encerrar com as 
palavras do nobre Ministro da Educação. Quando o Sr. Senador Jarbas Pas~ 
sarinho se referiu ao meu Estado de Minas Gerais, até me calei porque, real
mente, os nossos governantes, alguns deles, não deram tratamento adequado 
ao professorado mineiro. Encontrei, como Prefeito de Juiz de Fora, muitas 
professoras leigas e tive que dar, sobretudo na zona rural, um grande apoio a 
essas mestras dedicadas. 

O Sr. Nelson Carneiro (PMDB- RJ)- Permite V. Ex•? Apenas um pe
queno aparte, neste ponto. (Assentimento do orador.) - É para dizer que, 
ainda agorta, no Estado do Rio de Janeiro, as professoras conveniadas estão, 
hã 8 meses, sem feceber vencimentos. E o Presidente da República, até hoje, 
ai"nda não revogou 3quela determinaçào feita, a pedido do Governador do 
Estado do Rio de Janeiro, para suspender o funcionamento do Centro de 
Professores daquele Estado. 
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O Sr. Jarbas Passarinho (PDS.- PA)- Pela Primeira.vez, nobre Sena
dor Itamar Franco, as costas do governo são poupadas, porque o governo do 
Rio de Janeiro é de Oposição. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Mas, Senador Nelson 
Carneiro, no me·u Estado, hã um ano, a polícia era jogada contra-as professo
ras mineiras, quando de uma reivindicação rttais do que justa. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Permite V. Ex' um pequeno aparte, Se
nador Itamar Franco? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Com muito prazer, Se
nador José Lins. 

O Sr. José Lins (PD-S-:_ CE) - S-enador Itamar Franco, a coragem do 
Ministro Portella é exemplar. Esta é aliás uma característica do Governo do 
Presidente Figueiredo. Mas o reverso da medalha da questão universitária de
ve, certamente, ser analisado para que tenhamos uma visão ampla do proble
ma. V. Ex' certamente sabe que passamos, desde 1965, de cerca de 100 mil 
alunos nas universidades, para cerca de um milhão e meio de alunos em 1980. 
A despesa pública, conquanto se pense que diminuiu com educação, aumen
tou. Com educação e saúde as aplicações totais p·assariam de- C.S% para cerca 
de 3,5% do PIB. É claro que assim mesmo, esse tremendo aumento da quanti
dade de alunos- 15 vezes- não foi compensado pelo aumento dos recur
sos. Houve, Senador Itamar Franco, aliás, uma tríplice pressão para aumen
tar a quantidade de vagas nas universidades. A primeira decorreu da própria 
demanda, isto é, a mocidade queria estudar. A segunda originou-se na comu
nidade. Nesses anos criaram-se inúmeras univerSidades no País, as comunida
des exigiram cada vez mais a criação de mais universiâades. Não tenho os da
dos a mão, mas acredito- e o Senador Jarbas Passarinho poderia me ajudar 
nesse ponto - tenho impressão de que o número de universidades deve ter 
mai~ do que triplicado nesses últimos 15 anos. Não é dificil fazer uma idéia do 
que isto representa. E, finalmente, houve também uma forte pressão das uni
versidades por mais recursos. Esta pressão se traduziu, principalmente, na 
área ·da construção civil. Quando o Ministro Portella diz que é preciso mais 
imaginação, que é preciso reciclar a aplicação dos recursos disponíveis, creio 
que S. Ex' quiz dizer - como me deu a entender - que há necessidade de 
maior economia em certos itens da despesa em benefício da qualidade do en
sino. Essas observações que eu as queria fazer porque me parecem importan
tes para uma melhor percepção do problema. Ressalto essa ~aracterística do 
Governo do Presidente Figueiredo, de mostrar a verdadeira face dos proble
mas. É uma característica especial. Hã dificuldades, é claro. Administrar o 
desenvolvimento é, aliás, administrar crises. Essas crises convem que sejam 
do conhecimento da comunidade para que esta possa dar a sua opinião, assim 
como V. Ex' o faz, hoje. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Senador José Lins, V. 
Ex' concorda porque se trata do Ministro. Se fôssemos nós, V. Ex' estaria 
discordando. Pensei, aliãs quando V. Ex' pediu aparte, que fosse para cum
primentar o Senador Jarbas Passarinho, quando S. Ex' abordou o problema 
salarial dos professores nessa deflação salarial. V. Ex' buscou outros pontos 
para contestar não a mim, mas ao Sr. Ministro. 

Vou encerrar, Sr. Presidente, chamando a atenção da Casa para o quere
vela o Sr. Ministro. Surpreende-me, pela primeira vez, ver Uma autoridade fe
deral, fora do problema energético afirmar que o problema do Irã e do Irque 
afeta seu Ministério, o Ministério da Educação. S. Ex' diz o seguinte: 

"O Ministro revelou ainda que, em vifttiae do clíma reinante 
na área econômica do governo, agravado pela crise Irã-Iraque, '4tO
das as medidas que representam gastos para o governo ficaram mo
mentaneamente adiadas", inclusive o projeto de reestruturação da 
crreira do magistério, atualmente em estudos na Secretaria de Pla
nejamento da f:~idência da República." 

Vemos que o Ministério da Educação e Cultura sOfre o problema da cri
se Irã-Iraque, crise esta que o Governo brasileiro pretende resolver apenas, 
Sr. Presidente, estabelecendo, neste País, o horário de verão. 

Era o que eu tinha a dizer, Srs. Senadores, na esperança de que, se oBra
sil pretende ser a grande nação do século XXI, terã que fazer, como lembrou 
o próprio Senador Jarbas Passarinho, pré~investimentos na ãrea educacional. 
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MOller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Cunha Lima. 

O SR. CUNHA LIMA (PMDB - PB. Lê o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. 

Como fiz o ano passado, registro mais um aniversãrio da cidade de Cam~ 
pi na Grande. que completa depois de amanhã 11,6 anos de emancipação, me-

nos para festejá-lo e mais com o propósito de chamar a atenção das autorida
des governamentais para alguns dos principais problemas da maior concen
tração urbana do interior do País, no conjunto de unidades da Federação que 
vai da Bahia ao Amazonas. 

De início, quero lamentar que os dois assuntos por mim focalizados no 
discurso que pronuncie"i no dia I I de outubro de 1979, ... l'ltinuem esperando 
definição objetiVa e -solução concreta, por parte dos setores competentes da 
República. 

O primeiro deles, a reabertura da indústria de fogões Wallig, jã mereceu 
até pronunciamento do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, ga
rantindo, em plena praça pública de Campina e hâ mais de 3 meses, que a 

·fábrica seria reaberta e até agora, aquela unidade fabril continua fechada, 
acumulando graves prejuízOs para os operários campinenses, para a comuni
dade e para as finanças do município, do Estado e da Nação. 

A maior unidade fabril do nosso distrito industrial estã com suas máqui
nas paralisadas há quase dois anos e as providências para a sua reabertura se 
arrastam indefinidamente sob o ritmo lento da burocracia ou até da mã von
tade para com o N ardeste, transparente em tantas medidas adotadas em esca
lões superiores da administração nacional. 

O desemprego, em Campina Grande, tende a se agravar mais ainda com 
a perspectiva de fechamento da unidade industrial da SAM BRA, SA - So
ciedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro. 

Trata-se de uma das mais poderosas multinacionais em operação no ter
ritório brasileiro; hã dezenas de anos instalada em Campina Grande, ocupan
do milhares de metros quadrados em ãrea nobre da cidade, oferecendo milha
res de empregos diretos e indiretos e atuando através da compra, venda, bene
ficiamento, exportação e industrialização de algodão e sisai. 

Hã alguns anos, a SAMBRA vem reduzindo sua presença no parque in
dustrial da Paraíba e chegou a fechar o seu setor comercial em Campina 
Grande, mantendo apenas o departamento industrial, voltado para o benefi
ciamento de algodão e fabricação de óleo. 

Acontece que, tanto o algodão como o sisai, vêm sendo relegados a pia
rios inferiores por parte das autoridades responsáveis pela produção agrícola 
do País, não obstante a marcante contribuição que jã ofereceram à economia 
da Paraíba e da Nação e que podem voltar a oferecer desde que recebam o 
apoio necessário. 

Não se trata, Sr. Presidente, de defender uma multinacional. Tenho 
consciência da erosão produzida na economia brasileira pelo capital estran
geiro; no entanto, não vou cair no extremo de bater palmas ao fechamento de 
uma indústria só por que ela é estrangeira, sem que em seu lugar fique uma 
empresa nacional coffi condições de oferecer Oportunidade de emprego ao so~ 
fredor operariado de minha terra. 

Recentemente, apoiei, nesta casa, a criação do Conselho Nacional do Al
godão, ou outro orgão que oriente a política do Governo em relação à expan
são da cultura dessa fibra. 

Volto a reclamar providências nessa ârea, ao tempo em que reitero mais 
uma vez advertências feitas nesta Casa pela minha voz e através da palavra de 
outros parlamentares do Nordeste: o Governo, com sua omissão, sua indife
rença e suas meias medidas estã cavando um fosso entre o Nordeste e as de-
mais regiões do País. · 

Infelizmente, tem sido sempre assim, a trajetória de Campina Grande: 
constantemente acidentada e interrompida por retrocessos lamentáveis como 
esses que deixam ao desalento centenas de trabalhadores sem emprego, au
mentando o nível de desesperança no seio do operariado campinense. A 
maior fábrica do município, a Wallig, fechada. A segunda fãbrica, a 
SAMBRA, sem condiçõeS de trabalhar por falta de matéria-prima. 

Essas ocorrências negativas desgastam igualmente o otimismo do empre
sariado de Campina Grande, jã cansado de substituir o poder público em ini
ciativas e providências que lhe competem por obrigação. 

O outro problema, abordado naquela oportunidade e ainda sem solução, 
diz respeito a federalização da Universidade Regional do Nordeste. 

Da tese inicial de encampação global de todas as unidades, dentro do 
contexto do Projeto autorizativo do meu coestaduano Deputado Federal Oc
tacilio Queiroz, já cheguei a defender recentemente a incorporação parcial de 
determinados cursos da FURNE à Universidade Federal da Paraíba, mas 
tudo continua sem resposta. 

Nem se fala na federalização total nem se diz nada sobre a incorporação 
gradual. 

Pior, Sr. Presidente, não se libera um auxílio de 30 milhões de cruzeiros 
solicitado desde o início do ano para complemento da execução orçamentária 
da FURNE, atualmente atravessando crise das mais sérias conforme venho 
acentuando nas últimas semanas. 
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O pedido foi feito em janeiro e agora, em outubro, a· SEPLAN me afir
mou em telex do chefe de Gabinete do Ministro que o assunto ainda está sen
do analisado por orgã-o técnico daquele Ministério. 

Mas além desses, Campina tem outros problemas crónicos. Um dos mais 
graves, provocador de doenças e de mortes é o da rede de esgotqs da cidade, 
insuficiente e deficiente~ abrangendo apenas 14 mil ligações, enquanto o abas
tecimento de água já ultrapassou a casa dos 33 mil prédios e o total de edifi
cações ascende a 45 mil, com um acréscimo médio mensal da ordem de 200 
unidades. 

A cidade cresce pela reconhecida e proclamada capacidade de trabalho 
do seu povo, porém, a estrutura dos_serviços urbanos deixa muito a desejar. 

Diariamente, novas licenças são aprovadas na repartição competente da 
Prefeitura para edificações, reformas ou reconstruções, aumentando progres
sivamente o número de prédios sem esgoto e a ameaça à saúde e ao bem-estar 
da população. 

Outro ponto crítico do muncípio é o Corpo de Bombeiros cujo equipa
mento ê obsoleto e reduzido. 

A cidade tem necessidade igualmente de um instituto médicO legal; de 
uma usina de transformação de lixo em adubo ou combustível; de um mata
douro industrial higiênico e moderno, digno de uma comunidade progressista 
como a nossa. 

O Instituto Médico Legal é uma antiga reivihdicaçã<;>_ da operosa e bri
lhante classe dos advogados campinenses, à qual os governadores respondem 
com promessas nunca realizadas. 

O matadouro industrial e ausina transformadora do lixo foram projetas 
integrantes do plano de governo do ex-Prefeito Newton Rique, nos idos de 
1963, e até hoje, 17 anos depois, irrealizados, porque a PrefeitUra não pode 
implantá-los sozinha e as agências do GoveroQEederal não se têm sensibili
zado para esses dois assuntos essenciais à higiene, à limpeZa e à economia de 
uma cidade dinâmica com mais de 250 mil habitantes. 

Cidade-pólo do "Compartimento da Borborema", exercendo influência 
di reta sobre mais de 50 município..;, com uma área total de 22.805 km2 e uma 
população em torno de 800 mil habitantes, o que equivale a mais de 30% da 
população total do estado, Campina tem os encargos de uma região metropo
litana ou de uma Capital, sem as vantagens auferidas por aqueles conglome
rados. 

A ela recorrem diariamente milhares de pessoas de outros municípios e 
até de outros estados, para a solução dos mais variados problemas, principal
mente nos hospitáis, matern"idades e entidades assistenciais cainpinenses. 

Porém isso não é levado em conta pelas autoridades federais quando for
mulam seus planos de redistribuição do Fundo de Participação dos Municí-
1ÍOS e para cada cinco cruzeiros recebido pelas capitais, Campina e outros 

municípios do seu nível de grandeza, com responsabilidades maiores referen
tes aos municípios Circunvizinhos, recebe apenas um cruzeiro como retorno 
da tributação federal. 

Participando de urna cota com peso igual ao de pequenos municípios de 
população rarefeita, é inquestionável que Campina Grande estã recebendo 
muito pouco; vem sendo injustiÇada ao longo do tempo por uma legislação 
discriminatória, p;:tra a qual os administradores nacionais não têm procurado 
alternativas e modificações de modo a contemplar os municípios do porte de 
Campina Grande com um retorno tributário mais justo. 

Concluo, Sr. Presidente, congratulando-me com a comunidade campi
nense pelo 116~" aniversário do município de Campina Grande, esperando que 
as autoridades da administração federal e o Governo do Estado, apliquem em 
nosso município percentua1S-marores dos crescentes tOtais arrancados da nos
sa carente economia regional. 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Presidência- coriVoca sessão ex
traordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, destinada à apre
ciaçãO do Projeto de Decreto Legislativo nl' 5, de 1980 e da Mensagem n9 136, 
de 1980. 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana) -Sobre a mesa, projeto de lei que 
serâ lido pelo Sr. !<?-Secretário. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 286, DE .!980 

Dispõe sobre a organização e funcionamento das organizações 
sindicais. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 É assegurado o direito de associação em sindicato aos emprega

dos, empregadores, profissiOnais liberais e agentes ou trabalhadores autôno
mos, para defesa de seus direitOs e interesses econômicos e profissionais. 

Parágraf~--~_!Ü_co. As disposições deste artigo aplicam-se aos servidores 
ou empregados de empresas ou serviços da União, dos Estados e dos Municí
pios. 

Art. 2~" As entidades sindicais gozarão de ampla liberdade e autonomia, 
regendo-se por seus estatutos aprovados pelos associados. 

Art. 39 A constituição de sindicatos se fará por categorias ou profissões 
homegêneas, sem prejuízo da abrangência as atividades similares ou conexas. 

Art. 49 A base territorial do sindicato é o Municíp-io, ressaltados casos 
peculiares ao exercício da atividade da respectiva categoria, caso em que po
derá ser intefmu-riíeipal, interestadual ou nacional. 

Art. 51' É vedado às entidades sindicais fazerem pr_pselitismo religioso e 
exercerem atividade político-partidária. 

Parágrafo único. Nenhuma restrição a atividades sindicais constará 
dos estatutos, ressalvados tão-somente casos de expressa disposição legal. 

Art. 61' São prerrogativas do sindicato: 
I -representar, perante quaisquer poderes ou autoridades, os interesses 

gerais da respectiva categoria ou profissão; 
II - representar, perante autoridades judiciárias e administrativas, os 

interesses de seus associados, com ou sem mandato expresso; 
III - c_elebrar acordos ou _convenções coletivas de trabalho e ajuizar 

açães de natureza coletiva; 
IV - decretar a greve, na forma d~ Constituição e lei ordinária corres

pondente; 
V - eleger ou designar representantes e delegados; 
VI- receber dos associados as contribuições estabelecidas pelos estatu

tos ou pela assembléia geral; 
VIl- intervir, como terceiro interessado, em questõesjudiciãrias ou ad

ministrativas, que intere-ssem direta oi.t ínàíretamente à respectiva atividade 
ou profissão da categoria representada. 

Art. 79 São deveres do sindicato: 
I - exercer as ativiades de acordo com os princípios democráticos fixa-

dos nos estatutos; 
II - manter serviços de assistência jU.diciãria para os associados; 
III - promover a conciliação nos dissídios coletivos de trabalho; 
IV- promover o aperfeiçoamento técnico-profissional de seus associa-

dos· 
' V -articular a sua ação separada ou conjuntamente com outras entida

des sindicaiS, em prol da paz social; 
VI- promover, sempre que possível, a fundação de agências de colo

cação e cooperativas de consumo e de crédito; 
VIl - indicar, mediante escolha da assembléia geral, delegados de em

presa ou delegados sindicais. 
. Art. 8~" Ninguém poderá ter recusado o seu ingresso no sindicato, como 

associado, em virtude de' idéias políticas, filosóficas ou crença religiosa. 
Art. 91' A administração do sindicato será exercida por uma diretoria 

constituída, no mínimo, de três membros e de um conselho fiscal composto 
de três membros, eleitos pelo sufrãgío direto, secreto e universal, pelos asso_
ciados. 

Art. I O. Os estatutos do sindicato, aprovados pela assembléia geral dos 
associados, disporão sobre a composição e atribuição de seus órgãos, bem 
como a respeito da vida do sindicato e suas atribuições específicas. 

Art. 11. O mandato do exercente de cargo de direção ou representação 
sindical é de três anos. 

Art. 12. Os sindicatos, quando em número não inferior a cinco, em 
cada Estado, poderão organizar-se em federação e, estas, quando em número 
não inferior a três, poderão organizar-se em confederação, obedecido o 
princípio de identidade de atividade ou profissão e correspondente símilari
dade e conexidade. 

Art. 13. As federações e as confederações serão administradas pelos se-
guintes órgãos: __ 

I - conselho de representantes; 
II - diretoria; 
III - conselho fiscal. 
Art. 14. O conselho de representantes serã composto de dois delegados 

de cada entidade filiada e- o conselho fiscal, de três membros. 
Art. 15. As eleições nas federações e confederações serão realizadas de 

acordo com o processo fixado no art. 91' desta lei. 
Art. 16. O patrimônio das entidades sindicais compõe-se: 
I - de contribuições dos associados, consoante disposições fixadas nos 

estatutos; 
I I - de bens e valores adquiridos e de eventuais rendas por eles produzi

das; 
III - de doações e legados; 



Otlluhru dt· J9XH DIÁRIO DO CONGRESSO NA('(Of'AL iSo<àn II 1 Sexta-feira 1 O 5551 

I V - de rendas eventuais; 
V -de contribuição sindical, arrecadada pelas empresas e recolhida di

rctamcntc às entidades beneficiárias. 
Art. J 7. O Poder Executivo, na competência de regulamentar leis, fixa

rá as normas indispensáveis quanto à militância, funcionamentO e demais 
:Jtrihuiçõcs das entidades sindicais, respeitados os princípios desta lei, espe
cialmente aqueles referentes à autonomia e liberdades sindicais. 

Art. 18. Excetuado o art. 543, ficam revOgados os Títülos V e VI (arts. 
511 a 624) da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei 
n~· 5.452. de 19 de maio de 1943. 

Art. 19. Esta Lei entrará em vigor ·na-âata de sua publicação. 
Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A idéia de um novo- modelo para o Brasil não é nova. Dela se têm ocupa
do juristas de renome nacional, políticos sensíveis aos probleinas sociais gera
dos pelo desenvolvimento e, de modo especial, dirigentes sindicais mais iden
tificados com os anseios e reivindicações mais -sen'tidáS aos tnlbalhadores bra
sileiros. 

Para comprovar o que afirmamos,-· bas-ta compulsar- qUalquer relatório 
ou L:ond usão de conclave de trabalhadores e lá encontrar-se-ã a reivindicação 
de uma nova estrutura sindical, que venha pôr fim à atualmente em vigor, ar
~ica c ultrapassada, advinda dos primórdios do Estado Novo, copiada da le
gislação facista -italiana de Mussolini. 

Ainda recentemente, em maio de 197-9,-os trabalhadores rurais brasilei
ros. reunidos sob a coordenação da Confederação Nacíonal dos Trabalhado
res na Agricultura, ao discutirem os problemas do_ sindicalisffiõ br(lsileiro, 
c:onduíram pela imp~rativa necessidade de uma nova estrutura sindical, que 
tenha por base os princípios de liberdade e autonomia, assim entendidos 
aqueles pregados e constantes da ConVenção n9 87 da Organização Interna
dona! da Trabalho, de que o Brasil é signatário, tendo votado em seu favor, 
mas até hoje pendente de ratificação para-Que possa constituir-se em legis
lação interna. 

São esses princípios reivindicados pelos trabalhadores rurais brasileiros 
para uma nova sistemátiCa sindical que ora estamos procurando inserir na 
presente proposição que, se não repreSentã a pãf3vra final, significa uma ini
~;..'iatiVa, um levantar de idéias, obviamente para serem enriquecidas ao longo 
do debate que se travará nas duas Casas que compõem o Poder Legislativo. 

Desta forma, a prop-õs-iÇão sob exame tem como balizamento maior, 
como fundamento principal, os princípios de liberdade e autonomia sindicais, 
anseio máximo do sindicalismo brasileiro, cuja concretização se faria a partir 
de uma desvinculação do Estado, quanto à tutela e controle hoje existentes de 
modo incontrastável. 

Cumpre destacar que as dificuldades são de toda ordem para que se al
çan~:-c tal desiderato. 

Ao partirmos da Constituição Federal, vamos verificar, primeiro, que há 
uma série de restrições à sindicalização de vários grupos profissioriais. Os ser
vidores públicos, mesmo aqueles que prestam serviço em regime subordinado 
ao Direito do Trabalho, estão impedidos de se sindícalizaiein. Além destes, 
temos os empregados das empresas públicas, que, igualmente, não têm direito 
à síndicalízaçào. 

A par disto, a Carta Política, em seu art. 166, dispõe que é livre a asso
!..'iw.,;~lo profissional ou sindicar, mas a sua constituição, representação nas 
çonvcnçõcs coletivas de trabalho e o exercício de_funçôes delegadas do poder 
público serão reguladas em lei. Mais: a própria cOntribuição sindic"al e a obri
gatoriedade de voto nas eleições sindicais estão reguladas na Constituição. 

Assim, a primeira grande dificuldade reside no fato de que para se chegar 
a oferecer um anteprojcto de um modelo sindical, ter-se-á que ultrapassar os 
oh:-.tá~:-ulos que se antepõem e que constam da p-rópria Carta Magna. 

Nesse sentido, impriscíndível se torna, por exemplo, a reforma dos arts. 
162 e 166 da Constítuição, dispondo-se de modo diverso sobre as matérias ali 
tratadas, de sorte a permitir que a vida sindical possa sofrer total reforma a 
nivcl de lei ordinária. 

Segundo pensamos, alterada a Co~stituição Eederal para permitir a exis
tCncia de um modelo sindical autônomo e liberto do controle do Estado, à lei 
ordinária seria reservada a parte genérica, estrutural do problema, ficando a 
matéria regulamentar, para o fiel cumprimeiito e execução da lei. Neste senti
do, o grosso das atividades em seus aspectos operacionais e pecl!-liaridades, 
pc.!s:;ari:.un a constar tão-somente dos estatutos das entidades sindicais. 

Evidente que :t proposição contém pontos discutíveis e de reflexão, como 
e o c:.lSO, por exemplo, das eleições cm federações e confederações, que propo
mos sejam dirctus. Entretanto, achamos que é necessário, é imperativa adis
cussão da matéria, a fim de que do debate amplo e a nível nacional, possa re
sultar um consenso a respeito. 

Com esses sucintos subsídios submetemos a presente proposição ao exa
me dos nobres pares, na expectativa de que possamos com o debate 

..en.riquecê-:a capaz-de possibilitar ao sindicalismo brasileiro urna nova estru
tura em que haja liberdade, autonomia e desvinculado do poder do Estado. 

Sala das Sessões. 9 de outubro de 1980. - Humberto Lucena. 

(Às Comissões de ConstituiÇão e Justiça e de Legislação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Ó projeto lido será publicado e 
remetido às comissões éornpetenies. 

Sobre a_mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. l9~Secretário. 

Ê lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 287, DE 1980 

Dispõe sobre a criação de salas especiais para a exibição de obras 
cinematográficas vedadas aos circuitos comerciais, e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional, decreta: 
Art. I 9 A apresentação integral de obras cinematogrãficas censuradas 

pelo Conselho Superior de Censura, à exibição em circuitos comerciais, só é 
permitida em salas especiais. 

Art. 29 As salas especiais só poderão ser instaladas no Distrito Federal 
e nas capitais de Estados e Territórios, à razão de uma por cidade. 

Parágrafo único. :i:: facultada a instalação de-mais de urna sala de espe
táculo em cidades com população superior a quinhentos mil habitantes, guar
dada a proporção de uma sala para cada milhão de habitantes. 

Art. 39 Aos ingressos para salas especiais será aplicada taxa adicional 
de 100% (cem por Cento), consignando-se a receita daí proveniente ao Fundo 
de Incentivo à Produção de Filmes Brasileiros, a ser constituído e gerido pela 
EMBRAFILME. 

Art. 4• Esta lei entrarã em vigor 60 (sessenta) dias após a sua publi
cação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação Oral 

Sala das Sessões, 9 de outubro de 1980. - Dirceu Cardoso. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -O projeto lido depende de justifi
cação, que será fdci oi:'aJmente pelo autor. 

Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para justificar projeto. Sem revisão do 
Orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Senador Dirceu Cardoso, V. 
Ex' me permite urna intervenção, antes de iniciar o seu discurso? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Pois não. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Apenas para dizer que eu e o 
Senador Itamar Franco nos· retiraremos do plenário, porque temos, agora, 
urna reunião extraordinária-da Comissão do Distrito Federal. Gostaria de 
deixar registrado isto. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Não tem importância. Às vezes, é 
melhor a gente falar com a Casa vazia do que com ela muito cheia. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Apresentei um projeto, regulando a exibição de filmes de baixa categoria 

nas salas de espetáculos espalhadas pelo Brasil. 
Estabeleci nos artigos do projetO que: 

Art. J9 A apresentação integral de obras cinematográficas 
censuradas, pelo Conselho Superior de Censura, à exibição em cir
cuitos comerciais, só é permitida em salas especiais. 

Art. 29 As salas especiais só poderão ser instaladas no Distri
to Federal e nas capitais de Estados e Territórios, à razão de uma 
por cidade. 

Parágrafo único. É facultada a instalação de mais de uma sala 
de espetáculo em cidades com população superior a quinhentos mil 
habitantes, guardada a proporção de uma sala para cada milhão de 
habitantes. 

Acima, portanto, dessa primeira sala a ser instalada. 
Art. 31' Aos ingressos para salas especiais será aplicada taxa 

adicional de 100% (cem por cento), consignando-se a receita daí 
proveniente ao Fundo de Incentivo à Produção de Filmes Brasilei
ros, a ser constituído e gerido pela EMBRAFlLME. 

Sr. Presidente, cheguei a esta solução porque, depois que iniciamos a 
campanha pelo saneamento do nosso cinema, depois que fiz vários discursos 
aqui, fui acusado, injuriado por diversos cronistas de porte deste País. Então, 
achei de bom alvitre entrar com este projeto, regulamentando a exibiçiao de 
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filmes de baixa categoria ou, como chamo, os filmes pornogrâficos maciça
mente jogados sobre nossa mocidade. 

A EMBRAFILME, a entidade oficial que distribui verbas para os filmes 
nacionais, quero crer que não subvencione os filmes de baixa categoria, Nesse 
sentido também enderecei à Casa o seguinte i"eijtfe-nmento de infõrmações 
através do Sr. Ministro da Justiça: 

"Quais os filmes patrocinados pela EMBRAFILME nos últimos 
três anos? 
Qual a composição do Conselho Supeiiof de Censura?" 

Este Conselho Superior de Censura é composto por dez ou doze brasileí
rC'" ilustres, dos quais dois ou três nem vão lã, um deles representando o Con
st .10 Federal de Cultura, quer dizer, representando o Ministério da Edu
Chção, nunca foi a uma reunião do Conselho. Portanto, os filmes são libera
d·)S, às vezes, com a maioria de um voto, e a presença desse elemento poderia 
modificar até a apresentação ou a exibição desses filines. -

Digo mais, no requerimento: 
Remeter a cópia do Regulamento desse Conselho, em vigor até 1980. 
Então, remeter Regulamento publicado depois que iniciamOs a Cãmpa-

nha, quando baixou-se um ato com o Regulamento do Conselho Federal de 
Censura, que não existia, regulamentando isso tudo. Quer dizer, então, que as 
decisões eram feitas não sei como e com que apoio.- - -

Continuo: 
Quais as qualificações a que devem atender" os membros do Conselho Su

perior de Censura para fazer jus às exigências de sua nomeação? 
Indago porque não sei; parto desse princípio. Não tenho restrição ne

nhuma a ninguérr1, mas não se deve nomear para o Conselho Superior de' 
Censura dos filmes do Brasil um homem de alta intelectualidade, sem ver pelo 
menos o lado moral da situação; porque pode ser, por exemplo, um elemento 
que não esteja correspondendo à média da família: brasileira. _Nesse caso, en
tão, ele não poderia ser escolhido. Portanto, desejo saber quais as exigências 
que são feitas para nomear um membro do Conselho Superior de Censura? 
Quais as exigências que o Conselho deve ter para que um membro seja no
meado_? 

Quero estender o Conselho Federal de Censur: - outro projct'l meu
para que passem a participar as universidades, o ·co~o docente, o corpo dis~ 
cente, o Conselho Nacional dos Bispos, um representante das denominações 
evangélicas, um representante do Estado-Maior _das Forças Armadas. Ou se
ja: quanto maior o- número de setores da familiã brasileira a serem representa
dos nesse Conselho, melhor será fiscalizada, eXaminada ou estudada a libe
ração do filme; quer dizer, desde que o Conselho também não seja quilomé
trico, mas que tenha um número razoável. · 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- V. Ex• gostará de colocar den· 
tro desse Conselho todos os grupos de pressão existentes, hoje, na sociedade 
brasileira. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Pois é. Precisamos também de uma 
representante das organizações femininas. A mulher tem que participar do 
Conselho. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- V. Ex• se cuide para não colo
car aí também o Exército da Salvação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- É um setor da sociedade brasileira. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- O problema que me chama a 
atenção é que, na hora em que começamos a pensar quais são os segmentos 
que devem ter assento em cada Conselho desses, às vezes, a tendência é exala
mente ir ao contrário do que V. Ex• deseja, ou seja, fazer--um Conselho tão 
grande e tão pesado que acabe decidindo sem quorum. Acho, se V. Ex• me 
permite a iniciativa, e eu preferiria interromper sem lhe ter pedido o aparte, 
pois V. Ex• me cedeu a palavra cavalheirescamente, mas ê mais para me soli
darizar com V. Ex• V. Ex• falou ainda há pouco- e nós ouvimos -que pela 
atitude que tomou foi inclusive caluniado. Mas a calúnia, dizia o velho e inol
vidável Rui Barbosa, é a borregã de todas as causas pudendas, e é a aliada, 
muitas vezes, da improbidade. Mas, hã tarribém calúnias que se fazem pelo 
desconhecimento das pessoas. Eu sofri, ao ler essa colocação, que me pareceu 
um pouco fescenina, em relação a V. Ex•, e que só podia partír de pessoas que 
não conhecem V. Ex• V. Ex• se bate por uma causa nobre. Poderá haver aqui 
e ali uma discordância de método, de prãxis, na sua fOrma de a tua r ou na mi
nha forma de atuar, mas nunca da intenção e do objetivo fundamental de V. 
Ex• Apenas eu lhe pediria- homem arguto; cultO e vivido como V. Ex'
que pensasse numa coisa mais, se não for ignorar pela pobreza da minha 
achega: o cinema, no Brasil, tem sido uma das formas de fazer colonialismo 
cultural. Concordaria V. Ex~ comigo? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Vou ver primeiro onde V. Ex• vai 
chegar. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Nós compramos filmes estran
geiros. Em regra, o Brasil é um mercado cativo de filmes estrangeiros e funda
mentalmente norte-americanos. E mais fácil V. Ex• encontrar jovens brasilei
ros que conheçam episódios da Guerra da Secessão dos Estados Unidos do 
que conhecer episódios da História do Brasil reletados em filmes. Não é ver
dade? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Estou de acordo. Vou dar a respos-
ta a V. Ex_f. depois. --

0 Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Então, V. Ex• dará a resposta, 
evidentemente, quando perceber qual é a minha colocação, se ela for restriti- _ 
va ou não, e até aqui não me parece que o seja. A questão estâ em qüe a :.
EMBRAFILME se vê, desde que ela existe, a braços com um problema; se 
ela fortalece a empresa nacional, e essa empresa nacional é um reflexo da crise 
do cinema, ou se ela não fortalece. Essa crise do cinema, por seu turno, e_stá 
intimamente ligadã à presença da televisão. À proporção em que a televisão 
se -desdobrou, e variou, diferenciOu seus programas, ela prendeu cada vez 
mais o possível espectador do cinema dentro da sala de casa e não da sala de 
projeção. O que fizeram os produtores de filmes? Em regra, realmente, cede
ram à tentação, cederam à tentação da luxúria e cederam à tentação da vio
lência. Então, os filmes violentos e os filmes eróticos tomaram conta do mer
cado. Se se faz apenas uma ação restritiva sobre a empresa brasileira, e se dei-
xa que os filrlles estrangeiros explorem esse mesmo caminho, talvez se esteja 
trabalhando pela metade. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Começo a responder a V. Ex• o se
gtiírite:--cõriSldero, Sr. Presiàente, 6 filme de baixa categoria uma das modali
dades de violência a que se encontra submetida a sociedade brasileira; é tam
bém uma forma de violência. 

Com relãÇãO aos filines nãciona:iS; h-á o seguinte: há uma lei que discipli
na. O Brasil fem direito de oCUPar.ff2 d'íãs a exibição das salas de espetãculos 
do País. Portanto; 1/3; mais 2/3, mais ou menos, com filmes estrangeiros. 
Mas o filme nacional que ocupa esse espaço de 112 dias é de baixa categoria, e 
é o de maior renda, porque os fregueses, os freqUentadores da baixa licencio
sidade e das cenas brutais, são inúmeros, são em maior número do que os do 
bom cinema. Então,. eles ocupam o lugar do bom cinema brasileiro e a 
EMBRAFILME tem que desviar os recursos_- se é que os dá aos fi~es de 
baixa categoria - e aplicá-los no bom filme brasileiro, porque eles concor
rem com os estrangeiros, mulfir1aCiOmi.IS do filme, que os colocam no comér~ 
cio, e concOrrem com os filmes de baixa categoria, os filmes pornogrãficos 
nossos, que ocupam um maior espaço que, como dizem, é o '"cinema de bar
racão". O sUjeito n-ão tem estúdio, não tem nada, explora ameninada, explo
ra os a tores, não paga bem e tem uma renda brutal. Então, ocupam o mais de 
2f3, os 112 dias de que dispõe o cinema nacional para exibir os seus filmes nas 
salas de espetáculos do País. Esta é a situação real. Devemos estimular a 
EMBRAFILME para empregar os recursos no filme bom e deixar o filme 
mau, o filme pornográfico, o filme de baixa categoria. 

Mas, Sr. Presidente, a minha campanha já alcançou alguns objetivos. 
Vou trazer aqui, ao Senado, uma amostra. O~j~rnaís de Brasília exibiam, nos 
prímeiros dias de setembro, anúncios de filmes. Um deles, por exemplo: .. Em
presa de Cinema São Paulo-Minas Ltda.- A Herança dos Devassos, com a 
descrição, em frases, das ceitas imorais que iremos ver. Pois bem, há outro fil
me aqui: Contos Erôtlcos - um símbolo sexual e um ato. sexual na pâgina do 
jornal, que está ao alcance da criança de 8 anos, de 10 anos, de 12 anos, de 14 
anos, nas casas de família de qualquer um. 

Pois bem, logo que comecei a campanha, vou mostrar agora ao Senado o 
que verificamos: 5 dias depois, os mesmos anúncios sem aqueles índices e sem 
aquelas frases. Portanto, a Empresa considerou que eram imorais. Estão 
aqui, 4 e 5 de setembro, Correio Braziliense e Jornal de Brasília, os mesmos 
jornais com os filmes, sem os símbolos sexuais que eles traziam nas páginas 
dos jornais corno anúncios desses filmes de degradação mor(l]. E havia, no 
anúncio dos símbolos sexuais, o carimbo da EMBRAFILME. Não sei se foi a 
EMBRAFILME que os produziu ou que os subvencionou. O certo é que, se 
produziu ou su 'Jvencionou, está empregando mal o dinheiro oficial, o dinhei
ro do povo bra;ileiro, porque é um órgão oficial. Depois, a EMBRAFILME 
publicou :'"11 vários jotnais do País anúncios imensos: ••Esta é a EM BRAFIL
ME que você vê". Mas por trás disso, há muita coisa diferente, e é a razão por 
que pergunto: Quais os filmes que ela produziu ou subvencionou nestes últi
mos anos? Porque aqui estão apenas os filmes escolhidos a dedo. Gastou um 
dinheirãq para distribuir esses anúncios em todos os jornais do Brasil, sobre o 
que o Senador Luiz Cavalcante jã verberou outro dia, comentando essa 
publicidade larga, com a publicidade da PETROBRÂS. 

Pois bem, foi o Ministro CelSo Amorim, Presidente da EMBRAFILME, 
que rez essa Iaiga distribuição. Mas não conta que mandou retirar os filmes 
sexuais dos anúncios de cinema daqui. Hoje, podemos ler e qualquer criança 
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pode ler o jornal, porque foram tiradas essas frases tremendas, baixíssimas. 
Pois bem, o símbolo sexual foi retirado do anúncio. Não sei se foi a EMBRA
FILME que mandou retirar, não sei se foi a Produtorã; se a exibidOra ou se 
foi a direção do jornal. Estou relatando o fato. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS - AL) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCElfCARDOSO (ES) - Pois ri.ão. 

O Sr. Luiz Cavalcante(PDS -AL)- V. Ex•, dando-me a honra de citar 
o meu nome, deu-me também uma outra honra: a de chamar-me à colação. 
Estou inteiramente solidário com V. Ex' nessa campanha moralizadora e que 
já começa a dar os seus frutos, a ponto de vermos modificados já os anúncios 
de certos filmes. O própriO Presidente da República se sensibilizou com os 
pronunciamentos do Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - E mandei para a Casa Civil algu
mas fotocópias que tenho aqui, de cartazes imorais da EMBRAFILME. Não 
vou passar para o Senador, mas vou apenas citar, são tão imorais que não 
quero passar. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Dias atrás, Sua Excelência, o Pre
sidente Figueireâo, recebendo membros de um Conselho de Reencontro de 
Obras Sociais, verberou as imoralidades apresentadas pelas pornochancha
das e lamentou que a EMBRAFILME estivesse conivente com elas. É verda
de que, logo depois, o Presidente da República recebeu a visita de artistas, da 
nossa cinematografia, inclusive as beldades Sônia Braga e Bete Faria, ocasião 
em que o Presidente teria negado que ele tivesse se referido daquele modo à 
EMBRAFILM E. Mas, se o Presidente o feZ., a meu ver, foi o fino da galante
ria, diante de tão talentosas beldades. Afinal, nobre colega, convenhamos, 
ql!e chato seria este mundo se ele só tivesse homens egays, não é? Muito obri
gado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Agradéço 6 aparte de V. Ex• 

Sr. Presidente, aqui estão os cartazes de alguns filmes: ~"EMBRAFILME 
-Um Convite ao Prazer." Não convém mostrar :iqui, mas mandei para a 
Casa Civil e fiquei Com as fotocópias; daí, a cfedãáiÇ3.o do Senhor Presidente. 

Está escrito "EMBRAFILME"- embora eu não saíba se foi produzido 
por ela ou não- uum Convite ao Prazer." É uma cena brutal, selvagem, de 
sexualidade. E outros piores, que remeti à Casa Civil, e vi, na mesa do Sr. Mi
nistro da Justiça, a propaganda oficial de filmes da EMBRAFILME trazendo 
na capa casais praticando atos sexuais. Dinheiro oficial, dinheiro do povo, di
nheiro do Governo, a EMBRAFILME estâ utilizando assim. Não estou de 
acordo e acredito que ninguém poderá estar. 

Vou concluir, Sr. Presidente. A Comissão-que 6steve com o Senhor Presi
dente da República me procurou aqui também e, por instâ~ncia do eminente 
Líder da Maioria, apenas fiz uma exigênCía: que aquele -que havia me tratado 
descortesmente, brutalmente, eu não queria ver, e não quero. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - E foi satisfeito. 

O SR. mRCEU CARDOSO (ES) - Fui satisfeito. 
Pois bem, os quatro que me procuraram foram D. Sônü Braga, D. Beth 

Faria, Sr. Nelson Pereira dos Santos e Sr. Reginaldo Farias, que ni.e disseram: 
Nós estamos de acordo com o Senhor, porque o Senhor combate o filme pira
ta, o fLimc que ocupa os nossos espaços nas salas de espetáculos do Brasil. 
Eles é que estão tirando a possibilidade do filme brasileiro: o cinema de bar
racão, o cinema, como disse, que não tem estúdio, não paga artista, não tem 
nada, que faz o filme cm casa, num recinto qualquer com cortinas, e o exibe. 
E os assistentes dos filmes de degradação moral são muitos neste País. Então, 
os artistas me declararam: '"nós estamos de acordo". Isto eu falei pela televi~ 
são no Rio de Janeiro: fui convidado para num programa de meia hora e falei 
que eles estavam conosco nesta luta contra essa espécie de filme. E em 112 
dias,_ o filme pirata, o filme de baixa pornografia, o filme degradante ocupa o 
maior espaço, é ele que põe para fora e impede a exibição do filme bom, no 
Brasil, do ciname brasileiro dos 112 dias. 

Sr. Presidente, a liberação deste filme, o "Império dos Sentidos", filme 
japonês, foi o que provocou toda a celeuma, no qual fomos surpreender os 
menores assistindo-o antes dele ser liberado. Pois bem, esse filme foi liberado 
assim: o Conselho SuperiOr de Censura vetou o filme. Aí, não sei quem -
que mão benfazeja essa- -chãmou o diretor exibidor ou do filme e modificou 
o requerimento- o Conselho o havia impedido- para ele ser exibido em sa
las especiais depois do Conselho ter-se manifestado com votos honrosos de 
alguns conselheiros contra essa exibição, entre os quais o nOsso Falcão, do 
Comitê de Imprensa, e J. senhora do Deputado Chiarelli que também vota~ 
ram contra. Pois bem, modificaram, alteraram ou fizeram um novo requeri
mento e, então, liberaram o filme para salas especiais. É assim que funciona o 
Conselho Superior de Censura, que libera os-filmes pornográficos, neste País. 

Sr. Presidente, este é o nosso projeto, está aí a sugestão. 

Quero pedir ao Senado uma outra providência. Vou fazer um requeri
mento, mas quero a manifestação do Senado em votação, pedindo a manifes
tação das Câmaras municij:lãis do País sobre a pornografia, se apóiam ou de
saprovam a pornografia. Através dos Vereadores, que se manitestem os Mu
nicípios a fim de poderrrios sabei se estamos mesmo no caminho certo, no ca
minho da moralização, do saneamento moral deste País. Este é o apelo que, 
na próxima -sessão, vamos apresentar às -câ-ritaras municipais, no sentido de 
nos remeterem pronunciamentos a respeito. Então, serão pronunciamento de 
todo o País. Porque, Sr. Presidente, temos recebido farta correspondência. 
Dois terços apoiando e um terço nos xingando. Se, às vezes, o xingamento fi
casse só comigo, mas, atülge a minha família. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - É uma boa média. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- É a média de um terço. Eram estas 
as considerações que eu desejava fazer para justificar O projeto que acabo de 
apresentar à apreciação do Senado Federal. 

___ O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O projeto de lei apresentado pelo 
nobre Senador Dirceu Cardoso, e por S. Ex• justificado da tribuna, será 
publicado e remetido às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e 
Cultura e de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O Sr. Senador Dirceu Cardoso 
encaminhou à Mesa requerimento de informações. Nos termos do inciso 6v 
do art. 239 do Regitrientç Interno, o requerimento será ~xaminado pela Presi
dência. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
José Guiomard - Eunice Michiles - Evandro Carreira - RaimUndo 

Parente- Gabriel Hermes- Luiz Fernando Freire- José Sarney- Oziris 
Pontes- Agenor Maria- João Calmon- Hugo Ramos- Amaral Furlan 
-Franco Montoro- José Caixeta- Lázaro Barboza- Gastão Müller
Vicente Vuolo - Pedro Pedrossian - Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Está finda a hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I9·Secretário. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO No 427, DE 1980 

Nos termos do art. 198, alínea d, do regimento Interno, requeiro inver
são da Ordem do dia, a fim de que a matéria constante do item n'? 14 seja sub
metida ao Plenário em primeiro lugar. 

Sala das Sessões, 9 de outubro de 1980. - Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- De acordo com a deliberação do 
Plenário, passa-se, primeiramente, à apreciação do item n9 14. 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 
247, de 1979, do Senhor Senador Nelson Carneiro, acrescentando 
alínea ao art. 13 da Lei nC? 2.800, de I 8 de junho de 1956, que cria os 
Conselhos Federal e Regionais-de Química, dispõe sobre o exercício 
da profissão de QuímicO, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n' 800, de 1980, da Comissão 
- de Redaçào, oferecendo a redação do vencido. 

Em diScussão o projeto·, eni segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro~a encerrada. 
Encerrada a discussão o projeto é dado como aprovado, nos termos do 

art. 315 do Regimen-to Interno. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

E o seguinte o projeto aprovado 

Redação do vencido para o segundo turno regimental do Projeto 
de Lei do Senado n'l247, de 1979, que acrescenta alínea ao art.13 da 
Lei n'i' 2.800, de 18 de junho de 1956, que cria os Conselhos Federal e 
Regionais de Química, dispõe sobre o exercício da profissão de Quí
mico, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. [o O arl. 13 da Lei no 2.800, de 18 de junho de 1956, passa a vigo

rar acrescido da seguinte alínea: 
"Art. 13 .............•.••••.•....•••...............•... 

i) auxiliar, dentro de suas disponíb~lidades financeiras, os sindica
tos e demais associações profissionais, a fim de que estes possam 
Piemiar os alunos que mais se destacarem nas Escolas de Química, 
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sa) 

criar escolas e promover cursos de especialização a nível universi-
tãrio." -

Art. 29 Esta Lei enta em vigor na data dei su-a publicação. 
Art. .,9 Revo~am-se as disposiçQk:;: eit1 c_Qntrârio; 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item I: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 87, de 
1980 (apresentado peJa Comissão de EconOinia como conclusão de 
seu Parecer n9 731, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Santo Antônio da Alegria (SP) a elevar em Cr$ 5.513.411,00 (cinco 
milhões, quinhentos e treze mil, quatrocentos e onze cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 732, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 424, de 1980, 

de adiamento da discussão para reexame da ComiSsãO de Consti
tuição e Justiça.) 

Em votação o requerimento n9 424/80, lido na sessão anterior. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Rejeitado. 
Passa-se à discussão do projeto. 
Em discussão o projeto. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso, para discutir o projeto. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, ouço falar aí Sena
dores que se mostram aborrecidos porque nós ocupamos a Ordem do Dia 
para discutir. Quero dizer a V. Ex' e ao Senado: a parte nobre de uma Casa 
Legislativa, em Plena atlvidaae legisferante é a Orâem do Dia; aqui é que es
tão os interesses nacionais. Os discursos, qualquer um pode fazer, sobre os 
mais variados assuntos, mas aqui estão os assuntos que vão ser lei, que vão 
ter decisões, com repercussões profundas na sociedade e na economia brasi
leira, na Ordem do Dia da Casa Legislativa. Portanto, o Senador que ganha 
um polpudo vencimento neste Pais, vamos dizer, a primeira categoria· de ven
cimentos que o povo brasileiro paga é aos Senadores e aos Deputados. 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - Não é verdade! 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Não é? Qual é a categoria mais a!-
ta? 

Pois bem, Sr. Presidente, ganhamos, portanto, um ordenado alto, eleva· 
do, para quê, Sr. Presidente? Não é para andar de carro, não é para voar de 
avião, não é para r reqUentar as embaixadas, não é para viajar pelo mundo, é 
para estarmos aqui nas nossas bancadas votando e ouvindo esses oradores re
nitentes como eu. É para iSto que estamos aqui defend~do um ponto de vista 
antipático e ainda temos que ouvir outras coisas porque ganhamos do povo 
para ouvir isso e para votar. Não estamos na torre de luar da graça e da ilu-
são. 

Sr. Presidente, esta é a 69• vez que falo este ano Contra os empréstimos e 
vou ter que falar hoje contra um empréstimo ao meu EstaPo. 

Sr. Presidente, fui eleito pelo meu Estado, pelos eleitores do meu Estado 
e vou ter que me defrontar- com um projeto de empréstimo ao m-eu Estado. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS...,.... BA)- V. Ex• me permite um 3parte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Pois não. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Senador Dirceu Cardoso, infeliz
mente não há apartes em encaminhamento de votação. 

O Sr. Lomanto -Júnior (PDS - BA) - Não está em discussão? 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Não, está em encaminhamento de 
·votação. V. Ex• perdoe. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- V. E•• fez bem em impedir a pala
vra do ilustre Senador Lomanto Júnior. Vinha do fundo do seu coração, jã 
sei, um pedido lancinante pela Bahia. Eu advinho pelo seu semblante. Vinha 
um pedido para a Bahia. lnfelizmente eu não possO abrir mão, Sr. Presidente. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Eu ia pedir um favor ao Espírito 
Santo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) -Invoque o Espírito Santo que me 
ilumine. 

Então, Sr. Presidente, esse projeto não atende às exigências- da nossa Re
solução. Ultrapassa o teto nosso, e nós vamos conceder empréstimo? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, prestem atenção ao que vamos falar. Na 
taide de hoje o Senado vai autorizar empréstimos no valor de seis bilhões, 
quinhentos e vinte e seis milhões de cruzeiros, e vai autorizar quarenta mi
lhões de dólares, ou seja, dois bilhões e quatrocentos milhões de cruzeiros, 
que com mais os outros somam, em números redondos, nove bilhões- bi, bi, 
com b -, de cruzeiros na Sessão de hoje! Esse é o recorde. Nós já tivemos um 
dia, aqui, em agosto, uma soma elevada, mas n:i Sessão de hoje é o recorde. 

Sr. Presidente, hoje o Senado vai virar a cornucópia das benesses felizes: 
vamos jogar no meio circulante do País, hoje, nove bilhões de cruzeiros. Isso 
é uma sessão magna, é uma ãurea SessãO, -é um tinir de dinheiros e moedas, 
Sr. Presidente, esta Sessão. -

Peço à nobre Bancada do PDS, responsável por isso- nós precisamos 
ajudar o Brasil, ajudando o Presidente. De que adianta, Sr. Presidente, fazer 
economia de gasolina, jogando, internamente, esse volume de empréstimo. 
Peço à nobre Bancada do PDS, repito, que irilpeça isso. 

Portanto, pela sexagésima nona vez, sou contra o empréstimo. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS - BA) - Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavta ao nobre Se· 
nador Lomanto Júnior para discutir a matéria. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS- BA. Para discutir. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, SrS. Sf;!:nadol-es: 

_ J'emo que, mais uma vez. esses projetes que.são da maior importância, e 
da maior significação para os pobres municípios brasileiros não serão apro
vados e repito aquela frase que costumo dizer nesta Casa: os filhoe enjeitados 
da Federação brasileira, qs que recolhem apenas as migalhas do banquete 
orçamentário do PaíS. 

Conheci o nobre Senador Dirceu Cardoso hã mais de duas décadas e o 
conheci lutando na mesma trincheira. Moços, ainda, se não me engano, na 
Cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro ... 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Em Petrópolis, no Quitandinha. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (PDS- BA)- ... num Congresso de Mu
nicípios. S. Ex• representava o- Espírito Santo ... 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Um município, só um. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (PDS- BA)- .. -.eeu representava a ter
ra onde nasci, como Prefeito de Jequié. 

Conheci o Senador Dirceu Cardoso e passei a admirá-lo, porque era um 
dos mais fervorosos defensores da autoromia municipal e pensava - como 
tenho certeza ainda pensa -de que só teremos Federação neste País -por
que a atual é uma mera ficção jurídica ... 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Muito bem! 

O SR. LO MANTO JÚNIOR -(PDS- BA)- ... diria, até, letra morta
da nossa Constituição- no- dia em qUe fortalecermos o município, e, aí sim, 
teremos o orgulho de dizer que vivemos sob a êgide de uma Federação. 

Hoje vejo o Senador Dirceu Cardoso combatendo ... 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Pelo Brasil, pelo povo pobre. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS- BA)- ... e vejo com profundo 
pesar, o grande municipalista Dirceu Cardoso, consagrado duas vezes pelo 
Espírito Santo, o seu Estado, e tocado pela Terceira Pessoa da Santíssima 
Trindade. 

Vejo, hoje, Senador Dirceu Cardoso, incomprrensivelmente- desculpe
me, hoje, falar a V. Ex• a verdade, e dizer o que sinto e que há tanto tempo 
queria transmitir a V. Ex• Veio V. Ex•. hoje, combater um empréstimo inter
no, que é uma simples operação comum para minorar um povo, a debilidade 
financeira das nossas· comunidades. 

Que mal, Sr. Presidente, que mal virã a este País? Que ágravamento trará 
para a economia brasileira um empréstimo para que o município eletrifiqUe 
os seus distritos, para que construa suas estradas, para que aplique dinheiro 
em obras reprodutivas; dinheiro que é devolvido imediatamente atravês do 
desenvolvimento dessas comunidades? E hã mesmo, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, estabelecimentos de crédito, corno o BNH, que necessitam aplicar 
esses recursos para aliviar a drarnãtica situação habitacional do País; é um di
nheiro que é especificamente aplicado nesse setor. E sabemos o drama que 
vive o País no que tange à habitação, sobretudo as nossas comunidades inte
rioranas, e este cinturão de _miséria a que foi reduzido, sem dúvida alguma, as 
periferias das nossas megalópoles, exatamente pela escassez e pela pobreza 
dos municípios que, na falta do mercado de trabalho, eles realizaram uma mi
gração caótiCa e desofdenad<i. Eles que erani especialistas, sabiam trab-alhai 
a terra, manejavam a enxada e o arado, sabiam lançar a semente, cultivar a 
terra e preparar o alimento, não só para a sua família como para toda a popu-
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lação brasileira. Esses homens saíram por quê? Por que eles habitam hoje a 
tristeza da Ceilândia? Por que eles povoam a desgraça dos alagados? Por que 
as favelas estão repletas? Porque, Sr. Presidente, uma política centralizadora, 
secular política centralizadora, eu diria mesmo que vem antes da República, 
que vem antes do Império, porque começa desde o Brasil-Colônia. 

Há neste País uma vocação para transformar-se, vamos dizer- de direi
to ele não é, mas de fatojã é- numa República unitária. Apenas tem poder é 
a União, os Estados são meros intermediários, que ainda têm a aliviar seus 
orçamentos o Imposto sobre Circulação de Mercadoria. 

E o que se reservou para esses 4 mil municípios brasileiros? Os impostos 
inflexíveis, diria mesmo até antissocia:is. ~o Imposto Predial, cobrado ao in
divíduo que muitas vezes só tem uma proprieclade. E o prefeito é -Obrigado a 
aumentar esse tributo, exigindo, às vezes, o sacrifício da sua própria família, 
para aumentar seu parco orçamento. Reservou-se ao município o osso, os 
músculos, os mais duros, ficaram para o Estado, à União foi reservada o filé 
mignon. Sr. Presidente, no momento só hã uma saída, é através da tomada de 
empréstimo. Eu tenho a solução, Sr. Presidente, e por ela vou lutar. Presiden
te da Comissão dos Municípios nesta Cãsa, ·que foi criã.da graças ao espírito 
de V. Ex•, Sr. Presidente, e que eu tive, permitam-me a imodéstia, ilimia inspi
ração divina, a idéia de estabelecer ou restabelecer o diálogo imprescindível e 
necessário entre este Senado, as prefeituras e a Câmara dos Vereadores do 
Brasil. Vivíamos quase que diante de um abismo, em que apenas a distância 
mantínhamos, por muito longe, mantínhamos raros conta tos nas visitas, por
que não -havia um órgão específico no Senado que tratasse da problemática 
municipal. 

Sr. Presidente, vamos consertar isto. Deus vai me _dar saúde e fará com 
que eu não entibie meu ânimo e meu entusiasmo, e no próximo ano, pedire.. 
mos licença a V. Ex•. Sr. Presidente, para realizar um seminário na Comissão 
dos Municípios, apenas sobre um problema: A revisão do Código Tributário 
Nacional. Dez anos depois de sua vigência, este Código sofreu distorções, so
freu óbices, sofreu modificações substanciaiS, e todas elas objetivando o cen
tralismo que tem condenado o País a cada dia mais se tomar uma república 
unitária. 

E vou convocar, Sr. Presidente, o Dr. Otâvio Gouvêa de Bulhões; vou 
convocar o Dr. Roberto Campos e todos os inspiradores do Código Tribu
tário- Nacional, que o saudoso Presidente Humberto de Alencar Castello 
Branco, ao elaborá~lo pensou e pensou sobretudo numa diVisão mais eqiiitaw 
tiva da renda do País. Está superado o Código Tributário Nacional. Os muw 
nicípios estão reduzidos a percentuais mínirilos,--osmunicípios arrecadam tal
vez, hoje, menos de 5% do bolo orçamentário do País, e a tendência é dimi
nuir, porque os impostos são inflexíveis e têm apenas um crescimento mera
mente vegetativo. 

Pediria ao Sr. Senador Dirceu Cardoso que antes que reformemos o Có
digo Tributário Nacional, que antes que o País enchergue a dramática si
tuação a que estamos conduzindo as comunidades, que antes que continue
mos a desgraçadamente povoar as periferias das megalópoles, tirando aquele 
especialista, o homem que produzia a alimentação, o homem que produzia a 
riqueza, para transformá-lo num marginal da sociedade brasileira, porque ele 
não sabe fazer outra coisa se não plantar, se não colher. E ele não pode plan· 
tar no asfalto seco e duro de Brasília, de Salvador, de São Paulo ou do Rio 
de Janeiro. Ele é absorvido, numa quantidade mínima, apenas através da 
construção civil, que é um setor que sofre influência cíclica. Num momento 
ele tem um poder de absorção muito grande, daqui a pouco hã uma dispensa 
quase em massa desses modestos auxiliares de pedreiro, auxiliares de cons
trução, que é o que podem fazer. 

Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, queria dizer ao Senador Dirceu 
Cardoso, que ele reveja, reexamine sua posição. Enquanto não fizermos uma 
reforma justa, permitamos que os municípios consigam alguns recursos para 
que este País não sofra essa hipertrofia terrível e ameaçadora em todos os sew 
tores, que é o crescimento desordendo da população brasileira, concentrada 
nas grandes capitais do País. 

Sou a favor da urbanizaçãõ, e ninguém pode ser contra ela. Os Estados 
Unidos a realizaram e tiveram sua urbanização. Todos os países desenvolvi
dos do mundo tiveram também sua urbanização. Mas a urbanização se pro· 
cessou de maneira diferente, processou-se em torno do vilarejo, processou-se 
em torno da agrovila, da pequena e da média cidades. Aqui no Brasil a urba
nização se processou caoticamente, em torno apenas das megalópoles. E é 
isto que aí está, a violência aumentando, a fome auinentando. Era o braço 
que produzia e que se transformou na boca que consome. 

Senador Dii'cCti Cardoso, faço um apelo para que reveja a posição de V. 
Ex• Há um projeto do Espírito Santo, aQui. V. Ex• não tem o direito, homem 
que ama sua terra, terra que lhe deu o mais honroso mandato que um homem 
pode receber, que é de representá-la na mais alta Câmara Legislativa do País. 

V. Ex• não pode votar contra um projeto que visa beneficiar o Espírito Santo. 
E veja porque a minha emoção neste momento. Aqui estã um projeto da 
Bahia também. Com que dor, com que tristeza, com que decepção eu verifica
rei a desaprovação deste projeto. Sabe por que Senador Dirceu Cardoso? 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- A Maioria esmagará o meu voto vencido. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (PDS - BA)- Não queremos esmagar 
V. Ex•; nós queremos exaltar V. Ex•, um dos homens que honram esta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana. Faz soar a campainha.) 

O SR. LOMANTO JÚNIOR - Sr. Presidente, terminarei dentro em 
pouco. Queria apenas concluir, dizendo que este projeto, Senador Dirceu 
Cardoso ... Onde nasceu V. Ex'-? Senador Dirceu Cardoso qual é o seu berço? 
Em qual município nasceu V. Ex•? 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Não tive berço de rendas, nem loas de mu
camba embalando meus sonhos de criança. Nasci atrás da moita de bambu, 
lutando pela vida, para conquístar um lugar ao sol. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS- BA)- Temos origens idênticas. 
Sou um homem que também provém das camadas populares, filho de um 
modesto caixeiro de loja, que depois se transformou num pequeno agricultor. 

Pois este projeto da Bahia, Senador Dirceu Cardoso, vai pavimentar a 
estrada da terra onde_ eu praticimente nasci, pois aos dois anos de idade eu 
para lá me transferi, onde fui registrado no seu Cartório, onde aprendi as pri
meiras letras, onde cometi as primeiras peraltices, onde vivi os primeirOs mo
mentos de felicidade. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Muito bem! 

O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS- BA)- Este projeto da Bahia visa 
a ligar a estrada para rtagi. Itagi é uma cidadezinha pequena, é uma cidadezi
nha pequenina, modesta, mas foi a cidade que fez caril que eu abrisse os meus 
olhos para o mundo, havia um professor leigo, que aqui foi citado, neste ins
tante; pelas suas mãos eu dei os primeiros passos. Em Itagi dei os primeiros 
passos para chegar às culminâncias a que cheguei. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- V. Ex• me permite? Onde V. Ex• abriu os 
olhos, e murmurou este primeiro nome: "Mamãe!" (risos). 

O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS- BA)- Então, eu pediria a V. Ex• 
que reexaminasse esta situação. Ajude os Municípios e os Estados em obreci
dos. V. Ex" é um dos homens de maior sensibilidade desta Casa. V. Ex" ê um 
homem profundamente espiritualizado; V. Ex' é um dos homens mais preo
cupados com os destinos do Pais. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- E preocupado com os bons cos-
tumes. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (PDS- BA)- Pois bem, as minhas últi
mas palavras se transformam num apelo: não transforme em capriCho uma 
decisão que V. Ex• tomou. Reexamine-a e veja bem que _o municipalista de 
duas décadas atrãs, hoje mais encanecido, hoje mais amadurecido, hoje mais 
conscientizado, sabe que somente a+ravés do município chegaremos ao pleno 
desenvolvimento nacional. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Não havendo mais quem de
seje usar da palavra, declaro encerrada a discussão. 

- Em votação o projeto, 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham. 

(Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, requeiro verificação da vo
tação. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Antes de proceder à verifi
cação solicitada pelo nobre Senador Dirceu C3.rdoso, a Presidência irã sus
pender a sessão por alguns minutos, a fim de aguardar a chegada ao plenãrio 
dos Srs. Senad_ores que se encontram cm seus gabinetes. 

Estã suspensa a sessão. 

(Suspensa às 17 horas e 35 minutos, a sessão é reaberta às 17 ho
ras e 45 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Está reaberta a sessão. 
Sendo evidente a falta de quorom em plenário para deliberação, a Presi

dência deixa de proceder a verificação solicitada. Nestas condições, a votação 
da matéria fica adiada para a próxima sessão ordinãria. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 88, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão dr: 
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dicidade. 

seu Parecer n" 733, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Três Lagoas (MS) a elevar em Cr$ 17.631.000,00 (dezessete milhões, 
seiscentos e trinta e um mil cruzeiros) o montante de sua dívida con~ 
solidada, tendo 

PARECER, sob n• 734, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juri~ 

Em discussão o projeto. 
Concedo a palavra ao nobre Senador DirceU Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para discutir o projeto. Sem rev!Sáo 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Qualquer dia, não faremos mais esta invocação à Mesa. Ela serã: Sr. Pre~ 
sidente e Sr. Senador, só eu mesmo e o Presidente me ouvindO, porque os ou~ 
tros não agUentam a tertúlia de baixa categoria que é a nossa. 

Sr. Presidente, ouvimos aqui um hino em defesa dos municípios do gran~ 
de Presidente da Associação Brasileira dos Municípios, o Senador Lomanto 
Júnior. Jâ ouvi este hino e um outro, porque, todas as vezes que S. Ex• defen~ 
de os municípios, ele se sobrepõe, se sobreleva, se agiganta e fala de coisas an~ 
tigas, com palavras novas. E S. Ex• disse que eu devia defender o município, 
como muniCipalista que fui. 

Sr. Presidente, sou contra o empréstimo não é por cauSa dos municípios 
e nem dos Estados; sou contra empréstimo por causa da hora em que o País 
estã vivendo. Que hora, Sr. Pfesidente? A inflação, recorde de endividamen
to, recorde da balança de pagamento, recorde da balança comercial, recorde, 
Sr. Presidente, de tudo. Por isso é que sou contra. Se os tempos fossem ou
tros, eu, de boa mente, nunca faria uma coisa dessa. Faço por causa da hora 
em que estamos vivendo, a hora grave. Sr. Presidente, é num céu, pejado de 
nuvens grossas, carregado de eletricidade, que estamos vivendo. Ninguém 
sabe onde vamos desembocar no próximo mês. O Sr. Ministro diz que a in
flação estâ jugulada, e ela cresce. Decresceu este mês e foi tim alívio para S. 
Ex•, que acertou; errou nove meses e acertou este porque desceu. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS - BA) - Vai começar a acertar. 

O SR. DIRCEU CARDOSO{ES)- Vai subir outra vez. Vamos chegar 
a um índice, este ano, de cerca de 8 a 9% de inflação mensal. V. Ex• vai ver. 

Sr. Presidente, esses 9 bilhões que vamos jogar na circulação do País vão 
se refletir, não amanhã, mas daqui um mês, dois meses é que vão refletir a coi~ 
sa. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Ainda não perdi a confiança no 
Ministro Delfim Netto. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - V. Ex• tenha confiança nele, mas 
corra, porque se não correr, está liqUidado. O Ministro estâ perdendo o co~ 
mandamento dos freios e das rédeas. 

Sr. Presidente, não estou defendendo a fração mínima do Território Na~ 
cional, o município, não. Não estou defendendo a fração média que ê o Esta~ 
do. Estou defendendo, Sr. Presidente, mais do que o Território, estou defen~ 
dendo o povo; estou defendendo a Nação; estou defendendo o povo pobre, o 
desgraçado para quem ninguém, às vezes, neste País, volta suas vistas. :t: ele 
que estou defendendo. Todas as vezes que votamos aqui pedidos de emprésti· 
mos, jogamos dinheiro em circulação e diminui mOS- o poder aquisitivo da 
moeda. Então, falta pão na casa do pobre, falta o feljão, falta a farinha. A 
carne, Sr. Presidente, desertou de vez da casa do pobre. Todas as vezes que jo
gamos 9 bilhões em circulação, desvaloriza o dinheiro e o pobre que não com
pra nada, compra menos. Sr. Presidente, então, não defendo a fração do Ter
ritório: defendo a Nação. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS - BA)- A Nação são os municípios. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- O Território são municípios, o País 
são os municípios. A Nação ê o povo. A Nação é o povo. 

O Sr. LomantoJúnior (PDS- BA)- O povo mora no município que é, 
realmente, a parte mais importante da Nação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Nobre Senador, terei todo o empe
nho, quando discutir a Bahia, em prestar uma homenagem a Itagi, o seu mu
nicípio natal, a terra feliz ... 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- (Fora do microfone.) ... Onde pas~ 
sei os melhores dias da minha infância e onde aprendi, com o mestre-escola, 
as primeiras letras, foi em ltagi e lá cresci. Quando encerrar a minha atividade 
poHtica, que deverá ser dentro em breve, pretendo.u 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Depois de Governador, ainda. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- ... pretendo ser o solitário de I ta· 
gi, quando meu corpo descansará numa pequena gaveta, que foi adquirida 

por Cr$ 1.500,00, não só para quê a minha família não tenha preocupação al
guma, porque tenho uma certa idiossincrasia pelos mausoléus. h uma peque
na gaveta, no cemitério de Jequié, onde hei de repousar um dia. Deus vai me 
permitir que esse sonho se realize, que eu possa,- realmente, ser conduzido 
para aquela terra onde nasci e, se eu pudesse, dividiria também e colocaria o 
meu coração. Nasci em Jequié, criei~me em Itagi, aprendi as primeiras letras 
no pequeno distrito, hoje, pequeno município, continuei os meus estudos na 
cidade natal, na cidade de Jequié. Nunca imaginei que o filho de um caixeiro, 
desceJldente de imigrantes, chegasse um dia às culminâncias de governar o 
seu Estado, de chegar um dia a debater com um Senador do quilate de V. Ex•, 
na mais alta Câmara: Legislativa do País. Veja com que entusiasmo defendo 
este empréstimo; veja com que afeto estou a endereçar estas palavras a V. Ex•, 
é pensando nos meus primeiros dias, é pensando no meu pai que jã se foi e 
que, realmente, lutou e lutou bravamente, como caixeiro e, depois, como pe~ 
queno lavrador. Não era fazendeiro, era pequeno lavrador, plantador de fei~ 
jão e de capim, para que eu um dia tivesse, como tive, Deus Louvado, um lu~ 
gar na sociedade brasileira. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- V. Ex• hojeestã inspirado. Vai bus
car, no fundo das suas recordações mais felizes, esses quadros. V. Ex• me re~ 
cor~a aquela página imortal de Guerra Junqueira. Só faltou falar na mãe. 

••A minha mãe, a minha mãe, 
Ai que saudade imensa 
Do tempo em que ajoelhava ao pé de ti, 
Caía mansa a noite 
E as andorinhas aos pares 
Cruzavam~se, voando em torno dos seus lares, 
Suspensos no beiral 
Da Casa onde nasci." 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA}- Senador Dirceu Cardoso, a pri
meira coisa que faço, ao amanhecer o -dia, é fazer uma oração pela alma do 
meu pai. O segundo procedimento que tenho é ligar o telefone para a minha 
velha e querida mãe, que ainda sobrevive, e pedir-lhe a bênção, e pedir-lhe a 
bênção, para ouvir a mais sublime de todas as respostas: .. Deus lhe abençoe 
meu filho". 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Então, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, defendo é o povo, a população mais esquecida, os pobres, cujo dinheiro 
não vale mais nada. Esses ê que defendo, porque, todas as vezes que jogamos 
nos meios circulantes essa massa de dinheiro, seja ela do Banco da Habitação, 
da Caixa Econômica, do Ban~o Central, do Banco do Brasil, seja do exterior, 
seja interno, seja particular, nós aumentamos a inflação e os gêneros custam 
mais, o dinheiro vale menos. Ontem, foi desencadeada a décima-quinta des
valorização do nosso dinheiro, Sr. Presidente, neste ano. E o desgraçado que 
vive de salário inínimo, vive como? Com que amargura, e com que ansiedade 
ele enfrenta o dia?! 

Sr.J~residente, não vamos discutir mais. E devo dizer a V. Ex• que esta~ 
mOs, aqui, presentes, 7_ Senadores. Não há o quorum regimental para susten
tar a sessão. Requeiro que V. Ex• encerre os trabalhos de hoje. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS-- BA)- Peço a palavra para uma ques
tão de ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra, para uma 
questão de ordem, ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JIJTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Para uma questão de or
dem.)- Sr. Presidente, solicitaria a V. Ex' que fizesse soar as campainhas 
para chamar os Srs. Senadores, para que possamos continuar a sessão. 

O SR. !;RESIDENTE (Jo~ge Kalume)- Vamos suspender nossos tra
balhos por 10 niinutos, de acordo com o§ 39 do art. 180 do Regimento ln ter~ 
no, fazendo acionar as campainhas. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 17 horas e 50 minutos, a sessão é reaberta às 18 ho~ 
ras.) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Está reaberta a sessão. 
. Persistindo a falta de quorum para o prosseguimento da sessão, a apre~ 

ciação do item 2 da pauta fica sobrestada, bem como a dos demais itens da 
Ordem do Dia da presente sessão. 

São as seguintes as matérias cujQ aprec1áção fica sobrestada: 

-3-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 90, de 1980 (a~ 

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nO? 
737, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Barra do Garças (MT). 

• 
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a dcvar cm Cr$ 6.417.000,00 (seis milhões, quatrocentos e dezessete mil cru
t:elro~) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 738, de 1980, da Comissão: 
- de Con..,lituh;àu e Jusfh;a, pela constitucionalidade e juridkidade. 

-4-
Disc:ussào, cm turno único, do Projeto de ResolUção n9 101, de 1980 (a

presentado pela Comissão de FinançaS como conclusão de seu Parecer nY 775, 
de 19~W). que autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo .a realizar ope
rw.,::io c.h! cm préstimo externo no valor de USS 15-,000,000.00 (quinze milhões 
de úúlarc.'\ norte-americanos) destinado ao programa de ação do Estado, ten
do 

PARECER, sob n" 776, de 1980, da Comissão: 
- dt• Cun~tituh;ào c.- .Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-5-
Dis~ussão, em turno úriico, do projto de Resolução n9 102, de 1980 (a

pn:sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu parecer n9 777, 
de 19XO), que autoriza o Governo do Estado da Bahia a realizar operação de 
empréstimo externo no valor de US$ 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de 
Jól:m.:s), para aplicação nos programas de transporte rodoviârio e de nergia 
clétríca do Est<tdo, tendo 

PARECER, sob n' 778, de 1980, da Comissão: 
- de ( 'onstituh;ào c Justiça, pela constituCionalidade e juridicidade. 

-6-
Discussào, em turno único, do Projeto d-C Resolução n9 91, de 1980 (a

prr.:sentudo pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
739, de J9gO), que autoriza a Prefeitura Municipal de lgarapava (SP) a elevar 
cm Cr$ I4.759.28IT,OO (quatorze milhões, setecentos e cinqüenta e nove mil, 
dut.cntos c oitenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 740, de 1980, da Comissão: 
- de Con~tiluiçào t.• Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-7-

Discussào. em turno único, do projeto de Resolução n_9 92, de 1980 (a
presentado pela Comíss~i'o de EcOnomia como cOnclusão de seu Parecer n9 
741. de J9SO), que autoriza a Prefeitura Municipal de Irecê (BA) a elevar em 
Cr$ 195.!32.000,00 \cento e noventa e cinco milhões, cento e trinta e dois mil 
cruJ.ciros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 
PARECER, sob n' 742, de 1980, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça~ pela constitucionalidade e juridicidade. 

-8-
Discussào, em turno único, do projeto de Resolução n'» 93, de 1980 (a

presentndo pela ComiSsão- de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
743, de !980), que "autoriza a Prefeitura Municipal de Rancharia (SP) a ele
var cm Cr$ 4.704.000,00 (quatro milhões, setecentos e quatro mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 744, de 1980, da Comissão: 
- dl' Constiluiçào t• Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-9-
Discussào, em turno único, do Projeto de Resolução n9 103, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
779, de !980), que autoriza a Empresa de Urbanização do Recife- URB, a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 204.543.216,36 (duzentos e 
quatro milhões, quinhentos e quarenta e três mil, duzentos e dezesseis cruzei
ros c trinta e seis centavos), tendo 

PARECER, sob n' 780, de 1980, da Comissão: 
- dt• Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-lO-
Discussão, em turno úniCO, do projeto de Resolução n9 104-. de 1980 (a

presentado pela Comissão de Economia cómo conclusão de seu Parecer n9 
7S I, de 1980), que autoriza a prefeitura Municipal de Cajazeiras (PB) a elevar 
em CrS 48.644.944,11 (qw.1renta e oito milhões, seiscentos e quarenta e quatro 
mil, novecentos c quarenta e quatro cruzeiros e onze centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 782, de 1980, da Comissão: 
- dl' Constituição ~ Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-II-

Discussão, em turno único, do projeto de Resolução n9 105, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n\' 
7SJ. de J9SO), que autoriza -a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente 

(SP) a e(evar em Cr$ I 10.560.327,71 (cento e dez milhões, quinhentos e ses~ 
senta mil, trezentos e vinte e sete cruzeiros e setenta e um centavos) o montan
te de sua dívida consolídada, tendo 

PARECER, sob n• 784, de 1980, da Comissão: 
--de Constituição e~Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-12-

Discussão, em turno único, do projeto de Resolução n9 107, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'» 
796, de 1980), que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar em 
Cr$ 667.000.000,00 (seiscentos e sessenta e sete milhões de cruzeiros) o m-on
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n• 797 e 798, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorâvel. 

-13-

Discussão, em turno único, do projeto de Resolução n'» 108, de 1980 {a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
802, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Limeira (SP) a elevar 
em Cr$ 30.489.375,00 (trinta milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, tre
zentos e setenta e cinco cruzeiros). o montante de sua dívida consolidada, ten
do 

PARECER, sob n' 803, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-14-

Discussão, em primeiro-turno, do Projeto de Lei do Senado n~ 82, de 
1979, do Senador Henrique Santillo, que altera o artigo 5'» do Decreto-lei n9 
999, de 21 de outubro de 1969, tendo 

PARECERES, sob n•s 561 a 564, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça- ]9 pronunciamento: pela constitucionali

dade e juridicidade, com voto vencido dos Senadores Almir Pinto, Aloysio 
Chaves, Raimundo Parente e Murilo Badaró; 29 pronunciamento: favorãvel 
ao projeto na forma do substitutivo da Comissão de finanças; 

- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorãvel, com voto 
vencido, em separado, do Senador Pedro Pedrossian; 

- de Finanças, favorável, nos termos de substitutivo que oferece. 

-IS-

Discussão, em segundo turno. do projeto de Lei do Senado n9 89, de 
1980, do Senador Aderbal Jurema, que dispõe sobre isenção de multas previs
tas nos arts. 7' e 8' da Lei n' 4.737, de 15 de julho de 1965- Código Eleitoral, 
tendo 

PARECER, sob n• 801, de 1980, da Comissão: 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

-16-
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali

dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n9 344, de 1979, do Senador Orestes Quêrcia, dispondo sobre o paga
mento em dobro do auxílio-natalidade, no caso que especifica, tendo 

PARECER, sob n' 762, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Nada mais havendo a tratar, 
vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão extraordinâria a 
realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n'» 05, de 
1980 (n' 40j80, oa Câmara dos Deputados), que aprova o Texto da Consti
tuição da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Indus
trial - UNIDO, em Agência Especializada das Nações Unidas, concluído 
em Viena a 8 de abril de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 789 e 790, de 1980, das Comis
sões: 

- de Relações Exteriores; e 

- de Economia. 
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-2-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exte
riores sobre a Mensagem n• 136j80 (n• 234/80, na origem), de 23 de junho de 
1980, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Senhor Ayrton Gonzalez Gil Dieguez, Embaixador do 

Brasil junto à República do Zaire, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República do Burundi. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessao às 18 horas e 5 minutos.) 

ATA DA 154~ SESSÃO, EM 9 DE OUTUBRO DE 19NO 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -

PRESIDil:NCIA DO SR. LUIZ VIANA 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalurne- José Guiomard- Eunice Michiles 
- Evandro Carreira- Raimundo Parente- Gtibriel Hermes- Jarbas Pas
sarinho - Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire -José S3.rriey- Al
berto Silva - Bernardino Viana -- He1vídio Nunes - Almir Pinto - Jo::. .... 
Lins- Oziris Pontes -Agenor Maria --Cunha Lima- Humberto Lucena 
- Milton Cabral- Aderbal Jurema -Nilo Coelho- João Lúcio- Luiz 
Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lo
manto Júnior - Luiz Viana - Dirceu Cardoso - João Calmon - Hugo 
Ramos- Nelson Carneiro- Robeft6 Saturnino- Itamar Franco- Tan
credo Neves- Amaral Furlan- Franco Montoro- José Caixeta- Henri
que Santillo- Lâzaro Barboza- Gastão Mülfer- Vicente Vuolo- Pedro 
Pedrossian- AffOnSo Camargo- Leite Chaves- Lenoir Vargas- Tarso 
Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A lista de presença acusa o com
parecimento de 49 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nosSos trabalhos. 
Não há Expediente a ser lido. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
DiscussãO,- ein turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

n• 05, de 1980 (n' 40/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto da Constituição da Organização das Nações Unidas para o de
senvolvimento industrial - UNIDO em agênci:i especializada das 
Nações Unidas, concluído em Viena a 8 de abril de 1979, tendo 

PARECERES F A VORA VEIS, sob n•s 789 e 790, de 1980, das 
Comissões: 

- de Relações Exteriores; e 
- de Economia. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro~a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. _(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 5, DE 1980 
( "' 40/80, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Constituição da Organização das Nações Uni
das para o Desenvolvimento Industrial - UNIDO em Agência Espeh 
cializada das Nações Unidas, concluído em Viena a 8 de abril de 1979. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 q Fica aproVado o texto da Constituição da Organização das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento fndustrial - UNIDO em Agência 
Especializada das Nações Unidas, concluído em Viena a 8 de abril de 1979. 

Art. 2'~ Este decreto legislativo entrarâ em vigor na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 2: 

Discussão, em turno único, dO Parecei-da Comissão de Re
lações Exteriores sobre a Mensagem n"' 136/80 (n<1 234/80, na ori~ 
gem), de 23 de junho de 1980, pela qual o Senhor Presidente da R e· 

pública submete à deliberição do Senado a escolha do Senhor Ayr
ton Goni:ã.lez Gil Díeguez, Embaixador do Brasil junto à República 
do Zaire, Para, ctin1Ulativamente, exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto ã República do Burundi. 

y;ltéria constante do item 2 da pauta da presente sessão, nos termos 
•1nca h do art. 402 do Regimento Interno, deverá ser apreciado cm sessão 

o3..::;reta. 
Solicito aos Srs. funcionários as providências necessárias, a fim de que 

seja .respeitado o dispositivo regimental. 

(A sessão torna-se secreta às I 8 horas e 40 minutos e volta a ser 
pública às /8 horas e 50 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Concedo a palavra ao nobre Se
nador Nelson Carneiro. 

-0 SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Com os combustíveis aumentados de mais de 90 por cento no corrente 
ano, o custo de vida superando a casa das 46 por cento nos últimos seis me
ses, além dos aumentos nos serviços telefônicos, de energia elétrica, do gás, 
dos impostos do óleo de soja, da carne, e outros produtos de consumo obriga~ 
tório, não é possível aos funcionários públicos civis da União, dos Estados e 
dos Municípios suportar por mais tempo tendo em vista os índices de cor
reção salarial do corrente ano e já consumidos pela inflação e suas conse
qüências. 

Não podemos levar os funcionários-públicos, proibidos que são de fazer 
greve pela atuallegislação, ao desepero, conforme acaba de acontecer no Rio 
de Janeiro com os motoristas que atendem ao Palácio e aos Secretários de Es~ 
tacto, e levá-los a transgredir os Estatutos forçados pela necessidade imperio~ 
sa de sobrevivência. 

Somente uma imediata providência por parte do Governo, determinan
do o pagamento já no corrente mês de um abono mínimo de 30% sobre os 
aluais- salários, poderá permitir -aos fUnciOnários públicos, ainda com muito 
sacrifício, suportar, por mais alguns meses, ao aumento diário do custo de vi
da. 

Urge socorrer a9 funcionári_o púbfico, que não pode, como o cortador de 
cana de Pernambuco, reivindicar seus direitos, mas que, se acuado, poderá 
transpor as portas de contenção das leis e regulamentos, dando urna demons
tração que traduz um explosivo estado de inconformismo. 

Temos que ir ao encontro dos assalariados do próprio Governo, que, 
sem taxa de produtividade, sem rajuste semestral, sem 139 salário, ansiosos, 
esperam por uma solução urgente e capaz de proporcionar às suas famílias 
uma relativa tranqüilidade. 

O Estado, que obriga a iniciativa particular a assegurar aos seus empre
gados um tratamento condigno, tenham ou não condições económicas para 
suportar esses ónus, não dá aos seus próprios servidores o tratamento igual e 
ainda se acomoda por ter ao seu lado uma legislação que impede a esses abne
gados, sequer, se manifestar de público ou protestar como os demais traba~ 
lhadores brasileiros. 

Façaffi-Os. justiça e estaremos ajudando a manter o bem~estar e a unidade 
do funcionalismo público civil de nosso País. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Nada mais havendo a tratar, de~ 
claro encerrada a sessão, designando para a sessãO ordinária de amanhã, a se
guinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

Votaçào, em turno único, do Projeto de Resolução n9 87, de 1980 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como _c_ondusão de seu Parecer n"' 731, 
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de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria 
(SP) a elevar em Cr$ 5.513.411,00 (cinco milhões, quirihentos e treze mil, qua
trocentos e onze cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 732, de 1980, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-2-
Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto 

dt Lei da Câmara n• 38, de 1980 (n' 3.044/80, na Casa de origem), retifican
dP, sem ónus, a Lei n'i' 6.730, de 3 de dezembro de 1979, que estima a receita e 
fiXa a despesa da união para o exercício financeiro de 1980, tendo 

PARECER, sob n' 808, de 1980, da Comissão 

- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n' 88, de 1980 (a
p~esentado pela Comissão de Economia COf!lO cpnclusão de seu Parecer n9 
il3, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Três Lagoas (MS), a 
elevar em Cr$ 17.631.000,00 (dezessete milhões, seiscentos e trinta e um mil 
ctuzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 734, de 1980, da Comissão 

- de Constituição e- Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-4-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 90, de 1980 (a

P,resentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
~37, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Barra do Garças (MD, 
a elevar em CrS 6.417.000,00 (seis milhões, quatrocentos e dezessete mil cru
~iros) o montante de sua dívida consolidada. tendo 

PARECER, sob n• 738, de 1980, da Comissão 

--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-5-

Discussàc, em turno único, do Projeto de Reso1ução n9 101, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Finanças conlo cOilclusão de seu Parecer n9 775, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a realizar ope
ração de empréstimo externo no valor de USS 15,000,000.00 (quinze milhões 
de dólares norte-americanos) destinado ao programa de ação do Estado, ten
do 

PARECER, sob n' 776, de 1980, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-6-
Discussão, em turno único, do Projeto de R'esolução n9 102, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 777, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado da Bahia a realizar operação de 
empréstimo externo no valor de USS: 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de 
dólares), para aplicação nos programas de transporte rodoviário e de energia 
elétrica do Estad_o, tendo 

PARECER, sob n• 778, de 1980, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-7-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 91, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Economia como conclusão- de seu Parecer n9 
739, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de lgarapava (SP), a elevar 
em Cr$ 14.759.280,00 (quatorze milhões, setecentOs e cinqüenta e nove mil, 
dt;~zentos e oitenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 740," de 1980, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-8-
Discussão, em turno único, do Projetá-de Resolução fi9 92, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Economia como conClusão de seu Parecer n9 
741, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de lrecê (BA), a elevar em 
Cr$ 195.132.000,00 (cento e noventa e cinco milhões, cento e trinta e dois mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo -

PARECER sob n• 742, de 1980, da Comissão 

- de- Constituição e- Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-9-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 93, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
743, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rancharia(SP) a elevar 
em CrS 4.704.000,00 (quatro milhões, setecentos e quatro mil cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 744, de !980, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-lO-

Discussão, em ttirno único, do Pfojeto de Resolução n9 103, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
779, de 1980), que autoriza a empresa de urbanização do Recife- URB, a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 204.543.216,36 (duzentos e 
quatro milhões, quinhentos e quarenta e três mil, duzentos e dezesseis cruzei
ros e trinta e seis centavoS), tendo 

PARECER, sob n• 7&0, de 1980, ela Comissão: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-!l-

DiscusSã-O, em turno único, do Projeto de Resolução nC? 104, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 
781, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal deCajazeiras (PB) a elevar 
em Cr$ 48.644.944,11 (quarenta e oito milhões, seiscentos e quarenta e quatro 
mil, novecentos e quarenta e quatro cruzeiros e onze centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 782, de 1980, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-12-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 lOS, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
783, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente 
(SP) a elevar em Cr$ 110.560.327,71 (cento e dez milhões, quinhentos e ses
senta mil, trezentos e vinte e sete cruzeiros e setenta e um centavos), o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 784, de 1980, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-13-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 107, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
796, de 1980), que autoriza -o Governo do Estado de São Paulo a elevar em 
Cr$ 667.000.000,00 (seiscentos e sessenta e sete milhões de cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 797 e 798, de 1980, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridícidade; e 

- de Municípios, favorável. 

-14-

Discussão, em turno único do- Projeto de Resolução n9 108, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
802, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Limeira (SP) a elevar 
em Cr$ 30.489,375,00 (trinta milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, tre
zentos e setenta e cinco cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, ten
do 

PARECER, sob n• 803, de 1980, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicida~e. 

-IS-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 89, de 
1980, do Senador Aderbal Jurem a, que dispõe sobre isenção de multas previs
tas nos arts. 79 e_89 da Lei n9 4.737, de 15 de julho de 1965- Código Eleitoral, 
tendo 

PARECER, sob n• 801, de 1980, da Comissão 

- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 
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-16-
Discussào, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 82, de 

1979, do Senador Henrique Santillo, que altera o artigo 59 do Decreto-l~i nº 
999, de 21 de outubro de 1969, tendo 

PARECERES, sob n's 561 a 564, de 1980, das Comissões 

-de Constituição e Justiça- ]9 pronunciamento: pela constitucionali
dade e juridicidade, com voto vencido dos Senadores Almir Pinto, Aloysio 
Chave_s, Raimundo Parente e Murilo Badarô, 2º pronunciamento: favorável 
ao Projeto na forma do substitutivo da Çomissão de Finanças; 

- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável, com voto 
vencido, em separado, do Senador Pedro Pedrossian; -

- de Finanças. favorável, nos termos de substitutivo que oferece. 

-17-

-D-iscus-sào, em- primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali-
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado nº 344, de 1979, do Senador Orestes Quércia, dispondo sobre o paga
mento em dobro do auxílio-natalidade, no caso que especifica, tendo 

PARECER, sob no 762, de 1980, da Comissão 

- de Constituição c Justiça, pela inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Está encerrada a sessi!o. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 59 minutos.) 

ATA DE COMISSOES 

COMISSÃO PARLAMENTAR OE INQU!i:RITO 

(Resolução no 01, de 1980). 

15• REUNlAO, REALIZADA EM 4 DE SETEMBRO DE 1980 

As dez horas e trinta e cinco minutos do dia quatro de setembro de mil 
novecentos e oitenta, na Sala .. Rui Barbosa", presentes os Senhores Senado
res Orestes Quércia (Presidente), Murilo Badaró (Relator), Jutahy Maga
lhães, Lázaro Barboza, Nelson Carneiro, Evelásio Vieira, membros da Co
missão, e os Senhores Senadores Henrique Santillo, Amaral Furlan, João Lú
t::io, Valdon Varjão, Mendes Canale, Lenoir Vargas e os Senhores Deputados 
Péricles Gonçalves, Alberto Goldman, Victor Fontana, reúne-se a Comissão 
Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução nº 1, de 1980, destinada a 
examinar a violência urbana, suas causas e conse-qüências. 

Deixam de comparecer, por motivo· justifiCado, os Senhores Senadores 
Aderbal Jurema e Bernardino Viana. 

Dando início aos trabalhos, o Senhor Pr~idente anuncia a presença do 
Senhor Secretário de Segurança Pública de São Paulo, Doutor Octávio Gon
zaga Júnior, que se faz acompanhar do Delegado-Geral de São Paulo, Dou
tor Celso Telles. 

Antes do início do depoimento do Senhor Secretário, pede a palavra, 
pela ordem, o Senhor Relator, a fim de prestar esclarecimento sobre a abertu
ra de um Comissão Parlamentar de Inquérito, pedida por alguns Parlamenta
res com o objetivo de analisar, especificamente, a violência política. Faz uso 
também da palavra o Senhor Senador Henrique Santillo. 

Com a palavra, o Senhor Secretário de Segurança Pública de São Paulo 
aborda temas que considera agravantes da violência urbana: a desagregação 
familiar, a densidade demográfica, as favelas e os conglomerados, o abando
no do campo, as correntes migratórias, o menor abandonado, o desemprego e 
o subemprego, a insuficiência de escola, a insuficiente assistência médico
hospitalar, a falta de planejamento familiar, a perda do poder aquisitivo, o al
coolismo e a,s drogas, a permissividade dos costumes e a inadequação dos sis
temas carcerários _e de recolhimento de menores, estando todas essas causas 
inter-relacionadas entre si, podendo, inclusive, urna ser a causa ou conse-
qüência da outra. 

Fala da prevenção, que considera uma forma de intervenção social, vi
sando a redução de ocorrências de fatos indesejãveis, através d_~ mudanças 
das condições físíciiS, jurídicas ou sócio-econômicas do meiO ·nas característi
cas psicológicas ou biológicas de um grupo. 

Discorre sobre três tipos de prevenção: a primária, a secundária e a ter
ciária. A primeira, visa a modificação de condições_ do meio físico e social que 
oferecem condições para a prática de crimeS; a segunda, objetiva a identifi
cação de criminosos potenciais, a que- se segue qualquer forma de inter
venção social e a terceira, procura o tratamento de delinqüentes identificados 
para evitar a reincidência. 

Cita, ainda, leis que tipificaram os crimes e dosaram as penas como as 
Leis n9 6.416, n9 6.398, de 1976, o novo Código de Menores, a criação do 
Conselho Penitenciário Federal. 

Informa sobre o relacionamento poHtica-povo desenvolvido peta Secre
taria de Segurança, através do "'Programa de Integração", que visa o levanta
mento das necessidades específicas no setor, a fim de se criarem condições de 
entendimento em torno do trabalho policial. 

Na fase interpelatória, usam da palavra os Senhores Murilo Badarô, 
Nelson Carneiro e Evelásio Vieíra, Senadores~ membros da Comis~ão, e os 
Senhores Senadores Henrique San til! c, Amaral Furlan ç os Senhores Deputa
dos Alberto Goldman e Péricles GonçaTves:-Parlament~res que, mesmo não 
fazendo parte da Comissão, puderam, também, argüir o Senhor Secretário. 

Antes de encerrar os trabalhos, o Senhor Presidente convoca uma reu
nião para as dezesseis horas, com a presença dos Senhores Vereador Antônio 
Carlos Carvalho e Deputado Erasmo Dias, e agradece a presença do Doutor 
Octávio Gonzaga Júnior. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Eli
zabeth Gil Barbosa Vianna, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, será assin-ada pelo Senhor Presidente e irá à publicação 
juntamente c9m o apanhamento taquigráfico da presente reunião. 

ANEXO Ã ATA DA I5•REUNIÃO DA COMISSÃO PARLA
MENTAR DE INQUERITO, CRIADA PELA RESOLUÇÃO No I. 
DE /980. QUE "CRIA COMISSÀO PARLAMENTAR DE lN
QUER/TO PARA OS FINS QUE ESPECIFICA", DESTINADA A 
EXAMINAR A V/OLENCIA U/I.BANA, SUAS CAUSAS ECON
SEQVENCIAS. 

INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRAFICO COM 
PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SE
NHOR PRESIDENTE DA COMISSAO. SENADOR ORESTES 
QUERCIA. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Srs. Senadores, estamos in
ciando, hoje, a 15'- Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada 
pela Resolução nO? 1/80, destinada a examinar a violência urbana, suas causas 
e conseqüências. 

Gostai-ia, inícialmente, de reiterar um esclarecimento, já feito na reunião 
anterior, pelo qual haviamos anunciado a decisão-desta Comissão Parlamen
tar de Inquérito, no sentido de analisar, durante o período necessário, as 
questões relativas à violência de ordem política. 

Ontem, parlamentares enviaram requerimento à Mesa do Congresso Na
cional, com o pedido de abertura de urna Comissão Parlamentar de Inquéri
to, para analisar, especificamente, a questão da violência política. Evidente
mente, não temos absolutamente nada contra a abertura de uma CPI específi
ca neste sentido, mas o fato é que nossa Comissão, também, tem condições de 
analisar essa questão. E, na medida em que não for possível a instituição de 
uma CPl específica para isso, a nossa Comissão continuarã- quero crer que 
deve ser a opinião de todos os Membros- a analisar essa questão. Na medi
da em que o Congresso Nacional instituir uma CPI para analisar especial
mente essa questão -e isso está nas mãos da Mesa do Congresso Nacional 
.:_ eVídCnteineOfe, a decisão da Mesa contará com toda a nossa colaboração, 
no sentido de ajudar à CPI específica. Pelo menos, falo isto em nome da Pre
sidência desta ÇPI, e acredito que deva ser esta a opinião de todos, não sei. 

Portanto, estamos hoje"-- para muita satisfação nossa- contando com 
a presença e a colaboração do Secretário de Segurança Pública do Estado de 
São Paulo, Dr. OtáVio Gonzaga Júnior, que se faz acompanhar do Dr. Celso 
Telles, Delegado-Geral de São Paulo, que se prontificou, jã desde o primeiro 
semestre, a comparecer a uma reuniã:o desta Comissão, para dar a sua contri
buição. E evidente que ele tem conhecimento, também, de que poderá ser ar
gUido sobre os últimos acontecimentos de ordem politica. 

Tivemos entendimento, no dia de Ontem, com o Presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil, o Dr. Seabra Fagundes, que, na próxima terça
feira, deverá comparecer a esta Comissão de Inquérito, às 10 horas, embora 
ele já tennã -estã.do aqui em ép"oca anterior, deverá vir aqui para analisar a 
questão relativa à violência de ordem política. 

Também já tivemos entendimento com o Sr. Ministro da Justiça, que, 
também, se pronttficou a comparecer. Apenas, estamos para definir a data do 
comparecimento de S. Ex• a esta Comissão, 

Concedo a palavra ao ... 

• 
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O SR. MURILO BADARÓ - Sr. Presidente, pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Orestes Q.u.ércia}.oc- Pela ordem, concedo a pala· 
vra ao Senador Murilo Badaró. 

0 S~ MURILO BADARÕ- Sr. Presidente~_ouvi ontem a apres~n
tação, no plenário do Congresso Nacional, dé um r~querirne~t~ subscnto 
pelo Senador Franco Montoro, e outros membros da Opos1çao, par~ a 
criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar avio
lência, e a sua face mais notória que são oS atentados ocorridos ultimamente 
no País. 

Sem entrar no mérito da questão, considero urna demasia e uma desne
cessidade. Temos aqUi Uma Comissão funcionando, dentro ~as p~ss~bilidade~ 
rnateriaís do Congresso, c6tn razoável eficiência. Da parte da Ma_10na não fo1 
criado qualquer óbice aos trabalhos desta Comissão. Ao contrârto, temos fa
cilitado ao máximo a ação da Comissão. 

Agora, o que entendemos sem sentido é transformar um ór~ão- de estu
dos, um órgão de apuração de causas da violência, de uma maneua geral, em 
uma Comissão de Inquérito Policial, que, evidentemente, foge completamen
te às nossas atribuições. E mais, criar no Congresso, Já de tal modo sobrecar
regado com tarefas enormes, mais urna Comissão, apehas para -obter o estré: 
pito de um lançamento do fato, sem conseqUência pr.á~ca nenhuma. Isto vat 
signiJiCoir uin desgaste do Parlamento e uma superpos1çao de tarefas, desaten~ 
dendo aos princípios de economia processual. E claro q_~e co~pete ao Pie~ 
nário deliberar sobre isso, e nem nós podemos fazer antectpaçoes sobre o as
sunto. Mas, como Relator desta Comissão, considero absolutamente desne
cessário ulria otitrã Coniissão, de vez que esta se dispõe, diante de fatos que 
estão acontecendo no País, a examinar as causas-irilediatas do problema d_a 
violência política. E mais aindã, ente?do que devemos oferecer .uma contn~ 
buição efetíVa aõ-Gõverrto da República que, pelo seu Chefe ma10r, pelo seu 
Chefe de Estado, Chefe do Governo, manifesta ã-sua desaprovação pública, 
condenando da maneira mais dramática, mais veemente, mais drástica, esses 
atentados que estão intranqOilizando a Nação brasileira. 

Por isso, Sr. Presidente, acho que V. -~x• tem inteira razão, poiS; eStaCo
missão, f~i criada para apurar o problema da vioíên~ia, de uma manei~a ~e
néricã, e-pode perfeitamente estudar, indagar e p~sqmsar as causas da vtole?
cia política--no Brasil, e aí está o nosso emiifen.te Desembargador, Secretáno 
de Segurança de São Paulo, que poderá, além de um amplo exame do proble
ma de violência -no seu Estado, nos dar algumas informações altamente escla
recedoras sobre es_se problema. E só issO. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia) - Dado, também, o esclareci
mento do Relator, cabe à Presidência instar àqueles que pretendem anahsar 
esta questão da violência política, a colaborar com esta ~omissã? Parlamen
tar de Inquérito, inClusive comparecendo às nossas reumões, e aJudando, na 
medida em que ainda não for instalada uma CPI específica, se é que ela che
gará a ser instalada. Enquanto isso não ocorrer~ s! é que vai ocorr.er, por .. 
que não depende de nós, mas da decisão da Mesa do Congresso_NaClonal ou 
do Plenãrío - pediria àqueles que pretendem rea~m~nte ~~alisar essa qu~
tão, que colaborem com esta Comissão -neste sentido, comparecendo e parti
cipando ativamente dos trabalhos. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Sr. Presidente, pela ordem, peço a 
palavra. --- -

o SR. PRESTO ENTE (Orestes Quércia)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ilustre Presidente, eu, como Parla
mentar e não sendo membro desta CPI que reconhecidamente tem prestado 
relevan~es serviços ao Pafs, já, também gostaria de opinar acerca desse assun
to, já que tenho participado das atividades desta CPI..Gostaria de concordar 
com as palavras do eminente Senador Murilo Badaro, Relator desta CPl, e 
poderia concordar, na medida em que esta CPI ~mdesse, de~ ac?rdo com o re
querimento que já apresentei a V. ~x•, e~ con~Iç~o ~e urg~~c1a ati!:, ~tudar, 
analisar e investigãras causas, a etiOlogia da vrolencta pol.Itlca _no Pats: q~e, 
particularmente, considero diferente da etiologia ou das ett~log~as da vtole~
cia, de um modo geral, que grassa no País. Sendo de etiologta dtfere~te, mUI
to provavelmente, mereceria, portanto, um estudo à parte, uma anãhse à par-
te, uma investigação à p_al"te. . . _ . 

O que cu não sei Si-. Presidente, é se o Plenáno desta Com1ssao estana 
Jisposto a isso. Não s~ trata de transformar essa CPI num órgão de inquérito 
policial, mas de dar a esta CPI as condições para q.ue ela inv~st~gue, do po~to 
de vista político e global. as causas, as conseqüêncras e os objetrvos dessa vto
l~ncia política, dos atentados que estão se multiplicand?. Todos nós reconhe
cemos que o Presidente da República fez dois pronunCiamentos, pelo ~enos, 
nos últimos dias, condenando veementemente esses atentados, e~ Naç.ao, es
tou certo, o apóia neste sentido. Estou absolutamente convenctdo dtsto. 

Mas, a verdade, Sr. Presidente, é que, quantas vezes, entre o discurso e a 
ação, entre a p~lavra e----ª_p_.:râtica, há sempre um hiato e, às vezes, um abismo. 
O que precis3.mos investigar aqui é que se realmente o Estado está tendo con
dições de reprimir a violência política, usando a lei, usando todos os dispositi
vos legais que aí existem aos montões, às enxurradas, para realmente reprimir 
isso tudo. 

Então, há esses problemas que precisam ser analisados, sob o ponto de 
v1sta: político, por esta Comissão que repreSenta o Senado, e que, por sua vez, 
é uma das Casas do Congresso Nacional. Acredito mesmo, Sr. Presidente, 
que se es~a Comissão não tiver condições para isso, eu estaria advogando a 
constituiÇão de uma outra CPI, especificamente destinada a analisar, investi
gar, pelo e em nome do Congresso Nacional, o problema da violência políti
ca. O Congresso Nacional não pode ficar divorciado disso, e, tampouco, 
pode ficar apenas com discursos de denúncia ou de defesa, realizados através 
das tribunas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. O Congresso 
tem condições de se debruçar sobre esses assuntos com seriedade. 

O problema da alegação de que temos aqui uma séiie de afazeres, tam
bém, não pode prevalecer. O que está havendo aqui, também, é um desperdí
cio de ações de trabalho, inclusive, e as tarefas mais importantes são relega
das a segundo plano, esta é a verdade. Isto eu queria deixar registrado, aqui. 
Assim, lamentavelmente, sou obrigado a concluir, como parlamentar, que es
tamos ficando por demais no supérfluo, e relegando a segundo plano tarefas 
essenciais do Congresso Nacional. Todos nós e todos os órgãos desta Casa. 

Agora, por exemplo, estou acabando de tentar fazer uma reunião da Co
missão do Distrito Federal para ver se podemos também nos debruçar como 
parlamentares, membros dessa Comissão do Distrito Federal, quanto a toda 
essa problemática social que envolve as comunidades das cidades satélites de 
Brasília. Já por duas semanas consecutivas não conseguimos quorum para 
realizar uma reunião da Comissão do Distrito Federal para examinar um ou
tro requerimento, também de minha autoria, para discutir com meus Pares 
este problema, esta problemática séria do Distrito Federal. 

E, assim, quanto a outros órgãos desta Casa. Sabe bem V. Ex• que na úl
tima reunião que tivemos ãqui, importantíssima tambénl, acredito que tão 
importante quanto esta em que temos o prazer de ter a presença aqui do emi
nente Desembargador Octávio Gonzaga Júnior, Secretário de Segurança 
Pública do Estado de São Paulo, tivemos a presença do jurista Da imo Da lia
ri, com um depoimento importantíssimo, e praticamente não contávamos, 
aqui, com participantes desta CPI, ouvindo ou inquirindo. 

Sr. Presidente, volto a insistir quanto ao requerimento que fiz a esta CPI. 
Creio que esta CPI pode perfeitamente, em caráter de urgência, realizando 
mais de uma reunião por semana, se debruçar com seriedade sobre as etiolo
gias da violência política no Brasil. Se ela não tiver condições- para isso, neste 
caso, Sr. Presidente. eu mesmo advogaria, defenderia a constituição de uma 
outra CPI, uma CPI específica para tratar do assunto, porque considero que 
a atenção do Congresso Nacional é fundamental, é importantíssima, quanto 
a esse assunto que está intranqUilizando toda a Nação brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes-Quércia)- Agradeço ao nobre Senador 
Henrique _s_antíllo, que, inclusive com a sua presença, tem prestado colabo
rações a esta C PI. E esta Presidência já manteve entendimentos com o Sena
dor Lázaro Bªrboz_a que concorda com a substituição do seu nome pelo de V. 
Ex• que, acredito, poderá colaborar muito com esta CPI, após esta substi
tuição que ainda hoje providenciaremos. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Agradeço a V. Ex• Estarei à dispo
sição de V. Ex• para colaborar na medida das minhas possibilidades. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia) - Antes de dar a palavra ao 
Dr. Otávio Gonzaga Júnior, gostaria de aproveitar o ensejo- já que estamos 
divagando - e, rapidamente, esclarecer que alguns órgãos de imprensa, 
quando da presença aqui do professor Dalmo Daltari, anunciaram que eu ha
via orientado o Professor no sentido de que ele poderia só depor no que diz 
respeito à violência urbana, o que não corresponde à verdade. Anunciei aqui 
amplamente, na abertura, de que ele ~stava aqui, também, para tratar de as
suntos da violência de natureza política. 

Com a palavra o i1ustre Desembargador, Dr. Octávio Gonzaga Júnior, 
Secretário de Segurança Pública de São Paulo. 

O SR. OCTA VIO GONZAGA JUNIOR - Meus Srs., Sr. Presidente, 
esta minha exposição refere-se:ao tenla específico da minha convocação a esta 
Casa. Estarei, depois à dispoSiçãO de V. Ex• para responder a tudo que estiver 
ao meu alcance, inclusive sobre a violência política, conforme acabei de ou
vir. 

Nos últimos anos, quando os números relativos à criminalidade começa
rama apresentar, no mundo todo, um angustiante aumento, principalmente 
porque as condutas delituosas passaram a se caracterizar pela violência, h ou-



5562 Sexta~feira 10 DI~RIO ____ I?:~ CONGRE~SO NACIONAL (Scçào II) Outubro d(,'_ W~G" 

ve uma preocupação geral dirigida ao estudo do fenômeno, procurando 
precisar~lhes as causas e abrandar-lhes os efeitos. 

Administradores, cientistas sociais, políticos, educadores, juristas, poli~ 
ciais, jornalistas, enfim, todas as camadas representativas e responsáveis da 
coletividade voltaram sua atenção para o problema, cuidando de não se dei
xar ultrapassar na tarefa de refrear o assustador crescimento da violência ur
bana. 

Desde logo, delinearam-se dois campos de estudo e atuação: um, voltado 
à etiologia do novo tipo de comportamento anti-social. Outro, ligado à sua 
sintomatologia. 

Se, de ti'm lado, avultava em importância a detecção e delineamento das 
causas e concausas que passaram a condicionar a conduta violenta, principal
mente da juventude, não menos importante se transfigurava o dever social de 
controlar as exteriorizações da bestialidade humana. 

A repressão direta aos efeitos, embora não eliiD:inasse as causas, atenua
ria a pressão social já que aqueles poderiam levar a população a um verdadei
ro estado psicótico, precursor do caos. 

Enquanto isso, o Poder Público, aglutinando todo trabalho de pesquisa 
sobre as causas, teria tempo material suficiente para estabelecer um plano de 
ação global, de alcance mediato. 

Por não me considerar um cientista social, é que não me atreverei à aven
tura de aprofundar-me no estudo dos motivos que, nestes últimos anos, pro
moveram ao topo das estatísticas, entre outros, o latrocínio, o roubo seguido 
de estupro, o roubo no interior de residência, o roubo a est3.beleciJ!lentos de 
crédito, etc. 

Conceituados criminólogos, sociólogos, psicólogos e juristas, após faina 
intensa, apreciarldo a conjuntura brasileira, já estabeleceram seus trabalhos e 
suas co~clusões, de cuja análise pode-se extrair um verdadeiro consenso. 

Assim é que, entre as causas mais importantes do recrudescimento da 
violência urbana, podemos referir: 

1 - a desagregação familiar~ 
2 - a densidade populacional; 
3- as favelas e os conglomerados; 
4 - o abandono do campo; 
5 - as correntes migratórias; 
6 - o menor abandonado; 
7- o desemprego e o subemprego; 
8 - a insuficiência de escola; 
9- a insuficiente assistência mêdico-hospitalar; 
10 '-a falta de planejamento familiar; 
I I - a perda do poder aquisitivo, fruto da má distribuição de 

renda; 
12 -o alcoolismo e as drogas; 
13- a permissividade dos costumes; 
14- a inadequação dos sistemas carcerârios e de recolhimento 

de menores. 

Está claro que a maió"ri"ã daS Causas apontadas guardam uma estreita re
lação entre si, e podem até ser tomada.s como concausas. 

O que importa, entretanto, é sua identificação para que, como passo se-
guinte, algo de útil e realmente profícuo possa ser feito. 

Em boa hora o saudoso Ministro da iustiça, Dr. Petrônio Portella, cujo 
patriotismo e inteligência emolduraram a Memória Nacional, cuidou de or
ganizar grupos de trabalho compostos por cientistas sociais e juristas, que 
buscassem fazer emergir da realidade brasileira os parâmetros que orientas
sem o governo na fixação de sua estratégia. Coube ao nosso eminente Minis
tro Ibrahim Abi-Ackel, cuja cultura e vibrante palavra dignificaram até bem 
pouco tempo este Egrégio CongresSo Nacional, dar continuidade ao trabalho 
dos grupos, dos quais já recebeu suas conclusões e que hoje subsidiam o Po
der Público na fixação" de metas e adoção de medidas reais. 

Ainda recentemente, tive a honra de participar, sob a presidência do 
Exm9 Sr. Ministro da Justiça, de reunião com os demais Secretários de Segu
rança Pública, com a finalidade de discutir e apreciar as nova~ formas e méto
dos de intensificação do policiamento e que já apresenta frutos, o que de
monstra que a preocupação não é transitória ou artificial e que o Governo es
tá realmente atento ao problema. 

Em outra feliz oportunidade, o· Egrégio Senado Federal institUiu esta 
digna Comissão Parlamentar de Inquérito que ii1vestiga a violência urbana e 
cujos resultados, certamente, serão de grande valia na formulação de proje
tes, decisões e sugestões. 

A simples menção do elenco das causas dâ idéia da grandiosidade e difi
culdade da tarefa da retranqüilização social, como· a c·ontenção e retração da 
violência que hoje ca~acteriza o crime. 

Deve-se ressaltar, de início, que esse estado de coisas não é privilégio ex R 

clusivo do Brasil. Praticamente todos os países do mundo o enfrentam, por
que o crime violento a todos assola, sejam desenvolvidos ou não, ricos ou 
pobres, grandes ou pequenos, antigos ou recém-formados. ' 

O que torna o assunto ainda mais complexo é justamente o fato de que 
também os países ricos e desenvolvidos sofrem esse açodamento da violência, 
conquanto a anãlise de sua conjuntura sócio-econômica não apresenta 
problemas similares aos nossos, tais como abandono do campo. correntes mi
gratoórias, favelamento, abandono material do menor, desemprego, deficiên
cia das redes escolar e médico-hospitalar e outros. 

Daí, pois, desponta_ a importância e a validade do estudo da problemáti
ca própria de cada -coiC::tívidade, a entro -de SeU nlomento histórico. 

A experiência alheia. assim; só O os será útil na medida em que as realida
des dos países em cotejo guardem traços de similitude. 

Não haveremos também de desesperar ante a idéia de que, suprimidas, 
~~enuadas ou neutralizadas as causas, o crime e a violência emergirão nova
ní.ente sob outras formas e sob inspifação de outros fatores. Esse constante 
processo de renovação, esse confronto milenar entre o bem e o mal, fazem 
parte da nossa predestinação, do nosso destino. E a nós cabe a tarefa intermi
nável de prover o equilíbrio social, mantendo e contendo a conduta humana 
dentro de limites toleráveis, Utilizando os recursos éticos e legais que a socie
dade nos delegeu. 

Função primacial no prover-se o equilíbrio social é a da prevenção do 
crime. 

O conceito de pr~venção tem uma larga tradição na teoria jurídica e na 
prática do controle da criminalidade. No entanto, não existe ainda uma defi
nição de prevenção social que seja aceita por todos. Hã um grande número de 
atividades heterogéneas que são classificadas como preventivas, em resultado 
da tendência que existe para se descobrirem causas presumíveis da criminali
dade - mais ou menos imediatas - e para se definirem, em seguida, como 
medidas de prevenção às ações dirigidas contra essas causas. 

Permitimo-nos referir, entretanto, o seguinte conceito: 
A prevenção é uma forma de intervenção social que visa reduzir a ocor

rência de fatos considerados indesejáveis, tornando-os impossíveis, mais difí
cejs, menos atraentes ou, de qualquer modo, menos prováveis, através de mu
danças nas condições ffsicast jurídicas ou sócio-económicas do meio, ou de 
mudanças nas características psicológicas ou biológicas de um grupo ou de 
um indivíduo. 

Há diversos sistemas de classificação das várias medidas preventivas. 
Um distingue entre a prevenção primária (a modificação de condições do 
meio físico e socii:if que ofereçam oportunidades para a prática de crimes), 
prevenção secundária (a identificação de criminosos potenciais, a que se se
gue qualquer forma de intervenção social) e prevenção terciária (o tratamento 
de delinqUentes identificados para evitar a reincidência). Outro sistema de 
classificação fala de prevenção primitiva (preVenção geral através de ameaça 
da pena), preverw?o corretiva (a _eliminação das presumíveis causas sociais ou 
psicológicas da criminalidade) e prevenção mecânica (a colocação de obstá
culos físicos no caminh,o de delinqUentes potenciais). 

Estabelecidas, de uma forma mais ou menos consensual, a:; causas e con
caiisa-s que incitam aO crim6 e à- violênCia e classificadas, tambêm de uma ma
nerra· geralmente aceita, as ações preventivas como de natureza legal, social e 
policial, entendemos oportuna uma breve apreciação sobre o que se tem feito 
a seu respeito. 

No campo legal, dentro do qual podemos incluir as medidas relaciona
das com a tipificação dos delitos, com a dosagem das penas, com o processo 
penal e com o sistema carcerário, devemos destacar: 

a) a edição da Lei n• 6.416, de 1977, que alterou os Códigos Penal e Pro
cessual Penal e a Lei das Contravenções Penais, procurando atualizã-los prin~ 
cipalmente no tocante às penas pecuniárias e no estabelecimento de medidas 
que melhor instrumentassem o Estado na reeducação e ressocialização dos 
condenados; 

b) a edição da Lei n• 6368, de 1976, que diS<:iplina os crimes de tráfico e 
uso de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência tisica ou 
psíquica, exacerbando as penas aplicáveis ao trafic_ante e dispensando ao 
usuáriõ ou viciado pena branda, fiança e tratamento; 

c) o _novo Código de Menores; 
d) a sugestão do GrupO de Juristas que visa a criminalização de algumas 

condutas contravencionais, principalmente o porte ilegal de arma e a ab
rogação da Lei n9 4.611. de 1965, que trata dos processos dos crimes de ho
micídio culposo e lesão corporal culposa; 

e) a recente criação, pelo Ministêrio da Justiça, de um Conselho Peni
tenciário federal que cuide d~ constante aprimoramento dos sistemas carce
rários do País, etc. 

.. 

.. 
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No campo social é que o problema do combate às causas da criminalida
de assume proporçõ~s gigantescas, porque;-ao lado das dificuldades que lhe 
são implícitas, despontam graves problemas ligados à conjuntura econômica 
brasileira. 

Sabemos, por exemplo, que do abandono do campo pelos pequenos e 
médios lavradores, podem decorrer e quase decorrem as correntes migra
tórias, o aumento da densidade populacional, o crescimento dos conglomera
dos, o desemprego, a desagregação da famílí_a, a promiscuidade, a subcultura, 
o abandono do menor, o alcoolismo, etc., até chegar-se ao crime e à violência. 
Está claro que o abandono do campo não deve ser a grande causa da violên
cia urbana. O proCesso pode ser desencadeado a partir de cada uma das cau
sas apontadas ou ainda de outras nem sequer relacionadas. A observação 
diãria do comportamento violento informa-nos, mesmo, que considerãvel 
parte do contingente dos delinqüentes não proveio dos campos, mas foi forja
do no próprio ambiente urbano. 

Mas, para se aquilatar a grandiosidade do problema, corno, em curto 
lapso de tempo e, simultaneamente, dar condições ao homem do campo para 
permanecer em seu habitat, conter a migração i"nterria, o favelamento, o de
semprego, a desagregação familiar, prover a infância carente e a abandona
da? 

E sabendo quanto custam as soluções, como adotá-las numa hora em que 
nos sufoca a inflação, numa hora em que nos intranqüiliza o deficit na ba
lança de pagamentos e numa hora em que nos atemoriza a crise energética? 

Louve-se e reconheça-se, entretanto, o ciclópico esforço do GOverno 
que, procurando facilitar o flnandia=mento ag-tfcbla e a garantia de preços 
mínimos ao produtor, dá melhores condições de desempenho ao agricultor; 
que, objetivando a erradicação das favelas e. dos conglomerados promíscuos, 
constrói e financia a venda de casas. populares; que constrói escolas; que alar
ga o atendimento na área previdenciãria; que adota urna política fiscal que 
onera proporcionalmente o mais dotado economicamente, em beneficio_do 
menos aquinhoado, buscando uma mais justa distribuição de renda. 

Além dessas dificuldades todas de ordem material, despontam outras de 
caráter psicológico, pedagógico, moral, reli_gioso, cultural, etc., que dão ao 
conjunto um tal grau de _complexidade que só a ação diuturna e integrada do 
Poder Público e da_s forças mais vivas e repres6li.tatívas da sociedade poderão 
eventualmente superar. 

Com relação à polícia, pelo tudo que foi dito, pode-se aquilatar o agigan-
tamento de sua tarefa e de sua responsabilidade social. -- -

Para melhor instrumentar os órgãos que a compõem, vimos buscando_ 
proporcionar aos policiais a necessária e suficiepte formação profissional, 
procurando incutir-lhes uma nova e sadia mentalidade, tratando de descen
tralizar c dinamizar as atividades especializadas, cuidando de estabelecer um 
relacionamento profícuo do binôrnío polícla.:póVo.-

As Academias de Polícia, da PolíCia CIVil e Militar, têm desempenhado 
intenso e importante papel na seleção e na formação de profissionais autênti
cos, pesquisando novos métodos de ensino e de trabalho, aprimorando ·a ca
pacidade de seu corpo docente, de tal maneira que os policiais, mesmo depois 
de formados, submetam-se periodicamente a cursos de aperfeiçoamento, de 
reciclagem e de especialização. 

No tocante a uma nova mentalidade, procuramos convencer o policial 
que seu cargo dá-lhe mais obrigações que direitos; que a imagem do policial 
prepotente c desonesto não pode mais sobreviver e faz parte de um passado_ 
que não deve ser revivido; que o princípio de respeito à lei deve atuar corno li
mite intransponível à sua ação. 

Com relação às atividades especializadas, representam elas os postos 
avançados na prevenção e na repressão às emergentes mo-dalidades de crimes 
e aos novos tipos de criminosos, do que são exemplos mais r:ecentes os deno
minados ·~trombadinhas" e "trombadões". Devidamente treinadas, equipes 
especiais têm conseguido atenuar com eficiência a ação desses marginais, nas 
ruas centrais de maior movimento e às portas dos estabelecimentos de crédi
to. Da mesma forma, o corri bate ao tráfico de drogas, seguindo orientaÇão 
~onstante da própria lei vi"gente, é exercido por unidades especializadas, cujos 
mtegrantes possuem larga experiência no campo das drogas e na ação dos tra-
ficantes. -

Na área do relacionamento polícia-povo, a Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São Paulo desenvolve um intenso "Programa de Inte
gração", que consagra a necessidade do estreito intercâmbio com os represen
tantes de entidades e grupos sociais locais, para o efeito de se levantarem as 
necessidades específicas no setor, e criarem condições de entendimento e 
compreensão em torno do trabalho policial. 

O programa prevê, do lado oficial, a participaÇãO -das uftidades operacio
nais descentralizadas da Polícia Civil e da Polícia Militar, e, pelo povo, a par
ticipação de instituições de ensino, culturais e assistenciais·,--os clubes de ser-

viço, as associaçõ-es religiosas, as sociedades de bairros, e outras que prestem 
serviço de relevância à coletividade. 

O programa prevê, ainda, a fixação conjunta de pormenores de exe
cução, inclusive planos de policiamento, prestação de serviço direto à popu
lação; credenciamento de representantes, distribuição de folhetos explicativos 
e cartazes educativos, designação de funcionário para atender e orientar o 
público, etc. e daí por diante. 

Além das mútuas vantagens que essa integração oferece, a polícia usufrui 
da excelente oportunidade para fazer-se conhecer e compreender pelo povo, 
conquistando-lhe a confiança e o respeito. 

A Polícia Civil, à qual incumbe o exercício da polícia judiciária, adminis
trativa e preventiva especializada, dirigida pelo Sr. Delegado-Geral de Polí
cia, compõe-se de órgãos de administração, execução e apoio. 

São órgãos de adm_iriistrã.çãO Os Centros de Planejamento e Comuni
cação Social, e a Corregedoria da Polícia Civil. 

São órgãos de execução os Departamentos das Delegacias RegioO.ais da 
Grande São Paulo (DEGRAN) e do Interior (DERIN), o Departamento Es
tadual de Investigações Criminais (DEIC) e 9 Departamento Estadual de Or
dem Política e Social (DQPS). 

São órgãos de apoio o Departamento Estadual de Polícia Científica e o 
Departamento de Administração. 

Na área da polida territorial, a Polícia Civil do Estado de São Paulo pos
sui 739 unidades, sendo_ 115 na região da Grande São Paulo, e 624 no Inte
rior. 

Seu efetivo é de 19.362 funcionários, sehdo 15.835 policiais civis, e 3.527 
servidores administrativos. 

Dentre as principaiS catrfiras, despontam os Delegados _de Polícia com 
1.656, os Investigadores de Polícia com 5.615, e os Escrivães de Policia com 
2.247 componentes. 
' Destaque-se que a Academia de Polícia estã ultimando concursos de in
gresso para a quase totalidade das classes policiais civis, para preenchimento 
dos claros existentes. 

A Polícia Militar, à qual incumbe o policiamento ostensivo, fardado, e a 
prevenção e extinção de incêndios, dirigida pelo Comandante-Geral, 
compõe-se de órgãos de direção, apoio, pOliciamento (Capitão de Interior), 
bombeiros e serviços especiais. 

Seu efetívo é de 57.000 homens, 70% dos quais - cerca de 40.000 ho
mens - diretamente empregados no serviço de policiamento. 

Na região da Grande São Paulo, é ela constituída por 19 Batalhões de 
Policiamento, I Regimento de Policia Montada, 3 Batalhões de Trânsito, 3 
Batalhões de Choque, I Batalhão de Guardas (presídios) e I Batalhão Femi
mno. 

O CRIME-EM NUMEROS 

Apresentamos, a seguir, dados estatísticos a respeito da criminalidade, 
preocupando-nos, mais de perto, com aquela que se caracteriza ou apresenta 
traços de violência. 

Para melhor apreciação, baseamo-nos nos dados da região da Grande 
São J;'aulo, onde mais atuaram e atuam as causas sociais que abordamos no 
início de nossas palavras. 

Para uma melhor análise do comportamento criminoso, exporemos os 
fatos ocorridos de 1977 até o 19 semestre de 1980. 

Crimes dolosos contra a vida 
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Nessa espécie de crime, constatamos que a incidência aumentou de 1977 
para 1978 e para 1979, decrescendo no I"' semestre deste ano, o que nos leva a 
acreditar num refreamento da violênCia, porque o homicídio, por excelência, 
é o mais significativo exemplo da violência humana. 
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Também nessa modalidade dclituosa, violenta por natureza e que causa 
prol'undo impa~.:to n:.1 r.:olctividade, registramos um aumento de 1977 a 1979, e 
um dccrésdmo no último semestre em relação ao ano anterior, da substancial 
ordem de 4:!%! 

Furtos. Fraudes e Apropriações 

Os crimes contra o patrimônio praticados sem violência contra a pessoa, 
da mesma forma que os violentos contra a vida e cOntra os cOstumes, apre
sentaram uma evoluçUo de 1977 a 1979, involuindo no }9 semestre de 1980. 

Roubos 

Com relação aos roubos, verificamos que o número de ocorrências regis
tradas vem aumentando desde 1977. 

Analisando o comportamento do roubo, pelos tipos de vítimas, verifica
mos a seguinte incidência: 

Roubos - Tipos de Vítimas 

A proporção da maioria dos tipos de vítimas de roubos permaneceu está
vel, notando-se aumento quanto aos ônibus e diminuição quanto a transeun
tes. 

Outubro de 1980 

Com refação a este últimO típo, que ocorre nas vias pú.blicas, podeMse 
atribuir a diminuição à maior pi"esença e atuaçã.o do policiamento de rua. 

Embora não haja dados concretos a respeito, há que se considerar a hi
pótese de que o aumento do número de roubos registrados possa ter decorri
do de um estado de maior conscientização da população em torno do papel 
da Polícia. 

No tocante aos valores subtraídos, indicam as estatísticas que, em cerca 
de 86% dos casos, são eles inferiores a Cr$ lO.OOn,oo, e só em 1,5% ultrapas-
sam os Cr$ 100.000,00. ~ 

Aos 12.522 roubos resgistrados no 19 semestre de 1980, corresponderam 
3.540 casos de descoberta de autoria, com a conseqUente instauração de in
quéritos policiais, o que equivale a um índice de quase 30% de esclarecimen
tos. 

Com relação -~o porte ilegal de armas, tivemos: 

Porte Ilegal de Arma 
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O núni.efó de ocorrências relativas ao porte ilegal de arma, ao qual, em 

princípio, corresponde idêntico número de armas apreendidas, dá bem a idéia 
de como os· organismos policiais vêm se preocupando e se dedicando às ativi
dades preventivas, culminando por apresentarem, no }9 semestre deste ano, 
um resultado 157% maior que o do ano anterior. 

Sr. Presidente, como palavras finais, gostaria de fazer uma breve mas imM 
portante consideração sobre números, índices e percentuais, não para negarM 
m-es Ou tirar-lhes o valor, mas, justamente, para que se os analise dentro de 
um contexto menos aritmético_ e mais social. 

Afirmo, pois, ser absurdo torturar a estatística para que explique o au
mento da violência urbana. E mais fácil recordar que, em épocas de pertur
bação social e económica, quando mais graves se apresentam os fatos anti
sociais, estes não se refletem necessariamente na estatística, pois é correta a 
observação que quando diminui a criminalidade legal ou aparente, aumenta a 
natural, latente ou real. 

E muito proVável que em todo o Brasil, e em São Paulo, em particular, 
no primeiro semestre de 1980, deva ter havido profundas alterações de caráter 
social que determinaram - permita-se o paradoxo - o comportamento da 
marcha .. normal" da criminalidade urbana. 

Sobre o tema "Recrudescimento da Violência Urbana", suas causas, 
efeitos e dados representativos, eram essas as palavras que poderíamos dizer, 
fazendo mais uma vez questão de afir-mar que nãõ nos animou, nem nos ani
ma, qualquer pretensão de inovar, criar doutrinas ou estabelecer polêmicas 
estéreis, senão a vontade de, como cidadão e como Secretârio de Segurança 
Pública do Estado de São Paulo, dar minha colaboração leal e honesta em 
prol da tranqiiilídade do povo, em benefício do desenvolvimento ordeiro e em 
intenção da paz social. (Muito beml Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Com a palavra o nobre Sona
dor Murilo Badaró, Relator. 

O SR. RELATOR{Murilo Badaró) -Sr. Desembargador, o diagnósti· 
coque V. Ex~ apresentou não difere muito daqueles que jâ tivemos a oportu
nidade de ouvir aqui. Há um certo concenso em torno da teologia da violên
cia no País, ainda que, agora, nós, no Brasil, tenhamos sido surpreendidos 
com a afirmação do Professor Galbraith defendendo a tese das grandes mi
grações, e citando o caso da sua famma como exemplo típico, de como é 
possível uma grande escalada social de grupos sociais ou grupos familiares, 
através da migração. Essa é urna velha tese americana que, agora, no Brasil, a 
partir da vinda do Professor Galbraith, pode ser que tome, também, vulto 
aqui, porque muitos dos nossos intelectuais gostam desses modismos que vêrri 
de outros países - há uma certa dependência cultural muito grande. 

Mas, concordo com V. Ex• de que, realmente, há um feixe de concausas 
determinando o aumento da violência urbana no País. E, de certa forma, 
causou-me surpresa _o resultado auspicioso da gestão da sua Secretaria -
pelo menos os índices demonstram alguns resultados marcadamente satisfa
tórios. E, mais ainda, acredito, que tanto maior valor tem isto em função dos 
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agudos problemas financeiros que o Estado de São Paulo como, de resto, to
das as_Unidades da Federação têm pela frente- falta de recursos materiais, 
falta de recursos humanos, a ausência, por longos anos, de preparação de 
quadros específicos, para uma terefa que, como disse V. Ex•, é extremamente 
difícil e delicada. 

Queria perguntar-lhe o seguinte: V. Ex" tem conhecimento da existência, 
em São Paulo, de grupos organizados que se entregam -à prática de atas de 
violência- e, aí, eu a coloco de maneira ampla- que vão desde o assalto or
ganizado a bancos, à prática de crimes dolosos contra a vida, e de atentados 
que têm conotações ou aparência de serem gerados por motivação política? E 
a primeira pergunta. 

O SR. OTA VJO GONZAGA JUNIOR~- Não tenho nada- depois de 
muita pesquisa e mUito trabalho- que possa me conduzir a uma afirmativa 
no sentido de existirem grupos ou· sociedades, ou agrupamentos, nada disso, a 
não ser grupos de bandidos, grupos de marginais, mas que não se poderia de
nominar de grupos, são grupinhos. Agora, coisa organizada, não tenho, não 
tenho nenhuma indicação. Aliâs, com relação à denominada violência políti
ca, ou seja, sobre o terrorismo, a pergunta de V. Ex'- inclui esta parte? 

O SR. RELATOR (Murilo Badaró)- Perfeitamente. 

O SR. OTAVIO GONZAGA JUNIOR- Esta espécie de criminalidade 
e violência tem recrudescido - com o que não estou dizendo nenhuma novi
dade - nesses últimos dias. E, realmente, por isto mesmo, merece algumas 
considerações apartadas. Essa forma de coagir, de ameaçar ou influenciar ou
tras pessoas, ou de impor-lhes a vontade pelo uso sistemático do terror, ou, 
ainda, a forma de ação política e combate ao poder estabelecido, mediante o 
emprego de violência, em São Paulo, ainda, não conseguimos detectar. Esta
mos averiguando, estamos estudando, mas não chegamos, ainda, a uma con
clusão que eu possa apresentar, e que eu possa dizer que existe isto ou aquilo. 
Ainda não conseguimos esclar_ecer. 

O SR. RELATOR (Murilo Badaró) -Y. Ex• considera que o aparelha· 
mente policial de São Paulo tem condições técnicas, materiais e humanas, 
para enfrentar a situação? 

O SR. OTAVIO GONZAGA JUNJOR- Sou obrigado a ser franco 
com V. Ex~', e dizer que, no momento, não. Estou lutando para que tenha. Te
nho tido consecutivas reuniões com o Exm'1 GoVernador do Estado, Dr. Pau~ 
lo Maluf, tenho implorado a S. Ex' para que forneça recursos, e estou lutan
do para obter isso. Mas, no momento, ainda não tenho. 

O SR. MURILO BADARÕ -~Mui~toS>brigado a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Com apalavra o nobre Sena
dor Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, acabamos de ouvir a 
brilhante exposição do ilustre Secretário de Segurança de São Paulo, em que 
S. Ex'- afirma que não tem meios de detectar a violência política, ainda não 
tem meios, mas espera tê-los. 

O SR. OTAVIO GONZAGA JUN!OR- Ainda. exato! 

O SR. NELSON CARNEIRO- Mas, gostaria de saber, jã que é um 
fato nacional que despertou a atenção de todo País, que resultados até agora 
as autoridades do Estado de São Paulo lograram obter no que se refere ao se~ 
qüestro, à violência sofrida pelo Dr. Dalmo Dallari. O que a Polícia conse
guiu obter até hoje? 

O SR. OTAVIO GONZAGA JUNIOR- Sr. Senador, no caso do emi
nente Professor Dalmo Dallari, devemos dividi-lo em duas partes, que, no 
meu ~_nt_e_nder,_não _t~_m_çQnçxã9___çn_h:_eJii._U_I1J~ indeQ~llçl~ gª-_9_!l_tra, e é o meu 
firme entender a respeito desses lastimáveis episódios, que foram dois. 

O prímeiro, fái a detenção do Dr. Dalmo de Abreu Dallari, juntamente 
com a do Dr. José Carlos Dias. Um, ex-Presidente da Comissão de Paz e Jus
tiça e, o outro, atual Presidente. Este, considero um fato isolado. Após este, 
um outro que foi a da estúpida agressão sofrida pelo professor Dalmo Dalla
ri, tempos depois, mas que não guardam, quase que posso afirmar isso, ne
nhuma relação entre si. 

Quanto ao pr1meiro caso, ou seja, a detenção do Dr. Dalmo de Abreu 
Dallari, em sua residência, no dia 19 de abril de 1980, por volta das 6:30 ho
ras, estávamos vivendo em São Paulo um momento difícil, uma situação ex
plosiva, até -perigosa. O curso da greve dos metalúrgicos na região do ABC es
tava alcançando o seu ponto mãxirno de tensão. Esta greve foi declarada ile
gal pela Justiça do Trabalho, havia uma ação violentíssima de piquetes, a rea
lização de reuniões e de passeatas proibidas, um tom altamente ofensivo e de
safiador em discursos proferidos, a participação e colaboração de pessoas e 
entidades completamente estranhas aos metalúrgicos do ABC. Tudo isto, Sr. 
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Senador, contribuiu de uma maneira sensível para urna radicalização e uma 
deteriorização da situação, que forçou o governo a agir para a restauração da 
tranqüilidade pública e o resguardo do ordenamento jurídico. 

Confesso a V. Ex~ que passei dias altamente preocupantes, passei nOites 
sem dormir, com essa greve. porque não sabia onde ela iria parar. J::ntão, 
como é comu_m nessas ocasiões conturbadas, agitadas, violentas, é impossí
vel, às vezes, é praticamente impossível manter-se uma unidade de comando 
junto a todos os órgãos e unidades empenhados nas ações policiais e parami
litares. Não só porque, em números, são os grupos e as equipes formadas, 
como também porque sempre ocorrem fatos novos, é uma passeata num dia, 
outra passeata outro dia, outra passeata com mulheres, outra com crianças, 
coisas seriíssimas, que motivam sempre um desvio dos objetivos e das ações 
da segurança a critério das autoridades ou de seus agentes. 

Além dissO, sabe-se que grupos ou facções radicais aproveitam-se de oca
siões- como essa:s p·a:ra- agirem disfarçadamente, confundindo as autoridades e 
as partes envolvidas, em busca da consecução de seus objetivos extremiStas: O 
fato é que, na manhã do dia 19 de abril, as dependências do DOPS, para onde 
se dirigia:in -tõdos que de uma, ou de outra parte, se relacionavam com agre
ve, abrigavam um número enorme de pessoas, levadas por vãrios grupos de 
Segurança. Pessoas que entravam, tentavam entrar, saíam, voltavam, pergun
tavam, pediam informações, tumultuando completamente, mas tumultuando_ 
mesmo o normal controle de entrada e saída de pessoas. O Dr. José Carlos, 
por exemplo, que é meu particular amigo, ele é, sempre foi um assíduo freqU
fentador do DOPS- não como detento- como visitante e como advogado. 
ele foi sempre advogado da ComisSão de Paz e Justiça, ele era advogado de 
inúmeros grevistas, e estava sempre no DOPS, diariamente. Então, não era de 
se estranhar que, nessa ocasião, lá aparecesse o Dr. José Carlos. 

Agora, em relação ao Professor Dalrno Dallari, segundo as informações 
que me prestou o Dr. Delegado-Geral de Polícia, quando eu soube, Sr. Sena
dor, da prisão,- não chamaria isso de prisão, chamaria de detenção- ime
diatamente liguei ao DOPS, chamei o seu Delegado Chefe, Dr. Romeu Tu
ma, que é um excelente policial, avesso a qualquer tipo de violência, e disse 
que o soltasse imediatamente. E telefonei ao professor Dalmo Dallari 
pedindo-lhe desculpas. Eu, pessoalmente. 

Então, queria explicara-V. Ex~ que esse dia foi um dia anorma( foi um 
dia em que o DOPS ficou perdido, porque era uma equipe trazendo detentos, 
era outra trazendo, eram unidades diversas trazendo, e aquilo ficou uma coi
sa insustentável no momento, e que, depois, não mais se repetiu. Agora, o 
meu delegado chefe, louvado nas informações do DOPS, explicou - e eu 
confiimo a veracidade disso- que essa detenção do professor Dallari e a sua 
condução ao DOPS, não foi efetivada por nenhum integrante da Polícia Ci
vil, e que de nenhuma das suas autoridades partiu ordem nesse sentido. Isso 
posso garantir,jâ disse, e já foi publicado na imprensa, porque recebi um ofí
cio do Professor Antônio Chaves, da Congregação .da nossa Faculdade do 
Largo do São Francisco, por onde tive a honra de me formar, indagando 
sobre isso. E eu respondi a ele, por ofício também, depois de consultar o Dr. 
Celso Peres e o Dr. Romeu Tuma, que a Polícia Civil não havia feito essa de
tenção, e que dela não havia partido ordem para isto. Agora, eles me mere
cem toda confiança, e sei, pessoalmente, que a Polícia Civil não fez isSo, por
que a pergunta do ofício do professor Antônio Chaves se referia à Polícia Ci~ 
viL Só! Respondi de acordo com o que me havia sido perguntado. Depois, en
tão, veio o problema por que eu não havia excluído também a Polícia Militar. 
Então, teria sido a Polícia Militar. Respondi que também não tinha sido a 
Polícia Militar, porque esta trabalha fardada, embora haja lã um serviço re
servado, que atua, porém, apenas como órgão de disciplina da corporação. E 
a ref~rência feit_a _aos _COf!dutores dç _Professor Dallari fazia menção a trajes ci
vis. E, logo depois, convoquei o Corone(Arnaldo Bastos de Car~alho Braga, 
Comandante-Geral da Polícia Militar de São Paulo, e perguntei-lhe se não se
ria possfvel que policiais militares __ desse serviço reservado estivessem envolvi
dos nesse seqüestro, ou nessa detenção do_ Professor Dalmo Dallari. E ele, 
que também goza de minha confiança, afiançou-me ser totalmente improce
dente essa denúncia ou essa acusação, porque nenhum dos seus integrantes 
ordenou ou participou da detenção do Professor Dalmo Dallari. 

Então, o que quero enfatizar é a anormalidade, violenta que houve nesse 
dia. Uma greve que estava para explodir, trazendo não sei que tipo de conse
qüências - sangue, mortes, um negócio Seriíssimo, numa: passeata que, feliz
mente, à áltirna hora, conseguimos que fosse permitida, porque a princípio 
ela estava proibida, e chegamos à conclusão que o melhor era permitir, por
que senão, repito, não sei o que iria acontecer. 

Então, Sr. Senadur, considerando a anormalidade desse dia, é que ocor
reu a detenção do professor Dalmo Dallari, ao qual -eu repito- sem ne
nhuma intenção de agradar ou de minimizar o fato, telefonei cavalheir~sca-
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mente, pedindo desculpas, e dizendo a ele que a Polícia não tinha sido a auto
ra dessa detenção. 

O SR. ALBERTO GOLDMAN- E possível, mas refere-se a uma pas
sagem, o Dr. Gonzaga·- a quem todos nós em São Paulo respeitamos, e no 
meu pronunciamento, posteriormente, vamos nos estender um pouquinho 
mais nisso - em que faz uma citação, e acho que é necessário um esclareci
mento, quando ele mostra que não foi a Polícia Civil e nem a Polícia Militar 
que promoveram aquela detenção, e citou que, naquele dia, .. unidades para
militares estavam trazendo pessoas para o DOPS". 

S. Ex• poderia nos explicar o que são essas unidades paramilitares? 

OSR. OTAVIO GONZAGA JúNIOR- Veja V. Ex• Quando me refiro 
a unidades paramilitares, quero dizer não g"rllpos-Úmados, mas equipes de se
gurança da Polícia e da Segurança interna. Porque, mesmo no 29 Exército, te
mos legalmente, - embora essa parte jã fuja um pOuCo da minha ârea e do 
meu controle, evidentemente - uma corporação que é legal, é um órgão de 
segurança que existe. Agora, também não afirmei qtie foram eles que levaram 
o Professor Dallari. Realmente, continuo a dizer que estamos apurando. 
Aliãs, no caso da detenção do Professor Dalmo Dallari, o mesmo estã sendo 
objeto, agora, de uma representação que foi feita pelo Dr. Bicudo ao Dr. Re
nato Laércio Talli, que é o Juiz Corregedor dos Presídios e da Polícia Judi
ciária de São Paulo. Foi feita essa representação, foi" aberta a sindicância. O 
Dr. Dallari e o Dr. José Carlos Dias prestaram declarações, e muito recente
mente, há dias, em virtude, justamente, do relacionamento dessas detençõ~s 
com a greve no ABC, e com o implicá.mento dessa greve declarada ilegal na 
Lei de Segurança Nacional, o Dr. Talli !!landou remeter esse processo à Audi-
toria Militar. -

O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço a V.Ex• a informação quan
t? à primeira parte, que diz respeito à prisão. V. Ex• ~istinguiu duas partes. A 
primeira, V. Ex• esclareceu com os elementos que possui. Agora, quanto à se
gunda parte, gostaria de saber se já se apurou alguma coisa, ou se a Polícia 
continua interessada em apurar? 

O SR. OTAVIO GONZAGA JUNIOR- Ela continua, Senador, é ela-
ro. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Sei que continua, mas gostaria de sa-
ber se alguma coisa já foi conseguida. · 

O SR. OTAVIO GONZAGA JUNIOR- Ainda não. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Isso é que eu gostaria de saber. 

O SR. OTAVIO GONZAGA JUNIOR- Nesse episódio fiz o que pu· 
de, na própria noite do acontecimento. Assim que eu soube, e de fato foi por 
intermédio do próprio Governador do Estado, imediatamente, fui ao Hospi
tal Sírio Libanês, onde se encontrava o Professor Dalmo Dallari. Tive até di
ficuldades em conseguir falar com ele, porque não queriam que eu entrasse. E 
eu disse- .. mas eu preciso, porque se não ouvir do Professor Dalmo Dallari 
alguma coisa, não vou poder começar a investigar, e eU quero começar isto 
agora, apurar agora. Mas, quem é que pode me dar algum indício, quem é 
que pode esclarecer alguma coisa? E só ele, mais ninguém." Não houve uma 
testemunha, ninguém viu nada, a não ser o gruPo de agressores, e o próprio 
Professor Da! mo Dallari e, então, eu precisava saber dele alguma coisa. Che
guei até a ameaçar- ou os Srs. me abrem a porta de onde ele está, ou ponho 
a Segurança aí e acabo com isso. Vou entrar, porque eu quero falar com ele 
para esclarecer iss-o. Entrei e conversei com o Professor Dalmo Dallari, na 
noite do fato. E ele esclareceu que estava na porta de sua casa, tinha que fazer 
umas compras no supermercado ou coisa semelhante, parou um Corcel cor 
de vinho, com quatro pessoas dentro, o seqüestraram, haveria um Opala ver~ 
de atrás, o _levaram para um terreno baldio, o agredi~am e o jogaram fora. 
Depois ele foi recolhíao POr um carro, levado à sua casa, e encaminhado ao 
hospital. 

Perguntei-lhe se havia visto o número da placa do automóvel, perguntei 
o que haviam falado na ocasião, o que essa gente havia dito, para poder ter 
um indício qualquer. Ele me disse que não falaram nada, não trocaram uma 
palavra, a não ser uma vez, em que um deles teria dito a outro agressor: "'va
mos andar depressa,- porque já está ficando tarde." Foi a única coisa que o 
Professor Dalmo Dallari me disse. E, nessa mesma hora, chamei o Dr. Tuma 
ao Hospital, falei com o Dr. Celso Telles, e deterÍninei que, naquela mesma 
noite, se fizesse tudo que fosse possível para locilizar essa gente. Foram 
apreendidos vários carros da marca Corcel mas nenhum deles era o tal, ou
tras chapas, e pessoas que apresentaram provas e que nada tinham a ver com 
a história. 

Estou me estendendo um pouco, talvez, para mostrar a. V. Ex• que o meu 
interesse, o interesse da Polícia de São Paulo é esclarecer. Agora, repito aqui 
o que já se falou várias vezes, inclusive, o próprio Ministro Abi-Ackel jã de-

clarou, e eu havia dito em São Paulo: essas coisas não são fáceis de ser apura
das, não são fãceis. Por e~emplo, esse: caso jã tão falado do Aldo Moro, que 
foi assassinado numa rua -em Romá, durante o dia, com muito movimento, 
com -testerimrihas, e com uma organização _t<::rrorista assuminçlo a.tU--P..ater.n.k._ 
dade da coisa. Dois anos são decorridos, -e nàdâ. se descobriu ainda. 

Mas, vamos chegar lá, Sr. Senador. Pelo menos, a minha Policia vai fa
zer o possível. 

O SR. NELSON CARNEIRO- A minha pergunta, Sr. Se<retário, era, 
exatamente, para dar a V. Ex• a oportunidade de prestar esse esclarecimento 
que é complementar da sua exposição,jâ que a ComisSão entendeu que devia, 
também, examinar os aspectos da violência política. 

Agradeço a V. Ex•, e estou certo de que, magistrado ilustre que V. Ex• é, 
e com uma tradição liberal, e sendo visceralmente contra a violência, farã 
tudo que lhe for possível para apurar esse fato, e Deus permita que outros 
não se reproduzam em São Paulo. 

O SR. OTAVIO GONZAGA JUNIOR- Assim espero. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia) - Com a palavra o Senador 
Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Sr. Presidente, eminente Desembar
gador Otãvio Gonzaga Júnior, ouvimos, com bastante atenção, todo o diag~ 
nósticO que V. Ex•, faz quanto às causas da violência urbana no País. De cer
to modo, concordamos também com o ilustre Senador Murilo Badaró quan
to ao fato que tem havido bastante coincidência quanto a este diagnóstico pe
las várias autoridades que têm aqui realizado os seus depoimentos. 

Em virtude da urgência do assunto e, creio eu, da intranqüilidade maior 
que está provocando à Nação inteira- o problema da violência política, dos 
atentados, bombas, etc., vou também centrar minhas questões e minhas dúvi
das, eminente Desembargador Otávio Gonzaga Júnior, sobre isto. 

V. Ex• fez algumas declarações a respeito de todas aquelas circunstâncias 
que, segundo V. Ex•, forçaram o Governo a agir daquele modo, durante o 
episódio da greve dos Metalúrgicos do ABCD. Lembro~me de que as prisões 
foram realizadas na madrugada daquele dia, e às 10 horas da manhã daquele 
dia. Essas prisões foram realizadas com um mandado e, das suas declarações, 
iss6 tiode se inferir, ainda, uma preocupação maior de nossa parte quanto à 
atuação de determinados órgãos de repressão no País, principalmente em São 
Paulo, quando V. Ex• diz, por exemplo, que numa circunstância como aquela 
é pr~ticamente impossível manter uma unidade de comando desses órgãos, 
dada a sua multiplicidade, inclusive, e são vãrios os comandos. Os grupos 
destinados à repressão são numerosos, e que os desvios dessas ações, por 
vãrios agentes, são praficamente impossíveis de serem evitados e, mesmo as
sim, quantas vezes hã a interposição da ação d"isfai-çada de grupos extrema
dos que se aproveitam de uma situação como essa. 

Quanto a essas afirmações de V. Ex•, em primeiro lugar, gostaria de di~ 
zer que merecem, de nossa parte, toda a fé, porque reconhecemos em V. Ex• 
uma autoridade visceralmente contra a violência, e preocupada em apurar as 
suas causas. Estas afirmações aumentam as nossas preocupações, quanto ao 
problema da violência política." Não podenlos desconhecer, e nem tentarmos 
usar de meias palavras, de que não existe, em quase todos os meios no País 
hoje, de certo modo, uma suspeição de que determinados setores do aparelho 
policial de repressão, estão envolvidos com a violência política. direta ou in
diretamente. Esta suspeição existe, ela inclusive aflora quase diariamente nos 
últimos tempos, nos editoriais da grande imprensa do Rio - São Paulo. 

As afirmações que V. Ex• fez, na minha opinião, agravam ainda mais 
essa suspeição, na medida em que se reconhece que o controle sobre esses gru
pos paramilitares, ou não, da polícia Civil-militar, ou de outros órgãos desti
nados a esse tipo de atuação policial não podem se submeter a uma unidade 
de comando e, ao mesmo tempo, se desviam de suas ações consideradas norM 
mais. 

A detenção do Dr. Da imo Dallari, segundo publicações da própria im
prensa, na época, foi realizada, e ele foi conduzido ao DOPS paulista, e fof 
entregue ao delegado, presidente do inquérito, segundo publicações da im
prensa de então. 

O SR. OTAVIO GONZAGA JUNIOR- V. Ex• dá licença? 

O SR. HENRIQUE SANTlLLO - Pois não. 
O SR. OTAVIO GONZAGA JUNIOR- V. Ex• se referiu a que in

quérito? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Ao inquérito presidido pelo Dr. 
Esel Magnotti, e que averiguou a participação de- u·inas lideranças trabalhis
tas no processo da greve no ABC. 

O SR. OTAVIO GONZAGA JUNIOR- O Dr. Magnotti ficou surpre
so quando viu o Dr. Dalmo Dallari no DOPS. 

• 
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O SR. HENRIQUE SANT!LLO -Sim, mas ele recebeu. O que eu que-
ria saber é isto. Não estou dizendo que tenha sido ele o autor das prisões, mas 
ele teria recebido os presos, o Dr. Dalmo Dallari e o Dr. José Carlos Dias, se
gundo publicações da irilprensa, logo a seguir. Do mesmo modo que ele rece
beu os tíderes metalúrgicos presos no mesmo dia, naquela mesma madruga~ 
da. 

O SR. OTAVIO GONZAGA JUNIOR- Diria a V. Ex• que ele não foi 
entregue ao Dr. Magnotti, _ele estava na sala de recepção- e-não foi preso
estava no salão de recepção do Dr. Magnotti. Agora, foi aquilo que me referi 
há pouco: a confusão foi tão grande, que o próprio Dr.- Magnotti, só mu1to 
tempo depois, horas depois, soube que o Professor Dallari estava lã, ele não 
soube antes. Isto, asseguro a V. Ex', porque conversei, chamei-o e-âisse: .. _ 
Mas como? Por que isso? Mas eu não sabia". Senador, foi um dia realmente 
fora do comum . 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- O depoimento de V. Ex• é impor
tantíssimo~ inclusive para elucidar determinados aspectos que, na ocasião, fo
ram publicados pela grande Imprensa do País. E, nós, parlamentares, inclusi
ve, nos baseamos, nos fundamentamos nas informações trazidas pela impr::n
sa. Agora, particularmente, acho que a investigãção da prisão do Dr. Dalmo 
Dallari e do Dr. José Carlos Dias não poderia causar tanta dificuldade à Se
cretaria de Segurança, porque esta deve ter uma relação de todos os grupos 
que, na ocasião, atuaram neste sentido, pertencentes ou não à Polícia Civil, 
ou à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Não creio que seja possível que 
grupos estrafthos a qualquer corporação, dedicada a essa função, pudessem 
estar atuando e realizando prisões naquele dia. Ou V. Ex• acredita que isso 
pode ter ocorrido'! 

o SR. OTA V! O GONZAGA JUNIOR- Não, normalmente não deve 
e não pode ocorrer. Mas, nesse dia, pelas suas peculiaridades, seria difícil de 
elucidar, porque, às vezes, os próprios condutores, os próprios autores das 
detenções - nessa hipótese, nesse dia, e nesse caso - adotam cuidados no 
sentido de resguardar até a sua própria identidade. E como estava sendo joga
do gente lá, o registro policial não deu para apurar. Confesso, reconheço que 
teria havido uma falha da polícia no DOPS, nesse dia, mas a justifico pela 
anormalidade fora do comum do que aconteceu naquele dia. Agora que, evi
dentemente, será mais fácil apurar os autores da detenção, do que os autores 
da agressão, estou de pleno acordo com V. Ex• Agora, no entanto, essa ma
téria já foi deslocada para a Justiça Comum, que jã enviou para a auditoria 
militar. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Porque isso nos causaria uma preo
cupação ainda maior, porque na medida em que a Secretaria de Segurança da 
maior Unidade da Federação deste País não consegue apurar todos os aspec
tos de uma d ::tenção realizada, nesse dia, como ela po-deria apurar um outro 
fato mais grave, que foi o seqüestro do Dr. Dalmo Dallari, e que, evidente
mente, é muito mais intric"ãdo e muito mais difícil de ser apurado? Então, é 
nos colocarmos, inclusive, na discussão de como o aparelho estatal, como o 
Estado está preparado para investigar todos os atentã.dos políticos que têm 
ocorrido no País. -

O SR. OTAVIO GONZAGA JUNIOR- Estamos fazendo o possível, e 
veja V. Ex•, posso até chegar a admitir, ainda que remota-mente,-a hipótese da 
condução ter sido efetivada até por pessoas não integrantes do Poder Público. 
Até isso posso admitir. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Um outro aspecto: V. Ex•, ao res
ponder ao ilustre Relator desta Comissão, afirmou desconhecer a existência 
de qualquer grupo organizado, principalmente que esteja cometendo atenta
dos políticos. 

Temos aqui a revista Veja, desta semana, que publica declarações de um 
ex-Secretãrio de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o a tua! Deputa
do Erasmo Dias. Estas declarações forarri confirmadas, posteriormente, por 
ele mesmo, e, realmente, nos deixa perplexos, porque ele afirma categorica
mente que conhece, de certo modo, os autores de um atentado à bomba ao 
CEBRAP, na ocasião em que ele era Secretário de Segurança Pública doEs
tado de São Paulo, inclusive diz que chamou a atenção desse pessoal, advertiu 
todo mundo que aquilo não poderia continuar, e que os atentados cessaram, 
naquela época. Ele vai ma1s adiante, declarando aqui que "os responsáveis 
por esses atentados devem ser buscados entre os inconformados e fanãticos 
de Direita, geilte qUe fez a Revolução de 64, sofreu por ela e está desesperada 
com a inteligente articulação da Esquerda para desestabilizar o Regime". Pa
lavras textuais grifadas pela Veja. 

Até queria-, Sr. Presidente, que, neste caso, o eminente Deputado Erasmo 
Dias, ex-Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, fosse ouvi
do, de certo modo, com urgência, por esta Comissão, para sabermos se ele 

confirma ou não essas declarações e, confirmadas, tentarmos elucidar, por
que aqui estaria a chave do problema, então. Poderia estar a chave para aso
lução desse problema. Ele declara, textualmente, que conhece esse pessoal. 
que de certo modo, indiretamente, participava desses órgãos de repressão, na 
ocaSiã.o, e que ele chamou a atenção desse pessoal, e cessaram, por completo, 
os atentados. Então, gostaria que V. Ex' levasse à consideração dos Membros 
desta Comissão, mais uma vez, o Requerimento que fizemos, e que inclui, in
clusive, como depoente, o eminente Deputado Erasmo Dias, ex-Secretário de 
Segurança Pública do Es_t_ado de São Paulo, para elucidar estas declarações, e, 
confirmadas, podermos continuar as investigações nesse sentido. Acho isto 
importantíssimo porque poderá estar aí o fio da meada, que nos levará, e le
vará a Nação toda, e o próprio Governo, à elucidação desses gravíssimos ca
sos, dessas gravíssimas ocorrências nos últimos dias no País. Agradeço a V. 
Ex• 

O SR. OTAVIO G_QNZAGA JUNIOR- Senador, li estas declarações. 
Mas não é o meu caso, -evidentemente, porque eu, realmente, não sei. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Volto a dizer a V. Ex• que o tenho 
na conta de um homem muito sério, e de um brasileiro extremamente interes
sado na paz_ e na busca da verdade, sobretudo quanto a es~e aspecto. 

O SR_ OTAVIO GONZAGA JUNIOR- Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia) - Inclusive, me permita, ex
Presidente da CPI, na época das ocorrências de greve no ABC, esteve intima
mente ligado, inclusive em contato, várias vezes, com o Secretário, acompa
nhou o esforço do Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo 
no sentido de encaminhar as coisas do melhor modo possível, embora uma 
preocupação nossa, da época, que até hoje é motivo de preocupação, é exata
mente o problema da unidade de comando nestes momentos. Lembro-me que 
dias depois desta ocorrência, estávamos em um carro, em São Bernilrdo, e 
dois grupos nitidamente diferenciados de policiais. O primeiro nos paralisou 
durante uns 20 minutos,-inclusive sofremos um atentado com bomba de gás 
lacrimogéneo, no nosso carro, estando junto um Deputado e um líder sindi
cal. E, em seguida; o aparecimento de autoridades da Polícia Civil do Estado 
de São Paulo, realmente, serviu para minorar o problema. E, realmente, ha
via lá uma diversidade de comandos, ao que me parecia assim. Este, realmen
te, foi um assunto que preocupou e, lembro-me, foi também motivo de preo
cupação do Sr. Secretário de Segurança, naquela ocasião. 

Com a palavra o Deputado Alberto Goldman. 

O SR. ALBERTO GOLDMAN- Ilustre Desembargador, temos parti
cipado, acompanhado e, às vezes, estado presente em muitos episódios nos 
últimos anos em São PaUlO- durarite oito anos como Deputado Estadual, e 
posteriormente como Deputado Federal -procurando cumprir o que enten
demos ser uma obrigação do Parlamentar a nível da sua representação, o que 
representa em relação ao seu eleitorado, a nível da responsabilidade que se 
tem perante os destinos da Nação, e a preocupação que se tem no sentido de 
que o caminho que a Nação siga seja de plenitude democrática. 

Nestes anos todos temos sentido a existência da ação policial feita de 
várias forrpas, e podemos afirmar, como oposicionistas que somos, que a 
preocupação de S. Ex~. o Sr. Secretário de Segurançi Pública, é realmente da 
maior importância para que se caminhe neste sentido de um process_o de de
mocratização, e da atitude de S. Ex' de forma muito digna em todos os mo
mentos em que fatos mais sérios ocorreram em São Paulo. 

Sei de uma frase de S. Ex•, ouvida por companheiros meus, em que S. 
Ex• teria dito num momento de desabafo, exatamente num momento mais 
sério desSa crise, em cima dessas prisões do Dr. José Carlos Dias e do Dr. 
Dalmo Dallari. O Dr. José Càrlos Dias, diga-se de passagem, era uma dessas 
pessoas que conosco e outros parlamentares, e outras pessoas, participavam 
intensamente da tentativa de se evitar maiores traumas durante a greve dos 
metalúrgicos, sem nenhuma intervenção, a nenhum momento, nas decisões 
que eram tomadas por eles, a preocupação de evitar os choques. E uma frase 
de S. Ex'!> em que dizia, em qUe se mostrava disposto naquele momento are
nunciar ao seu cargo, mas ·dizendo que não o fazia porque entendia que se o 
fizesse, provavelmente, a gravidade da situação iria se aguçar, a situação iria 
piorar no Estado de São Paulo. Acredito que a sua resolução em não renun
ciar ao cargo foi uma resolução positiva para os interesses do Estado. O que 
hã para nós, que esses anos todos acompanhamos a ação dos órgãos de re
pressão no Estado de São Paulo, e eu ponho em caráter geral no Estado de 
São Paulo, é uma demonstração clara de que existem fundamentalmente duas 
linhas de comando das forças de repressão, e dois setores que durante um 
tempo, parece-me, atuaram de forma coletiva, de forma englobada, mas que 
ultimamente vêm atuando já de uma forma absolutamente independente. 

Há pouco tempo, há alguns anos, as prisões eram feitas por esses grupos 
chamados paramilitares, grupos bem identificados, ligados a um organismo 
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do 29 Exército, chamado DOI-CODI. As pessoas eram encaminhadas ao 
DOI-CODI, lá sofriam, como sofreram, de sevícias, isto hoje é comprovado 
pela morte inclusive de várias pessoas- no ano de 1975, pela morte de um te
nente da PM, pela morte de um jornalista, pela morte, no começo de 1976, de 
um trabalhador- o que levou inclusive à demissão de um comandante, e de
pois essas pessoas erant encaminhadas, aí sim, para o processamento normal, 
depois levados às barras dos tribunais, os órgãos da Polícia Civil. Esses dois 
ramos do serviço repressivo atuam hoje, até, ãs vezes de forma c-ontraditória, 
e eu senti isso na própria carne,· em vários momentos, durante a greve ao 
ABC. Houve um momento, no dia em que estavam suspendendo a greve no 
ABC, quando na pr6p-na sacristia da igreja um agente policial ficava detido 
pelos trabalhadores, porque ele tentava naquele momento prender um dos 
líderes da greve, fora, na sacristia, eu estava com um delegado e nós dois fo
mos ameaçados por um paramilitar, evidentemente, com urna metralhadora 
em punho. A ameaça não foi a mim, não foi aos trabalhadores, foi também 
ao delegado de polícia que ali estava conosco. Em vârios momentos, alerta
mos o Coronel Braga, que comandava as operações naquele momento, quan
to à existência de grupos paramilitares, porque andavam em peruas que não 
tinham placas. E o Coronel Braga dizia: "não, todos os policiais nossos estão 
em carro com placa". E nós alertávamos, mostrávamos a todo instante os 
carros passando com pessoas dentro, com policiais dentro, sem placa, sem ne
nhuma identificação. 

Hoje existem dois ramos: um legal, que a tua legalmente, abertamente, é 
a Polícia Civil e a própria Polícia Militar; O outro, que atua, se bem que talvez 
tenha tido uma origem ilegal, o DOI~CODI, provavelmente é um organismo 
baseado na estrutura militar, na estrutura do Exército, mas órgãos que fun
cionam como organizações clandestinas, que são essas organizações chama
das paramilitares. 

A minha questão, evidentemente, não é somente detectar esse_ fato que 
para mim é inconteste e claro, não é somente mostrar a sua existência, pois já 
é conhecido por todos. Quero colocar a questão de como se vai avançar no 
sentido de resolver essa questão, porque ela põe em perigo o proceSsO de de. 
mocratização do País. Esses elementos paramilitares vinculados a essas orga
nizações que eu chamo de clandestinas, porque não agem abertamente em 
nome de ninguém mais, hoje, agiram há alguns anos abertamente em nome 
do DOI-CODI, hoje não. Mas, se agem de uma forma clandestina, para o 
grande público, são conhecidas do aparelho policial e, tanto são conhecidas 
que podem levar um preso ao DPOS, sem que essas pessoas se identifiquem, 
às vezes até se identificam, como no caso desse incidente no aeroporto, há 
poucos días. Houve a prisão de um jornalista ... 

O SR. OTAVIO GONZAGA JVNlOR- Efe não foi preso. 

O SR. ALBERTO GOLDMAN- Desculpe-me. V. S• me corrige bem. 
Ele não foi preso. Então, de um episódio ocorrido no aeroporto, em que um 
jornalista se sentindo perseguido, tomou como atitude gritar que aquele que o 
estava seguindo era um terrorista. Esta pessoa que seria o terrorista foi ime
diatamente detida pelos policiais da Polícia Militar. Enquanto esta pessoa, 
com alguns Deputados Estaduais de São Paulo, ia à Delegacia do 279 Distrito 
e trazia de lã o Delegado que queria fazer o Boletim de Ocorrência, quando 
chegou ao local, na volta. simplesmente não mais encontrou o tal detido, os 
Policiais Militares informaram que não podiam segurá-lo -isto foi testemu
nhado por dois Deputados Estaduais, um jornalista e pelo próprio jornalista 
que estava sendo seguido -e disseram: não pudemos segurá·lo porque ele é 
do DOI-CODI. 

Na verdade existe um conhecimento entre esses dois setores, um certo 
respeito; não se toca nos órgãos de Segurança, que eu chamo hoje de órgãos 
clandestinos, que atuam de forma clandestina, porque se os conhecem, sabem 
que são, se bem que não assumam abertamente, publicamente as suas 
funções. 

A minha questão é sempre no sentido de como resolver. A denúncia já 
foi feita vária-s Vezes-, nós a fazemos a todo instante. A Iiossa Questão a ser co
locada é: Como é Que a Secretaria de Segurança, que tem diante de si esse gra
ve problema de ter um determinado aparelho clandestino que funciona como 
órgão de repressão ao qual ele não tem controle, como é que acionou, que 
pretende, e como age no sentido de resolver essa questão? A quem se apelar? 
Exíste um Governo Central, existem os órgaõs Militares que devem ficar su
bordinados ao Governo Federal. Hã alguma ação de Secretaria de Segurança 
Pública no sentido de eliminar, de uma vez, a existência desses agrupamentos 
clandestinos de repressão? -

O SR. OTAVIO GONZAGA JUNIOR- Nesse caso a que V. Ex• sere
portou, não fOi aberto o inquérito policial - apesar da veracidade de tudo 
que V. Ex• relatou, porque tudo isso, é verdade, não há dúvida alguma -
porque não havia vítima. Um inquérito policial, não pode ser aberto, um Bo-

letim de Ocorrência não pode ser lavrado se não houver vítima. Neste caso, 
não houve vítima. Realmente, segundo suas declarações, o jornalista estava 
sendo seguido, no aeroporto, ele percebeu esse elemento a uma certa distân
cia, e ele mesmo disse: E um terrorista. Segurou-o e o encaminhou à Polfcia 
Militar que deteve a pessoa, que lá disse que era um agente do DOI-CODI. 
Isto todos os jornais publicaram, não é novidade, tudo que V. Ex• falou é ver
dade. Eles foram ao distrito policial e o inqué~ito não foi aber~o por urna il1).~ 
possibilidade completa, porque ele não foi agredido, não foi preso, ele estava 
apenas sendõ observado. 

~O SR. ALBERTO GOLDMAN- Esse observador sequer foi identifi
cado. 

O SR. OTAVIO GONZAGA JUNIOR - Ele teria exibido um docu
mento dandoRihe a qualidade de agente do DOI. Isso todos nós sabemos, não 
estou contando nenhuma novidade. Agora, o DOI tem sua função como ór
gão de observação. como órgão de segurança, tem embasamento legal, há um 
decreto que o criou. A Secretaria de SegUrança Pública, se houvesse uma vítiR 
ma, teria aberto o inquérito de qualquer forma, fosse quem fosse o indiciado. 
Agora, um controle total, como V. Ex• sugere, foge à própria função da Se
cretaria de Segurança Pííblica Estadual. A Secretaria não tem nem condições 
legais de interferência riesse tipo de órgão de Segurança, que tem seu embasa~ 
menta legal. Aí foge da minha alçada, Deputado. Se houver um caso em que 
haja um delito, um crime, urna contravenção atê, eu mando apurar. Agora, 
contra outras medidas mais extremas, foge da minha alçada, completamente. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Evelásio Vieira. 

O SR. EVELASIO VIEIRA - Sr. Presidente, Sr. Secretârio de Segu
rança Pública de São Paulo, na leitura diária dos jornais é raro o dia em que 
não encontramos o registro de atas de corrupção neste País e, inegavelmente, 
estamos vivendo, neste terreno, num mar de lama. Indago a V. S•: A cor
rupção tem moradia, também, na Polícia de São Paulo? 

O SR. OTAVIO GONZAGA JUN!OR- Não diria a V. Ex• que tem 
moradia na Polícia de São Paulo. Mas, casos de corrupção existem em todas 
as polícias do mundo. Luto com todas as minhas forças para evitar este tipo 
de coisas. Casos isolados existem, e aparecem em qualquer lugar. Existem na 
Polícia ingfesã~-na polícia suíça, na polícia americana. Agora, moradia fixa, 
creio que não. 

O SR. EVELASIO VIEIRA- V. S• inicialmente reconheceu que existe 
uma moradia. Indagaria: em que grau? 

O SR. OTAVIO GôNZAGA JIJNIOR- Êm grau pequeno, no meu 
entender. Sempre que chega ao meu conhecimento qualquer ato desse quilate, 
imediatamente mando apurar, mando abrir inquérito e puno. Digo a V. Ex• 
que os casos têm sido poucos. Quanto ao fato dela eventualmente existir num 
ou noutro caso isto eu não negaria a V. Ex•, porque isso existe em qualquer 
polícia do mundo pela sua própria essência pela sua própria união. Em São 
Paulo posso garantir a V. Ex• que não existe essa moradia fixa. 

O SR. EVELASIO VIEIRA- A violência, especialmente os assaltos, os 
furtos em São Paulo, no Rio, em especial, constitui problemas seriíssímos. V. 
S• tem tentado instrumentar melhor o aparelho policial para conseguir um 
abrandamento desses assaltos. V. S• disse que tem ido à presença do Gover
nador, feito apelos. E mais, tem implorado ao Governo maiores recursos. In
dago: é falta de recursos do Governo de São Paulo, ou é f~ta de prestígio do 
Secretário de SeguranÇa Pública? 

O SR. OTAVIO GONZAGA JUN!OR- Deixo isso ajuízo de V. Ex• 
Agora, por exemplo, quanto ao combate a isso, São Paulo, hã tempos, era 
uma cidade onde um homem não podia sair à noite, sozinho, no centro da ci
dade. Não podia! Era o trombadinha, era o trombadão, era o travesti, era a 
prostituta, não podia sair mesmo. Então, o prestígio do Secretário de Segu
rança Pública pôde ir até um ponto. Fizemos uma operação denominada 
Rondão coloquei um delegado bom para esse tipo de repressão e, hoje, V. Ex• 
pode se hospedar no Hotel Hilton, na Aven~da lpiranga, que era o ponto pior 
em matéria de assaltos a que V. Ex• Se referiu, e V. Ex• pode sair às 2 horas da 
madrugada na rua que não acontece nada. 

O SR. EVELASIO VIEIRA - Sr. Secretârio, estive hã dois meses em 
São Paulo, hospedado no Hotel San Rafael, 20 horas, a recomendação do ho
tel: não saia a pé. 

o" SR. OTÀV!Ó GONZAGA JVNIOR- Isto foi antes. Dois meses 
atrás foi antes do início desta operação. E isto em Nova Iorque também acon
tece. Em qualquer hotel. em Nova Iorque, o senhor recebe recomendações do 
gerente para não sair à noite sozinho. 

• 

• 
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O SR. EVELASIO VIEIRA - Diz o Senador Furlan que eu fico na bo
ca, fico no centro nervoso de São Paulo onde deve estar a grande concen
tração da polícia- a Avenida São João. 

O SR. OTAVIO GONZAGA JUNIOR- Mas, hoje o Senhor pode. Eu 
me responsabilizo, quer dizer, me responsabilizo em termo~. Mas posso quase 
crer que V. Ex• poderá dar o seu passeio às duas horas da manhã., pela boca, 
que não vai haver nada. 

O SR. EVELASIO VIEIRA- Tomamos cóiihecimento de um assalto a 
uma residência de uma pessoa importante, principalmente de recursos finan
ceiros, ou de uma autoridade. Imediatamente os assaltantes são Presos pela 
polícia. 

O SR. OTAVIO GONZAGA JUNIOR- Nem sempre, nem sempre. 

O SR. EVELASIO VIEIRA - Geralmente. A propósito, lembro-me 
que houve um assalto, que ganhou manchete nos jornais, ocorrido no Rio de 
Janeiro, em que a vítima foi um General do ExérCito. Imediatamente, os as
saltantes foram presos, e jã foram condenados. Por que aqui hã uma rapidez, 
e ali não hã? 

O SR. OTAVIO GONZAGA JUNIOR- Em São Paulo não hâ isso. 
O SR. EVELASIO VIEIRA - Ah! São Paulo é uma exceção. 

O SR. OTAVIO GONZAGA JUNIOR- Não, exceção em discrimi
nação para esse tipo de solução. A nossa política age rigorosamente da mes
ma forma, tanto num assalto a uma casa de um político influente, ou de um 
General, mas isso não aconteceu ... Fui assaltado no sftio que tenho em Ribei
rão Preto - arrebentaram com a porta da casa, com as janelas, levaram as 
armas que eu tinha e, não foi no dia seguinte que foi apurado o caso, levou-se 
muito tempo para isto. E eu já era o Secretário de Segurança! Não há essa 
discriminação. O s'erviço que nós fazemos é idêntico, seja por pobre:, seja por 
rico, seja por favorecido - isto eu asseguro a V. Ex• 

O SR. EVELASIO VIEIRA- No elenco de causas da violência no Bra
sil, V. S• colocou em sexto ou em sétimo lugar a insuficiência de escolas. Não 
seria esta a causa primordial, no Brasil? 

O SR. OTAVIO GONZAGA JUNIOR- E uma das causas. 

O SR. EVELASIO VIEIRA - Mas não seria a primordial? A número 
um? 

O SR. OTAVIO GONZAGA JUNIOR- Penso que não. E uma con
causa, ela evidentemente concorre, mas eu penso que a miséria, a inflação, o 
desemprego, tudo aquilo que relatei aqui, tudo ist(l forma ur:n conjunto que 
não se pode dar prevalência a um ou a outro fator. Tudo isso influi conjunta
mente, complexamente. 

O SR. EVELASIO VIEIRA- V. S• não colocaria ~orno a causa princi
pal? 

O SR. OTAVIO GONZAGA JUNIOR- Re-almÓnte, não. Poria como 
causa, como coloquei. Agora, principal, não. 

O SR. EVELASIO VIEIRA- Então, provavelmente, é por isso que 
presidiáriOs ganham mais do que uma professora d6 ensino fundamental, na 
maioria dos Estados brasileiros. 

A minha última pergunta: o normal é a identificação, o entendimento, a 
conversação, a troca de id~ias, de experiências, de know how entre autorida
des e, inclusive e especialmente, entre aquela autoridade que está deixando 
um cargo, e a que vai assumir? Do ex-Secretário áe S6gUfança Públic3. de São 
Paulo, hoje Deputado Federal, Erasmo Dias, dizem que tem um grande know 
how. Deu uma entrevista dizendo que sabe muito das coisas de terroristas em 
São Paulo. Indago a V. S•: as conversações têm havido entre o atual e o ex
Secretário de Segurança. 

O SR. OTAVIO GONZAGA JUNIOR -V~a V.Ex•, com relação ao 
Coronel, atual Deputado, Erasmo Dias, nós conversamos, mantemos boas 
relações, e somos tipos diferentes. Cada um terri a sua forma de ser, e embora 
havendo essa diferença, cada forma de ser pode ser boa, obrigatoriamente 
uma não será mâ e outra boa, as duas podem ser boas. Agora, ele esteve na 
Secretaria muito tempo, tinha os seus métodos, mas eu não necessito, na mi
nha gestão, de ter conselhos do Coronel Erasmo Dias sobre como proceder 
na direção da Secretaria de Segurança Pública. 

O SR. EVELASIO VIEIRA - Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia) -Com a palavra o Senador 
Amarai Furlan. 

O SR. AMARAL FURLAN- Sr. Presidente, Si: Secretário: 
Não tive a oportunidade de ouvir a sua explanação in totum, mas ouvi 

uma parte e !i a outra. Quero me congratular pela magnífica demonstração 

(jue V. S• fez aqui no dia de hoje. Na realidade, a sua nomeação para Secre
tário de Segurança Pública de são Paulo foi um dos atas mais acertados do 
Governador Maluf. 

Tínhamos em São Paulo - não eStou criticando ninguém- uma suces~ 
são de secretários de Segurança Pública pertencentes ao Exército ou à Polícia 
Militar de São Paulo. Sem criticar o passado, a presença de um Desembarga
dor, e do seu quilate, à frente da Secretaria de Segurança Pública de São Pau
lo, parece que foi uma distenção, que se respirou um ar novo naquele Estado, 
porque V. S• é contra a violência, tenho certeza absoluta de que em sua ges
tão, e por seu mando, não serã realizado nenhum ato de violência em nosso 
Estado~ porque a sua formação é aquela que não se compactua com os atos 
de terrorismo e de violência que já vimos no passado. 

E por isso que reafirmo, com veemência, a nossa confiança absoluta na 
sua administração, e nos seus a tos frente à Secretaria de Segurança de São 
Paulo. 

Teria ainda duas perguntas que, no decorrer dos debates, gostaria de ver 
respondidas. A primeira é a seguinte: O Professor Dalmo Dallari afirmou que 
a Polícia de São Paulo não estava muito interessada em esclarecer o atentado 
que sofreu. E, ainda mais, que ela não teria fornecido a ele aquelas fotografias 
das pessoas que pertenciam, ou que pertencem ao DOI, para que ele pudesse 
vislumbrar se desta organização partiriam aqueles que cometeram a violência 
contra S. Ex•. Essa é a primeira pei-gunta. 

O SR. OTAVIO GONZAGA JUNIOR- Aí iríamos partir de um 
princípio, e já de uma convicção prévia de suspeita contra os integrantes des
sa unidade. 

Em segundo lugar, é um serviço reservado, e estou, no decorrer do in
quérito, verificando sobre qualquer possibilidade, fizemos inclusive o retrato 
falado. Mas~ senti que não poderia requisitar, e talvez nem pudesse, porque 
exibir um album desses que eu nem sei se existe ... 

E como está me salientando aqui o Dr. Celso Telles, este Decreto n"' 
79.099, quC:eStabC:!ece a salvaguarda dos assuntos sigilosos, atividade e identi
dade dos agentes em serviço, nesses órgãos, ela deve ser resguardada. Em be
nefício do próprio órgão de segurança e de prevenção, até que pelo menos 
veementes indícios da prática desvirtuosa justifiquem o contrário. E, de qual
quer forma, neste caso caberia, não a mim mas, à Justiça castrense decidir 
sobre isso, que é a Justiça Militar. 

Aliâs, se V. Ex' me permite, Senador Evelãsio Vieira, por um lapso, não 
tive a presença de espírito de afirmar a V. Ex' sobre aquela colaboração, ou 
aquele entendimento entre o ex-Secretãrio e o atual. 

Esse entendimento tanto houve no início, que eu até mantive na direção 
do DOPS o mesmo delegado, que era o Delegado Chefe do DOPS, ao tempo 
do Coronel Erasmo. O que demonstra que houve uma conversa, que houve 
um entendimento. 

Faltou na hora, V. Ex• me permita que eu apenas acrescente isso. 

O SR. EVELASIO VIEIRA - Houve no início, depois ... 

O SR. OTAVIO GONZAGA JUNIOR- Houve, continuou lâ porque 
estava prestando bons serviços, como estâ até hoje. 

O SR. AMARAL FURLAN- A segunda pergunta é a seguinte: os as
saltos a bancos, joalherias, postos de gasolina, se sucedem a todo dia, atê as~ 
saltos engraçadíssimos, como aquele que foi filmado por um jornal, que é 
uma verdadeira piada. mas que levaram 2 milhões. 

O SR. OTAVIO GONZAGA JUN!OR- E devolveram tudo. 

O SR. AMARAL FURLAN -Gostaria de saber quais as providências 
reais que a Polícia está realizando no aprimoramento dos sistemas de alarme 
e_.desses guardas bancários. Porque o que acontece é o seguinte: o guarda ban~ 
cário é o primeiro a ser rendido pelo assaltánte, e este ainda ganha uma ou 
duas armas a mais, para assaltar o banco. Qual a solução para este problema? 

O SR. OTAVIO GONZAGA JUNIOR - Estamos estudando seria
mente este assunto, jâ foi constituído na Secretaria um grupo de trabalho 
para me entregar o resultado, tenho entrado em contato com todos os presi~ 
~entes de bancos. Essa vigilância bancária. realmente, é lastimável, estou nes
se plano até para baixar uma resolução porque, é decreto federal, mas a reso
lução para regulamentar o decreto é da Secretaria. Estou estudando até a exi
gência de um estágio de 3 meses na Academia de Polida de São Paulo, para 
esses elementos da vigilância particular. 

Um dia fui ao banco, numa agência perto da minha casa, e os vigilantes 
-um tinha que estar dentro daquela torre, o outro tinha que estar na rua ou 
na porta, olhando- um estava fumando um cigarro lá no fundo, e o outro 
estava fora. Há esta falha, realmente, mas isto está sendo corrigido, está sen
do estudado em profundidade. Há esse grupo de trabalho que já organizei há 
uns 3 ou 4 meses, e estou para receber o resultado final, inclusive estou pre-
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vendo. t.: vou exigir, que todo vigilante bancãrío dessas asSõciãCões particula
rt::-. tenham obrigatoriamente um curso de pelo menos 3 meses na Academia 
tlc Polh.:'ta, au menos para . ..-ahcr manejar o revólver. Estou estudando seria
mente cs:.c assunto. 

Agora. dcncsccu o número de assaltos, felizmente, em São Paulo, de
c.·rcsccu. mesmo aparecendo alguns como esse a que V. Ex• se referiu, que é 
uma píada: uma pcssou chega para o gerente de um banco, dá-lhe um escrito, 
tudo filmado. com o repórter sabendo de tudo, o gerente manda trazer o di
nheiro. ajud<t a empacotar c até a levar o pacote a um automóvel. Este ho
mem fni preso, é um débil mental. E de todo este dinheiro, 2 milhões, ele gas
tou :-.ó JO ou 40 mil crulciro~ rara ragar táxi. E a tal coisa. Os jornais noti
t.:iam, cumprindo a sua obrigação de noticiar, todo mundo começa a ver a fa
r.::ilidadc d:.t coisa. cntfto vira modismo, é fácil. E esta a minha preocupação, 
ma~ csl{lU tratando disso seriamente. e em profundidade. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Concedo a palavra ao Depu
tado Péridcs Gonçalves. 

O SR. PERICLES GONÇALVES- Exm• Sr. Desembargador Otâvio 
Gon;aga Júnior, Sccret{trio de Segurança de São Paulo, eu me congratulo co
migo. porque cm mcío a 25 anos de açào policial, como Delegado de Polícia 
no Rio' de Janeiro, c mais 12 anos como Investigador de Polícia, recebi hoje 
uma das melhores aulas de sociologia. E, devo dizer a V. S• com humildade, 
mus com segurança. que, nesta minha bagagem, tenho 12 anos do maior labo
ratório de sociolngia deste País, talvez do mundo, que é a Baixada Fluminen
se. onde o~ crime~ mais tenebrosos são realizados. V. S" deu a mim urria nOva 
dimensUo. abriu um novo leque, porque é preciso que se estabeleça parâme
tros entre os dois grandes conglomerados brasileiros: Rio de Janeiro e São 
Paulo. 

Enquanto a gente vê. em São Paulo até a própria OpoSíção saudar a pes
soa do Sccretúrio de Segurança, enquanto se vê a própria-UpoSição dizer que 
!ú se respira um clima de tranqüilidadc, e V. S•, com a sua fidalguia de trato, 
que cm momento algum pode ser confundida com fraqueza, prega a não vio
lêneiu. mas não deixa de exaltar o rigor que deva presidir o ato do Poder 
Púb!icll para com os dclinqüentes, para com o que se afasta do bom caminho, 
cu. desgraçadamente, eminente Secretário de Segurança faço parte de uma 
r.:omunidadc onde a Polícia serviu ou está servindo de agasalho de frus~ 
trações. O prestigiado, que não consegue atingir o ápice da sua carreira, por 
motivos óbvios. rc_r.::cbc como prêmio de consolação a direção da Polícia do 
Estado do Rio de Janeiro. Então, lá- e tenho aqui a minha frente o grande 
Senador da Repúb!ii..'U que anda a pé pelo Rio de Janeiro -lá, se bate em es~ 
tudante c nada lica _<.~purado; lá, oficiais da PM bloqueiam o Palácio do Go~ 
verno. confinam o Governador e obrigam-no a conceder aumento de venci
mentos. E. no fim. quem é punido é o Chefe do Estado-Maior. Lá, se rouba 
mil carros por mê~ lá. estouram bombas; e, lá, meu caro Desembargador, 
Srs. Senadores. Srs. Deputados, Srs. da imprensa 1 quem conseguiu baixar um 
pouco a inc:idência cr-iminal foi uma figura fictícia chamada .. Mão Branca" 
4ue matou mais de 400. Mas, a polícia do atual Secretário de Segurança não 
conseguiu dc..wendar um só destes homicídios. Veja V. S• o meu estado de ai~ 
rna. cu que estou arrumando a mala para fazer uma viagem à Irlanda, no dia 
9, onde vou assistir a um Congresso Internacional de Polícia. 

Mus V. S~ prega o fundamental, que talvez seja até o elementar; a inte~ 
graçi'io povo-polícíà.. V. s~ descreveu aquT"I4 fatos, que crê serem as causas 
mais importantes do recrudescimento urbano. Enumerou-os de 1 a 14 e, por 
isto. a minha indagação. 

V. s~ não acha que entre 14 causas, não estaria incluída uma chamada a 
inelicãcia, não do aparelho policial, só, mas, sobretudo, da própria legis~ 
fação? Estamos combatendo, em 1980, o crime Com-o Código de 1940. V. S• 
sabe perfeitamente. e quero dar-lhe uma solidariedade, quando v. s• diz que 
não póde apurar, que não pode apurar, que não conseguiu apurar. Realmen
te, não pode apurar nas grandes enxurradas, nos grandes acontecimentos. E 
eu presenciei um, em Niterói,- quãndo se incendiou um circo, onde criminosa~ 
mente se pôs fogo num circo. Eu era o delegado de plantão. Então, a mim, 
não cabia, naquele instante, saber quem trazia um ferido. Evidentemente, 
numa açào polícia\, se traz um suspeito, e citei, obviamente, aquele cuidado 
de saber quem está detendo quem. O essencial é que se tire pelo menos os sus~ 
peitos daquele movimento policial, daquele movimento que traga a intran
qüilidadc. Estou falando isso na minha condição de Oposicionista, mas, sei 
perfeitamente que na hora da luta, na hora da guerra, muita coisa escapa à 
autoridade. porque esta está, realmente, interessada não na preservação de 
uma ou duas pessoas, mas, sim, numa paz social que envolva milhares de 
criaturas. de seres humanos. 

Então. perguntaria a V. S•, só quero fazer duas perguntas, este preâmbu~ 
lo roi só para dizer do meu festejo íntímo 1 a su:~cpresença é um show para o 

meu espírito -essas leis não são ineficazes, não são frágeis, nos dias de hoje? 
Porque, estou tentando, inclusive. estabelecer a fixação da responsabilidade 
penal do menor, a partir dos 16 anos. Tenho sido combatido por uns, mas ou
tros me aconselharam no exame prévio que fiz na Baixada Fluminense, no 
Rii:i"C!e Jan-eiro, onde essas tromb8:dinhas, a que V. Ex• alude, são praticadas, 
inclusive, por menor, na idade cronológica, mas, que tem aquele poder da 
crítica, o poder da separação do bem e do mal. E essa lei que resguarda o me
nor, que guarda o menor, pela possibilidade futura, hipotética de ser ele mis
turado, se condenado, com o bandido profissional, o que realmente não 
aconteceria nunca, porque até na Administração do próprio presídio, cabe ao 
Administrador separar os bons dos mauS. Evidentemente, jamais íria de dei~ 
xar um debutante no crime, com um profissional de tantos e tantos anos d_e 
cadeia a cumprir. Preserva-se_a figura do menor, contra o desejo da maiqria 
da população, mas se permite que esses menores, bandidos_ mirins, adultos, 
estuprem, violentem, agridam os menores de 12 anos, 13 anos, às vezes at~, 
sem absolutamente qualquer incidência criminal. 

A pergunt~, entã~, que gostaria que V. S• me respondesse- não se deve
ria acrescentar, aqui, como núrTiero 15, também a ineficácia das leis vigentes 
no País? 

O SR. OTAVIO GONZAGA JUNIOR- Veja V. Ex• que essa relação 
que fiz, não excludente, é exemplificativa. E lógico. Aliás, se V. Ex• me permi
tír,já levei muitas bordoadas, por aí, quando pugnei pela diminuição da ida
de, para efeitos da imputabilidade criminal. Apanhei muito, sofri críticas dos 
jornais. V. Ex• Sabe que na Austria, que é um país ultracivilizado e pequeno, 
o limite de idade é 14 anos? Em Ribeirão Preto, em São Paulo, há um menor 
de 13 anos. apelidado caveirinha, que já matou 6. sempre pugnei por essa di
minuição de idade, para efeitos penais, corri a criação concomitante de presí
dios juvenis. Mas, essa relação que fiz, não exclui outras concausas. Agora, 
leis velhas e pouco agifízadas, e V. Ex" se referiu a isto, é evidente, estamos em 
1980, e com essa explosão toda que existe no mundo inteiro, somos regidos às 
vezes, por leis que estão ultra-separadas. E há outra coisa, além disso. Não 
vou criticar a Justiça, mas, também esta não está bem atualizada. Porque as 
soluções, as conclusões __ dos processos criminais, têm que ser muito mais rápi
das. 

Tudo cresce, e o organismo não. Então, nós vivemos com isso tudo. 
Além da lei velha, da lei superada, também há essa deficiência, não por culpa 
do Juiz ou do Magistrado, mas, por culpa da própria Organização Judiciária. 
Agora, a relação não é excludente, admite inclusive essa a que V. Ex• se refe~ 
riu. ' -

O SR. OTAVIO GONZAGA JUNIOR- A segunda e última pergunta. 
V. Sf. estabeleceu um parâmetro, muito interessante, 14 são as causas mais im
portantes, e estas evidentemente, estão se desenvolvendo, ~ambém, em São 
Paulo. Agora, V. s~ apresenta paradoxalmente a diminuição da incidê~cia 
criminaL Isto é muito bonito para nós. 

O SR. OTAVIO GONZAGA JUNIOR - E real. 

O SR. PERICLES GONÇALVES- Creio piamente em V. S• V. S• fala, 
V. S• explica, V. S'il dá entrevistas. Talvez V. S• não saiba, mas, o nosso Sena
dor é capaz de testemunhar, V. S' goza de grande conceito no Rio de Janeiro. 
Lá, tenho certeza absoluta, o nosso povo diz- o Desembargador. Secretário 
de Segurança de São Paulo, é bacana. Ele vem e fala. O nosso resmunga, não 
diz nada. E a gente só sabe disto, da incidência criminal, pelo número de as~ 
saltados que diariamente nos procuram. Rara é a familia no Rio_ de Janeil:o 
que não tem um elemento, no seu seio, que não tenha sido assaltado, agredi
do, violentado. 

Então, pergunto a V. s~- .essa diminuição, V. S• atribui à eficácia do 
aparelho policial, naturalmente. 

O SR. OTAVIO GONZAGAJUNIOR- Não apenas. E claro que con
cordo e muito. Por uma série de fatores. Com relação a es5:e programa 
polícia-povo, às vezes, até me sinto meio ridículo, porque acho que o brasilei
ro tem uma mania: encara sempre o policial como um bandido, como um cul
pado. Isto é comum. As vezes, há um acidente na rua, um assalto, um atrope
lamento, passa uma pessoa que não viu nada, não sabe de nada, não testemu
nhou coisa nenhuma e, instintivamente, fica a favor da pessoa e contra o poli
cial. 

O SR. PERICLES GONÇALVES- Exato. 

O SR. OTAVIO GONZAGA JUNIOR- Então, estou procurando, 
com esse programa polícia-povo, conscientizar o povo de que se ele precisa da 
polícia, a polícia também precisa dele. 

O SR. PERICLES GONÇALVES- A última pergunta, esta é realmen
te a derradeira. 

O SR. OTAVIO GONZAGA JUNIOR- Não, quantas V. Ex• quiser. 

• 

• 
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O SR. PERICLES GONÇALVES- Não, pelo adiantado da hora. Sr . 
Secretário, todos os assessores de V. S', na Secretaria de Segurança, sãO poli
ciais? São tirados do quadro da Policia? 

O SR. OTAVIO GONZAGA JUNIOR- Menos do gabinete. Tenho Já 
uina repartição denominada CIOP, que não ê de elementos da polícia, mas, 
tem delegados de polícia. Agora, toda a cúpula da polícia minha, sim. 

O SR. PERICLES GONÇALVES - Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Com a palavra o nobre Sena· 
dor Murilo Badaró. 

O SR. MURILO BADARÓ - Apenas uma questão final. Não quero 
entrar no mérito da polêmica entre o Deputado Pêricles Gonçalves e o Secre
táriO de Segurança do Rio de Janeiro. Mas, não posso ouvir sem um reparo 
as críticas que se faz contra a pessoa do Secretário, qué é um riiilit8.r de con
duta irreprochãvel, mineiro, homem seriíssimo (risoS). O fato de eu ter assina
lado mineiro é por ser um dado encomiásHC:o a m3.is. Não quero entrar na 
discussão do problema policial do Rio de Janeiro, até por que eu não o co
nheço, mas, a figura do Secretário gostaria de ressalvar porque é um homem 
de bem, merece o nosso respeito e a nossa admiração. 

A outra questão é conceituai. Vivemos num período de grande confussão 
conceituai. As pessoas dizem as coisas, e os entendimentos a respeito daquilo 
são variados. 

Então, o nosso Deputado Goldman, sempre tãO inteligente, falou muito 
em organismos paramilitar.es. Então, fico imaginando, não sei qual o concei
to que o Deputado tem da expressão paramilitar. Gostaria até de ouvir, para 
que eu pudesse ir adiante no meu raciocínio, Se S. Ex• pudesse me socorrer. 

O SR. ALBERTO GOLDMAN- Exatamente a questão que fiz ao Sr. 
Secretário, o que ele entende por organismo paramilitar. 

O SR. MURILO BADARO- Não, V. Ex• fez mais, V. Ex• identificou 
até alguns. 

O SR. ALBERTO GOLDMAN - A partir da resposta de S. Ex•. 

O SR. MURILO BADARÓ - Porque a impressão que dá ... 

O SR. ALBERTO GOLDMAN- Não sendo civil e não sendo da Polí
cia Militar, e sendo de um organismo que obedece a uma legislação que não é 
estadual, mas federal, são organizações militares ou paramilitares. 

O SR. MURILO BADARÓ - Organismos que sejam ligados a órgãos 
militares poderiam ser organismos paramilitares. Mas, a expressão paramili

,1 tar, no meu entendimento, não significa organizações ligadas a organismos 
1 militares e, sim, organizações que têm estrutura, disciplina, formação hierar-
1 quizada, atuam nos moldes da organização militar. Por exemplo, a Máfia ê 
uma organização paramilitar típicã.. Esses órgãos todos que obedecem a co-
mandos centralizados. Isto é o que eu queria dizer, não para evitar que o de
bate possa perquiri"r o fulcro dessa questão, mas para não deixar a impressão 
de que o Secretário de Segurança de São Paulo possa ter sido pouco explícito. 

Por isso perguntei a V. Ex' se conhecia a existência de grupos organiza
dos, porque tanto são grupos paramilitares aqueles que atuam na chamada 
faixa da Direita, como também são chamados paramilitares aqueles que 
atuam na faixa da Esquerda. Então, é para definir conceitualmente- o que era 
isto, ê que trouxe o assunto à colocação. -

Vou concluir, dizendo que fazemos nossas as palavras com que V. S• foi 
saudado por todos os membros da Comissão, de forma indiscriminada, e de 
forma unânime, e esteja seguro que V. S• é credor do nosso aPreço, da nossa 
homenagem pela correção com que V. S• se comporta à frente da Secretaria 
de Segurança Pública do Estado de São Paulo e, sobretudo, pela demons
tração de clarividência que deu neste seu depoimento. 

O SR. OTAVIO GONZAGA JUNIOR - Multo obrigado Senador. 

O SR. PERICLES GONÇALVES -Aproveitando a final do Senador 
M urilo Badaró, o que ficou claro, usando-se o nome paramilitar ou militar, é 
a existência de um determinado agrupamento que tem funções repressivas 

que não está enquadrado dentro da própria legislação estadual, não ê dirigido 
pela Secretaria de Segurança Pública. 

Perguntaria: acha S. Ex• desembargador Otávio Gonzaga Júnior que se
tia útil para o bom andamento do próprio processo policial em São Paulo, já 
que é algo da órbita federal e, portanto, afeta a uma legislação, e afeta a este 
Congresso, que o Congresso revogasse, eliminasse as disposições que permi
tem a criação desses organismos paralelos às Polícias Estaduais? 

O SR. OTAVIO GONZAGA JUNIOR- Eles não seriam bem parale
los, Deputado, porque como notei aqui, paramilitar é toda organização que 
tem uma estrutura hierárquica, e várias organizaçôes não militares ou poli~ 
ciais têm uma estrutura assim. Agora, quanto à conveitiência de o Congresso 
tratar disso, o Cong"à~sso sabe melhor do que eu. 

O SR. ALBERTO GOLDMAN- Conveniência para o Estado, ponh 
de vista do Estado poder manter o processo policial no bom nível. 

O SR. OTAVIO GONZAGA JUNIOR- Mas está mantendo, Deputa 
do, tirando um ou outro caso, estâ mantendo. E vamos aperfeiçoar, e vamo 
melhorar isso. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Com a palavra o nobre Sena 
dor Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Queria, antes de V. Ex• encerrar a reu
nião, solicitar a V. Ex•- já conversei com o RClator, nobre Senador Murilo 
Badaró - que marcasse para hoje à tarde, logo depois do almoço, uma reu
nião especial da Comissão, porque estã presente em Brasília o Vereador An
tônio Carlos de Carvalho, em cujo gabinete estourou, no Rio de Janeiro, uma 
bomba que causou vítimas. E S. fu.' poderia trazer ao menos um depoimento, 
para que ficasse constando dos Anais da Comissão, ele que estava presente no 
ato em que essa bomba explodiu, poderia trazer aqui um depoimento que se~ 
ria- interessante fosse colhido, já que ·a hora não permite que o seja agora, nes
te instante. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia) - De acordo com os entendi· 
mentos havidos, consulto ao Senador Nelson Carneiro se às 16 horas estaria 
razoável? 

O SR. NELSON CARNEIRO- As 15,30, porque o depoimento deve 
ser breve ... 

O SR. PRESIDÉNTE (Orestes Quércia)- Senador, seria melhor se fos
se às 16 horas, tendo em vista um outro compromisso, o da instalação da Co
missão dos Municípios, da qual faço parte. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Eu não me oponho, Sr. Presidente. 
Então 16 horas, está ótimo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Gostaria de formalizar um requeri
mento a V. Ex•, no sentido de que nessa reunião pudesse ser ouvido também 
o Deputado Erasmo Dias, a respeito de suas declarações à imprensa quanto 
ao problema de atentados tenoristas no País. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia) - Tendo em vista o requeri
mento do Senador Herique SantillO, gostaria de ouvir a opinião do relator. 

O SR. MURILO BADARO -Só para uma informação, Senador San· 
tillo, o depoimento do Deputado Erasmo Dias, e o do Deputado Péricles 
Gonçalves, exatamente pela grande experiência que ambos possuem com re
lação à esse problema, jâ estava consertado pela Comissão. E problema de 
ajustar, exatamente, com a presença dele. Estou inteiramente de acordo. 

O SR. PRESIDENTE (Orestes Quércia)- Esta Presidência vai procu
rar consultar o Deputado Erasmo Dias e, se houver possibilidade, o convida
rã, então, para às 16 horas. 

Convidamos os Srs. membros para a reunião às 16 horas de hoje, neste 
mesmo local. 

Estâ encerrada a reunião. 
(Levanta-se a reunião às 13 horas e 5 minutos.) 
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MESA 

Presidente 
luix Viana 

1 t .. VIce .. Presfdente 
Nilo Coelho 

2t .. VIce .. Presldente 
Dinarte Marix 

1 '-Secretário 
Alexandre Costa 

2t .. secretárlo 
Gobriel HermM 

3•-Secretárlo 
lourivol Bopti~ta 

4• .. Secretárlo 
Gastão Müller 

Suplentes de Secretários 
Jorge Kalum& 

B&nedito Canelas 
Panos Pôrto 

COMISSOES 

Diretor: Ant6nio Carlos de Noguoira 

Locol: Anexo 11 - r.irreo 
Telefones: 211-3487 

211-3488 
211-3489 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe: Daniel Reis .~e Souza 

Local: Anexo 11 -Térreo 
Telefones: 211-3.490 

211·3491 

COMISSÃO DE AGRICULTURA - (CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidento: Eveláslo Vieira 
Vice·Presidente: Leite Chaves 

Suplentes 

1, Passos Pôrto 1. Jutahy Magolhàes 
2. Benedito Canelas 2. Affonso Camargo 
3. Pedro Pedrossion 3. Joào Calmon 
4. José Uns 

1. Evelásio Vieira 1. Agenor Maria 
2. Leite Choves 2. Amaro! Peixoto 
3. José Richa 

Assistente: Sàrgio da Fonseca Braga - 211·3492 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Mendes Conote 
Vice--Presidente: Agenor Maria 

TitulareS Suplentes 
1. Mendes Canole 1. Raimundo Paronte 
2. Josê Lins 2. Alberto Silvo 
3. Eunice Michiles 3. Almir Pinto 
4. Vicente Vuolo 

1, Evandro Carreira 1. Marcos Freire 
2. Agenor Maria 2. Humberto Lucena 
3. Mauro Benevides 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II I 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

PMOB 

Líder 

Paulo Brossard 

Vlce-Líderes 

Humberto Lucena 
Josô Ric:ha 

Marcos Freire 
MaurO Bensvides 
Nelson Carneiro 
Orestes Quôrcia 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO POPULAR - PP 

Lide r 

Gilvan Rocha 

Vlce-Líderes 

Evelósio Vieira 
Alberto Silvo 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - 211-3493 
Reuniões: Terc;as·feiros, às 10:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevifácquo" - Anexo 11 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 
(1.5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Henrique de La Rocqua 
1'~-Vice·Presidente: Aloysio Chaves 
2'~-Vice-Presidente: Hugo Ramos 

Titulares Suplentos 

1. Bernardino Viana 
2. Helvídio Nunes 
3. José Sarney 
4. Aloysio Chaves 
5. Aderbal Juremo 
6. Murilo Badaró 
7. Moacyr Dollo 
a. Amoral Furlan 
9. Raimundo Parente 

1 . Hugo Ramos 
2. Leite Choves 
3. Ló:t:aro Barboza 
4. Nelson Carneiro 
5. Paulo Bronord 
6. Franco Montara 

1. Lenoir Vergas 
2. João Calmon 
3. Almir Pinto 
4. Milton Cabral 
5. Luiz Fernando Freire 

6. Arnon de Mello 

l. Cunha üma 
2. T ancredo Neves 
3. Dirceu Cardoso 

Assistente: Paulo Roberto A. Campos - 211·3494 
Reuniões: Quartos·f~Birai, às 10:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Jessô Freire 
Vice·Presidente: Lázaro Barboza 

Suplentes 

1. Jessé Freire 
2. José Sarney 

3. Pouos Pôrto 
4. Saldanha Cerzi 
S. Affonso Comorgo 
6. Murilo Badaró 
7. José Caixeta 

1. José Guiomard 
2. Torso Outro 
3. Benedito Canelas 
4. Moacyr Oollo 

Outubro de 1980 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL- PDS 

Líder 

Jarbas Passarinho 

1. Itamar franco 
2. Lázaro Barboza 
3. Adalberto Seno 

Vlce-Líderes 

Aderbal, Juremo 
Alo}"io Chaves 

Bernardino VIana 
Josô Uns 

Lomanto JUnior 
Moacyr Dalla 
Murila Badaró 
Saldanha Derzi 

1. H11nrique Santillo 
2. Roberto Satumino 
3. Gilvan Rocha 

4. Mouro Benevides 

Assistente: Ledo Ferreira da Rocha - 211·3.499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 

{11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Teotónio Vilela 
Vice·Presidente: Roborto Soturnino 

Suplentes 

1. Arnon de Mello 1. Helvidio Nunes 
2. Bernardino Viana 2. Alberto Silva 
3. José Lins 3. Benedito Ferreira 
4. Jessê Freire 4. Vicente Vuolo 
5. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7. Lui:t: Cavalcante 

1. Roberto Soturnino 1. Josê Richo 
2. Teotõnio Vilela 2. Orestes Qu6rclo 
3. Marcos Freire 3. T ancredo Neves 
4. Pedro Simon 
Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro- 211-3.49.5 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10130 horas 
Local: Sala do Anexo "B" 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEq 

(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Joõo Colmon 
Vice·Presidente: Jutahy Magalhóes 

Titulares Suplentes 

1. João Colmon 1. José Uns 

2. Tarso Outra 2. Arnon de Mello 

3. Jutahy Magalhães 3. Jorge Kalume 

4. Aloysio Choves 4. Pedro Pedrossian 

5. Aderbal Juremo 
6. Eunice Michiles 

1. Adalberto Sena 1. Marcos Freire 
2. Evelàsio Vieira 2. Gilvon Rocha 
3. Franco Montara 

• 

• 
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Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - 211·3492 
Reuniões: Quintas-feiras, às 1 0~00 h'-'"OS 
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Al;.ixo 11 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cunha Uma 
Vke-Presidente~ Tancredo Neves 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. João Lúcio 
3. lomanto Júnior 
4. Affonso Camargo 
5. Vicente Vuoio 
6. Alberto Silva 
7. Alberto lavinas 
8. Jorge Kalume 
9. Jutahy Magalhdes 

1 O. Mendes Canale 

1. Cunha Uma 
2. Tancredo Neves 
3. Roberto Satumino 
4. Amaral Peixoto 
.5. Pedro Simon 
6. Mauro Benevldes 
7. Teotélonio Vllela 

Suplentes 

1. Saldanha Derzi 
2. Luiz Fernan<;lo Freire 
3. Jessé fr&ire 
4. José Sarney 
5. Milton Cabral 
6. José Guiomard 

1. Paulo Brossard 
2. Marcos Freire 
3. Lózaro Sarboza 
4. José Richa 

Assist!lnte: Carlos Guilherme Fonseca - 211-3493 
Reuiliões: Quintas-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 

(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidentltl HeMdio Nunes 
Vice-Presidente: Lenoir Vargas 

rrtulares Suplentes 

1. l..enoir Vergas 1. Jutahy Magalhàes 
2. Helvidio Nunes 2. Raimundo Parente 
3. Jessé Freire 3. Eunice Michilos 
4. Moacyr Oalla 4. Benedito Canetas 
5. Luiz Fernando Freire 
6. Aloysio Chaves 

1. Franco Mo'ltoro 1. Nelson Carneiro 
2. Humberto Lucena 2. Marcos Freire 
3. Jaiwn Barreto 

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa- 211-3497 
Reuniões: Quintos-feiras, às 11100 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prosldente: Arnon de Mollo 
Vice-.Presidente: Alberto Silva 

Titulare:;; Suplentes 

1. Luiz Cavalcante 1. Affonso Camargo 
2. Milton Cabral 2. JOão Calmon 
3. Alberto Silva 3. Jutahy Magalhóes 
4. Arnon de Mollo 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Roberto Saturnino 
3. HenriqueSantíllo 
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Assistento: Carlos da Fonseca Braga - 211-3496 
Reuniões: Quartas--feiras, às 11 ~oo horas 
locah Safo do Anexo "B" 

COMISSÃO DOS MUNICIPIOS 

(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prosidente: lomanto Júnior 
Vice-Prosidente: Orestes Quércia 

Titulares 

1. lomanto Júnior 
2. Almir Pinto 
3. Amoral Furlan 
4. Amoral Peixoto 
5. Benedito Canelas 
6. Jutahy Magalhães 
7. lenoir Vargas 
8. Moacyr Oalla 
9. Raimundo Parente 

1 O. Saldanha Derzi 

1. José Richa 
2. Orestes Quércia 
3. Itamar Franco 
4. Evandro Carr'eira 
5. Lrizaro Barboza 

1 . Affonso Camargo 
2. Valdon Vcrjão 

Suplentos 

1. Tarso Outra 
2. Joào lúcio 
3. Aderbal Juremo 
4. Jo~ Samey 
5. Murilo Badarô 

1 • Agenor Maria 
2. Jaison Barreto 
3. Humberto Lucena 

1. Evelásio Vieira 

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211-3496 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
local: Anoxo "B" 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 

(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardo50 
Vice-Presidente: Adalberto Sena 

Titulares Suplentes 

1. Tarso Outro 1. João Calmon 
2. Saldanha Oerzi 2. Murilo Badaró 
3. Mendes Canele 3. Josó Samey 

1. Dirceu Cardoso 1. Hugo Ramos 
2. Adalberto Sena 

Assistente: Fcitima Abfahão de Araújo - 211-3266 
Reuniões: Quintas--feiras, às 12:00 horas 
Local: Sala "C!óvis Bevifócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tarso Outra 
19-Vice-Presidente: Saldanha Derzi 
29-Vice-Presidente: lomanto Júnior 

Titulares 

1. Tono Outra 
2. Bernardino Vtana 
3. Saldanha Derzi 
4. Lomanto Júnior 
5. Mendes Canale 
6. Aderbal Juremo 
7. A[t,.: .. Pinto 

8. lenc.-., Vargcs 
9. luiz Fernando Freire 

Suplentes 

1. Aloysio Chaves 
2. Pedro Pedrossian 
3, Henrique do La Rocque 
4. José- Guiomard 
5. Luiz Cavalcante 
6. 

1. Paulo Brossard 1. Ma~.cos Freire 
2. Nelson Carneiro 2. Mauro Benevides 
3. Itamar Franco 3. Leito Choves 
4. José Richo 

5. Amaral Poixoto 
6. Tancredo Neves 

Assistente: Leila" leivas Ferro Costa - 2113497 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SAÚDE 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidenta: Gilvan Rocha 
Vice-Prosidanta: Henrique Santillo 

Titulares Suplentes 

1. lomanto Júnior 1. Saldanha Dorzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kalume 
3. Alb&rto Silva 3. Ben&dito Canelas 
4. José Guiomard 

1. Gilvan Rocha 1. José Richa 
2. Henrique Santil/o 2. Adalberto Sono 
3. Jaison Barrote 

Assistente: Lado Ferreira da Rocha - 211-3499 
Reuni6es: Quintas-feiras, às 10,30 horas 
locah Sala "Ruy Barbosau - Anexo 11 

COMISSÃO OE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kalume 
Vice·Presidente: Mauro Benavidos 

Titulares Suplentes 

1. Jorge Kalume 1. Raimundo Parente 
2. luiz Cavalcante 2. Amoral Furlan 
3. Murilo Badaró 3. José Guiomard 
4. Benedito Ferreira 

1. Mauro Bonevides 1. Cunha Lima 
2. Agenor Maria 2. Jaison Barreto 
3. Or&stes Quércia 

Assistente: Marcelino dos Santus Come/lo - 211·3499 
R&uniõeS: Quartos·fairas, às 9·,3o horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO OE SERVIÇO PUBLICO CIVIL - (CSPC) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evandro Carreira 
Vico-Presidente: Humberto Lucena 

Titulares Suplentes 

1. Raimundo Parente 1. Affon50 Camorgo 
2. luiz Fernando Freire 2. Pedro Pedrouian 
3. Bernardino Viana 3. Aderbal Juroma 
4. Alberto Silvo 
1. Evandro Carreira 1. Orestes Quércia 
2. Humberto Lucena 2. Evelósio Vieira 
3. lcizaro Barboza 

Assistente: lêdo Ferreira do Rocha - 211-3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosar' - Atlexo 11 
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBUCAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Benedito Ferreira 
Vice·Presidente: Vlcentlt Vuolo 

.Suplentos 

1. Benedito Ferreira 
2. Vicente Vuolo 
3. Pedro Pedrossian 
.4. Affonso Comargo 

1. Passos Pórto 
2.. lomanto Júnior 
3. Alberto Silvo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Soçà<> 11) 

1. Evandro Carreiro 1. leite Chaves 
2. lózaro Borboza 2. Agenor Mario 
3. Orestes Quércia 

Assistente: Marcelino dos Santos Camelfo - 211-3499 

Re\miões: Terças-feiras, às 10:00 horas 

Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
Local: Anexo 11 --Térreo - 211·3507 

Assistentes: 
Helena lsndrd Accouhy- 211-3510 
Mauro Lopes de Só - 211·3509 
Cloyfon Zonlorenci - 211·3508 

OtJtubro de _1980 

C) SERVIÇO OE tOMISSóES ESPECIAIS E DE INQUÉRITO 

Chefe: Cleide Maria B. F. Cruz 
Local: Anexo 11 - Térreo - 211-3511 
Assistentes: 
Elizobeth Gil B. Vianna- 211-3510 
Nodir do Rocha Gomes- 211-3508 
Hora/do P. Fernandes - 211-.3512 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

,HORAS 

10,00 

HORAS 

09.30 

10,00 

10,30 

IJ,QO 

HORARIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1980 

TERÇA SALAS ASSISTENU HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. 
RUY BARBOSA 
Ramal-3882 

MARCELINO C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 
Ramal-3880 GUILHERME 

09.30 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

GUILHERME C.S.P.C. 
RUY BARBOSA 

LEOA C.A.R. 
Ramal-3880 Ramal-3882 

QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.e. ANEXO"B" SÉRGIO 

C.S.N. 
RUY BARBOSA CARLOS JO,QO 
Ramal-3882 RUY BARBOSA 

C.D.F. 
Ramal-3882 

LEOA 
CLÓVIS BEVILÁCQUA PAULO 

C.C.J. 
Ramal-3880 ROBERTO RUY BARBOSA 

J0,3Q C.S: 
Ramal-3882 

L~ DA 

C.A. ANEXO"B" SÉRGIO 
CLÓVIS ~EVILÁCQUA 1 J,oo C.L.S. ~E ILA 

ANEXO"B" 
Ramal-3880 

C.E. 
Ramal-3888 

FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 12,00 C. R. FÁTIMA 

RUY BARBOSA 
Ramal-3880 

C. R. E. 
Ramal-3882 LEI LA 

11,00 C.M. ANEXO "B" FÁTIMA 

C.M.E. ANEXO"B" CARLOS 

• 

• 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO ·oo CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXV - N• 123 SÁBADO, 11 DE OUTUBRO DE 1980 BRAS! LIA- DF 

.SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

I - ATA DA 155• SESSÃO, El\11 10 DE OUTUBRO DE 1980 

1.1- ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Oficios do Sr. J9-8ecretârio da Câmara dos Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 

-Projeto de Lei da Câmara n• 57/80 (n' 4.625/77, na Casa de ori· 
gem), que acrescenta§ 5• ao art. 169 da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965 
- Código Eleitoral. 

- Projeto de LOí da Câmara n• 58/80 (n• 1.693/79, na Casa de ori· 
gem), que acrescenta parágrafo ao art. 458 da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 59/80 (n' 1.425/79, na Casa de ori· 
gem), que altera o art. I• da Lei n• 5.698, de 31 de agosto de 1971, que dis· 
põe sobre as prestações devidas a ex-combatente segurado da Previdência 
Social. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 60/80 (n• 1.996/76, na Casa de ori· 
gero), que determina a aplicação da correção monetâria nos débitos oriun
dos de decisão judicial e dâ outras providências. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 61/80 (n• 1.440/75, na Casa de ori· 
gem), que erige em monumento nacional a cidade de Olinda, no Estado de 
Pernambuco. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 62/80 (n• 1.871/79, na Casa de ori· 
gem), que dá nova redação ao art. 5• da Lei n• 6.678, de 14 de agosto de 
1979. que dispõe sobre a requisição de servidores públicos da adminis
tração direta e autãrquica pela Justiça Eleitoral e dã outras PrOvidências. 

1.2.2 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 12/80 (n• 46-b/80, na Câmara 
dos Deputados), que ratifica o texto do Protocolo de 1979 para a Quinta 
Prorrogação da Convenção sobre o Comércio do Trigo de 1971, aprovado 
na Conferência realizada em Londres. na sede do Conselho Internacional 
do Trigo- CIT, a 21 de março de 1979. 

-Mensagem n' 214/80 (n• 387/80, na origem), do Senhor PreSidente 
da República, submetendo à aprovaÇão do Senado Federal proposta para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Fortaleza (CE) a elevar em 
Cr$ 148.300.000,00 o montante de sua dívida consolidada, 

-Oficio n• S-29/80 (i\9" 153/80,na origem), do Sr. Governador do 
Estado de Mato Grosso, solicitando aut~rtzas:ão para contratar operação 
de empréstimo externo, no valor de US$ I 5,000,000.00 de dólares~ des_tl
nado ao programa de eletrificação estadual. 

-Mensagem n• 122/78 (n• 208/78, na origem), do Senhor Presidente 
da República. solicitando autorização do SenadO- Federal seja autorizada 
a alienação de terras públicas no distrito agropeCuãrio da Sl:lperintendên
cia da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) iÍ empresa MONTEROSA 
SjA. --

-Mensagem n• l26j78 (n• 212/78, na origem), do Senhor Presidente 
da República, solicitando autorização do Senado Federal seja autorizada 
a alienação de terras públicas no distrito agropecuârio da Superintendên .. 
cia da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) à empresa Agropecuâria 
Dimona, Comércio _e Indústria S/ A. 

1.2.3 - Mensagem do Senhor Presidente da República. 

- N• 141/80 (n• 246/80, na origem), solicitando a retirada, para ree
xame, da Mensagem n9 477/77, relativa ao Projeto de Lei da Câmara n9' 
135/77 (n• 4.458/77, na Casa de origem), que dispõe sobre complemen
tação de obras e serviços de engenharia jã licitados. 

1.2.4 - Comunicações da Presidência 

- Referente ao deferimento da mensagem anteriormente lida pelas 
razões que expende. 

- Recebimento do Oficio n•S-32/80 (n• 685/80-GP, na origem), do 
Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, encaminhando 
o relatório e o parecer prévio sobre as contas do Governador do Distrito 
Federal relativas ao exercício financeiro de 1979, juntamente com os ba
lanços da administração centralizada e o balanço consolidado da Secreta
ria de Finanças. 

1.2.5 - Discursos do Expediente 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Relatório apresentado pelo 
grupo de trabalho criado pelo Ministério das Minas e Energia, com a fina
lidade de apresentar uma política para o setor de minerais preciosos e se~ 
mipreciosos- do País. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Encaminhando à Mesa requeri
mento de voto de aplauso ao Dr. CampOs Neto, Juiz de Menores da cida
de do Rio de Janeiro, pela proibição da música intitulada ••o mal é o que 
sai da boca do homem". 

SENADOR MILTON CABRAL- Fórum Internacional sobre Eco
nomia Mineral, recentemente realizado no Estado da Paraíba. 

SENADOR JARDAS PASSARINHO -Repúdio às calúnias assaca. 
das contra S. Ex• por membro do Congresso Nacional, por considerá-las, 
à luz das considerações que expende, desprovidas de qualquer fundamen
to. 

SENADOR BERNARDINO VIANA - Validade dos empréstimos 
internos e externos aUtorizados pelo Senado Federal, tendo em vista po
sição contrãria 9o Sr. Senador pircc::u Cardoso, por considerã-los inflacio-
nãrios. -

SENADOR ALBERTO SILVA, como Líder- Ato discriminatório 
que teria sido praticado pelo Governador do Estado do Piauí, objetivando 
caracterizar a acumulação de cargos por médicos que menciona. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Preservação do prédio do Co. 
pacabana Palace Hotel, na cidade do Rio de Janeiro. 
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SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Realização, em Salvador
BA, do V Salão Nacional Universitârio de Artes Plâsticas. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Potencialidades do Brasil 
no tocante à produção de alimentos e à utilização de safras agroenergéti
cas como fonte de combustível automotivo. 

!.3 - ORDEM DO DIA 

- Projeto de Resolução "n9 87/80, QUe autoriza a Prefeitura Munici
pal de Santo Antônio da Alegria (SP) a elevar em Cr$ 5.513.411,00 (cinco 
milhões, quinhentos e treze mil, quatrocentos e onze cruzeiros) o montan
te de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quõrum. 

-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 38j80 (n• 
3.044j80, na Casa de origem), retificando, sem ônus, a Lei n• 6.730, de 3 
de dezembro de 1979, que estima a receita e fixa a despesa da União para o 
exercício financeiro de 1980. Discussão encerrada, voltando às comissões 
competentes em virtude do recebimento de emenda em plenário. 

-Projeto-de Resolução n9 88/80, que au-toriza a Prefeitura Munici
pal de Três Lagoas (MS) a elevar em CrS 17.63!.000,00 (dezessete mi
lhões, seiscentos e trinta e um mil cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada. Apreciação adiada por falta de quorum regimental para o prosse
guimento da sessão, após usar da palavra o Sr. Dirceu CardoSo. 

-Projeto de Resolução n9 90{80~ que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Barra do Garças (MT) a elevar em Cr$ .6.417.000,00 (seis milhões, 
quatrocentos e dezessete mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada. Apreciação adiada por falta de quorum r~":gimental para o prossegui
mento da sessão. 

-Projeto de Resoh.içã0--n9 101/80, qi.lé iutoriza o Governo do Esta
do do Espírito Santo a realizar operação de empréstimo externo no valor 
deUS$ 15,000,000.00 (quinze milhões de dólares norte-americanos) desti
nado ao programa de ação do Estado. Apreciação adiada por falta de quo
rum regimental para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Resolução n9 102/80, que autoriza o Governo do Esta
do da Bahia a realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 
25,000,000.00 (vinte e cinco milhões .de dólares), para aplicação nos pro
gramas de transporte rodoviário e de energia elétrica do Estado. Apre
ciação adiada por falta de quorum regimental para o prosseguimento da 
sessão. 

-Projeto de Resolução n9 91/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de lgarapava (SP) a elevar em Cr$ 14.759.280,00 (quatorze milhões, se
tecentos e cinqüenta e nove mil, duzentos e oitenta cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. Apreciação adiada por falta de quorum regi
mental para o prosseguimento da sessão. 

- Projeto de Resolução n9 92/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de lrecê (BA) a elevar em CrS 195.132.000,00 (cento e noventa e cinco 
milhões, cento e trinta e dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada. Apreciação adiada por falta de quorum regimental para o prosse
guimento da sessão. 

- Projeto de Resolução n9 93/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Rancharia (SP) a elevar em CrS 4. 704.000,00 (quatro milhões, sete
centos e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Apreciação adiada por falta de quorum regimental para o prosseguimento 
da sessão. 

- Projeto de Resolução n• 103 j80, que autoriza a Empresa de U rba
nização do Recife - URB, a_ contratar operação de credito no valor de 

Cr$ 204.543.216,36 (duzentos e quatro milhões, quinhentos e quarenta e 
três mil, duzentos e dezesseis cruzeiros e trinta e seis centavos). Apreciação 
adiada por falta de quorum regimental para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Resolução n9 104/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Cajazeiras (PB) a elevar em Cr$ 48.644.944, ll (quarenta e oito mi
lhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro 
cruzeiros e onze centavos) o montante de sua dívida consolid3.da. Apre
ciação adiada por falta de quorum regimental para o prosseguimento da 
sessão. 

-Projeto de Resolução n9 105/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Presidente Prudente (SP) a elevar em Cr$ 110.560.327,71 (cento e 
dez milhões, quinhentos e sessenta mil, trezentos e vinte e sete cruzeiros e 
setenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada. Apreciacão 
adiada pOr falta de quorum regimental para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Resolução n9 107/80, que autoriza o Governo do Esta~ 
do de São Paulo a elevar em Cr$ 667.000.000,00 (seiscentos e sesSenta e 
sete milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Apre
ciação adiada por falta de quorum regimental para o prosseguimento da 
- ~,. .. · 

Projeto de Resolução n9 108/80, que autoriza a Prefeitura Munici-
-• de Limeira (SP) a elevar em Cr$ 30_489.375,00 (trinta milhões, quatro

centos e oitenta e nove mil, trezentos e setenta e cinco cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada. Apreciação adiada por falta de quorum re
gimental para o prosseguimento da sessão. 

- Projeto de Lei do Senado n• 89/80, de autoria do Sr. Senador 
Aderbal Jurema, que dispõe sobre isenção de multas previstas nos arts. 79 
e 8' da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965- Código Eleitoral. Apreciação 
adiada por falta de quorum regimental para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Lei do Senado n• 82/79, de autoria do Sr. Senador Hen
riq~e Santillo, que altera o artigo 5• do Decreto-lei n• 999, de 21 de ou
tubro de 1969. Apreciação adiada por falta de quorum regimental para o 
prosseguimento da sessão. 

- - Projeto de Lei do Senado n• 344/79, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércía, dispondo sobre o pagamento em dobro do auxilio
natalidade, no caso que especifica. (Apreciação preliminar da constitucio
nalidade.) Apreciação adiada por falta de quorum regimental para o pros
seguimento da sessão. 

1.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES
SÃO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÕES ANTERIO-
RES . 

- Do Sr. Alberto Silva, proferido na sessão de 23-9-80 
- Do Sr. Evandro Carreira, proferido na sessão de 6~10-80 

3-ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO 

N•s 57 e 58, de 1980 

4-ATA DE COMISSÃO 

5-MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VI CE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

ATA DA 155• SESSÃO, EM 10 DE OUTUBRO DE 1980 
2• SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 46~ LEGISLATURA 

PRESIDI;;NCIA DOS SRS- NILO COELHO E JORGE KALUME 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTEs OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena -Jorge Kalume- José Guiomard - Eunice Michiles 
- Evandro Carreira - Rainiundo Parente - Jarbas Passarinho - Alexan
dre Costa- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvldio Nunes- Almir 
Pinto- Agenor Maria--' Cunha Lima- Milton Cabral- Aderbal Jurema 
-Nilo Coelho -João Lúcio- LuizCavalcante-Gilvan ~ocha- Louri
val Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Dir-

ceu Cardoso - J Õão Calmon - Nelson· Carneiro - Roberto Saturnino -
Itamar Franco- Tancredo Neves- He~que Santillo- Vicente Vuolo
Leite Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. }9-Secretârio procederá à leitura do Expediente. 

.. 



Outubro de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl. (Seção 11) Sábado li 5577 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 

Do Sr. JP~Secretário diz Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão 
do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 57, DE 1980 
(N• 4.625/77, na Casa de origem) 

Acrescenta§ 5• ao art.169 da Lei n•4.737, de 15 de julho de 1965 
- Código Eleitoral. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Acrescente-se ao art. 169 da Lei n•4.737, de 15 de julho de 1965, 
o seguinte § 59: 

"Art. 169. 

§ 59 Para os fins previstos neste artigo, os candidatos terão li~ 
vre acesso a todos os locais onde sejam feitas apurações." 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam~se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965 

Código Eleitoral 

PARTE QUARTA 

Das Eleições 

TITULO V 

Da Apuração 

CAPITULO II 
Da Apuração nas Juntas 

SEÇÃO lii 

Das Impugnações e dos Recursos 

Art. 169. À medida que os votos forem sendo apurados, poderão Os fis
cais e delegados de Partido, assim como os candidatos, apresentar impug
nações que serão decididas de plano pela Junta. 

§ 19 : .. s Juntas decidirão por maioria de votos as impugnações. 
§ 29 De suas decisões cabe recurso imediato, interposto verbalmente ou 

por escrito, que deverá ser fundamentado no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas para· que tenha seguimento. 

§ 39 O recurso, quandO ocorrerem eleiÇõés simultâneas, indicará ex
pressamente a eleição a que se refere. 

·~§ 49 Os recursos serão instruídos de ofício, com certidão da decisão re
corrida; se interpostos verbalmente, constará tambêm da certidão o trecho 
correspondente do boletim." 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 58, DE 1980 
(N• 1.693/79, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo ao art. 458 da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Fica acrescentado ao art. 458 da Consolidação das Leis do Tra

balho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943, o seguinte§ 
3•: 

"Art. 458. .. .................. -- ........... ,_,. .... .. 
§ I' ..................... ------·-................... . 
§2' ......................... - ..................... . 
§ 39 Entende-se por habitação, para os efeitos deste artigo, 

não só o imóvel da empresa ocupado residencialmente pelo empre
gado, mas tambêm o alugado à conta do empregad<?! para residên
cia do empregado." 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

(Aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943) 

TITULO IV 

Do Contrato Individual do Trabalho 

CAPITULO 11 

Da Remuneração 

Art. 458. Além do pagamento em dinheiro, compreendem-se no sa
lário, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou ou~ 
tras prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do costume, 
fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o paga
mento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. 

§ 19 Os valores atribuídos às prestações in natura deverão ser justos e 
razoáveis, não podendo exceder, em cada caso, os dos percentuais das parce~ 
las componentes do salário mínimo (artigos 81 e 82). 

§ 29 Não serão considerados como salário, para os efeitos previstos nes
te artigo, os vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao emH 
pregado e utilizados no local de trabalho, para a prestação dos respectivos 
serviços. 

(Às Comissões de Legislação Social e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 59, DE 1980 
(N• 1.425/79, na Casa de origem) 

Altera o art. 1• da Lei n• 5.698, de 31 de agosto de 1971, que dis
põe sobre as prestações devidas a ex-combatente segurado da previ
dência social. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' O art. I' da Lei n• 5.698, de 31 de agosto de 1971, passa a vigo· 

rar acrescido do seguinte dispositivo, numerado ·como inciso II, 
renumerando-se o atual inciso II para III: 

'~Art. 19 ... _ ......................................... . 
1- ........ ~ ....................................... .. 
II -A aquisição do direito à aposentadoria por velhice, que, 

após 60 (sessenta) contribuições mensais, será devida ao segurado 
que completar 60 (sessenta) anos de idade, quando do sexo masculi
no, e 55 (cinqUenta e cinco) anos de idade, qUando do feminino." 

Art. 29 As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão cobertas 
com recursos do Instituto Nacional da Previdência Social, previstos no art. 
I 28 da Consolidação da Previdência Social. 

Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.698, DE 31 DE AGOSTO DE 1971 

Dispõe sobre as prestações devidas a ex-combatente segurado da 
Previdência Social, e dá outras providências. 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Art. J9 O ex-combatente segurado da Previdência Social e seus depen
dentes terão direito às prestaÇõeS previdencíárias, concedidas, mantidas e rea
justadas de conformidade com o regime gerai da legislação orgânica da Previ
dência Social, salvo quanto: 

I - ao tempo de serviço para aquisição do direito à aposentadoria por 
tempo de serviço ou ao abono de permanência em serviço que será de 25 (vin
te e cinco) anos; 

ll- a renda mensal do auxílio-doença e da aposentadoria de qualquer 
espécie, que serã igual a 100% (cem por cento) do salãrio de benefício, defini· 
do e delimitado na legislação comum da Previdência Social. 

Parágrafo único: -Será computado como tempo de serviço, para os efei
tos desta Lei, o período de serviço militar prestado durante a guerra de 1939 a 
1945. 
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Art. 29- Considera-se ex-combatente, para efeito desta Lei, o definido 
como tal na Lei n9 5.315, de 12 de setembro de 1967, bem como o integrante 
da Marinha Mercante Nacional que, entre 22 de março de 1941 e 8 de maio 
de 1945, tenha participado de pelo menos duas viagens em zona de ataques 
submarinos. 

Parágrafo único. Consideram-se, ainda, ex-combatentes, para os efei
tos desta Lei, os pilotos civis que, no período referido neste artigo, tenham 
comprovadamente participado, por solicitação de autoridade militar, de pa
trulhamento, busca, vigilância, localização de navios torpedeados e assistên
cia aos náufragos. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ·-· ................. -~---;-.~ ......... ··~--~ ..... . 
(Às Comissões de Legislação Social e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 60, DE 1980 
(n• 1.996/76, na Casa de origem) 

Determina a aplicação da correção monetária nos débitos oriun
dos de decisão judicial, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante 

de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorârios-advocatícios. 
§ 1" Nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, a correção será 

calculada a contar do respectivo vencimento. 
§ 29 Nos demais casos, o cãculo far-se-â a partir do ajuizamento da 

ação. 

Art. 29 O Poder Executivo, no· prazo de 60 (sessenta) dias, regulamen
tará a forma pela qual será efetuado o cãlculo da--correção monetária. 

Art. 39 O dispostO nesta lei aplica-se a todas as causas pendentes de jul
gamento. 

Art. 49 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

( Às Comissões de Constituição e "Justiça. de Economia e de Fi
nanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 61, DE 1980 
(n' t.440f75, na Casa de origem) 

Erige em monumento nacional a Cidade de Olinda, no Estado de 
Pernambuco. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 Fica erigida em monumento nacional a Cidade de Olinda, no 

Estado de Pernambuco._ 
Art.2"' Esta lei entrará em vigor nã data de sua publicação. 
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrãriõ. 

(À Comissão de Educação e Cultura.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 62, DE 1980 
( n'? 1.871/79, na Casa de origem) 

Dá nova redação ao art. 59 da Lei n"' 6.678, de 14 de agosto de 
1979, que dispõe sobre a requisição de servidores públicos da adminis
tração direta e autárquica pela Justiça Eleitoral, e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O art. 59 da Lei n9 6.678, de 14 de agosto de 1979, passa a viger 

com a seguinte redação: 

"Art. 59 O disposto no art. 39 e seu parágrafo único não se 
aplica aos servidores atualmente requisitados para as Secretarias 
dos Tribunais Eleitorais ou pai'a os C3.rt0fTos das Zonas Eleitorais." 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data d6 sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 6.678, DE 14 DE AGOSTO DE 1979 

Dispõe sobre requisição de servidores públicos da administração 
direta e autárquica para Justiça Eleitoral, e dá outras providências. 

Art. 19 O afastamento de servidores públicos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios e das autarquias, para 
prestar serviços à Justiça Eleitoral, dar-se-ã: 

I - para participação em mesas receptoras ou juntas apUiaá6iaS, me
diante designação da autoridade judicial eleitoral competente, pelo prazo de 
duração dos respectivos trabalhos; 

II -para colaboração nas Secretarias dos Tribunais Eleitorais, median~ 
te réquisição da autoridade judicial eleitoral competente, no caso de acúmulo _(w~ 
ocasioilal, de serviço, pelo prazo máximo de nove meses; 

111 - para prestação de serviços nos Cartórios Eleitorais, mediante re
quisição da autoridade judiCial eleitoral competente, pelo prazo de um ano, 
prorrogável pelo período máximo de seis meses, desde que o número de servi
dores da Zona Eleitoral, incluindo os requisitandos, não exceda de um por 
dez mil eleitores, ou fração superior a cinco mil. 

Parágrafo únicO. A requisição recairá sobre ocupantes de cargos ou 
empregos lotados na área de jurisdição da Zona Eleitoral, ou de município 
que lhe seja vinculado, ainda que parcialmente, salvo quando nela não hou
ver servidores em número ou condições suficientes ao seu atendimento . 

Art. 29 A requisição não mencionará nome do servidor, mas, tão
somente, a categoria funcional ou a natureza do serviço a ser prestado, salvo 
se tiver por fim o preechimento de cargo em comissão. 

Art. 39 Esgotados os prazos fixados no art.l9, itens II e III, ou ultima
dos os trabalhos das mesas receptoras ou das juntas apuradoras, operar-se-á, 
automaticamente, o retorno do servidor à sua repartição de origem. 

Parágrafo único. A apresentação do servidor verificar-se-ã no primeiro 
dia útil seguinte ao do término de seu período de afastamento, e, caso não 
ocorra, considerar-se-ão como de ausência os-dias subseqüentes, para os efei
tos legais. 

Art. 49 Os servidores das Secretarias dos Tribunais Eleitorais somente 
poderão ser colocados à disposição de outro órgão da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios e das autarquias para o 
exercício de cargo em comissão e com prejuízo de seus vencimentos. _,::... 

Art. 59 O disposto no art. 39 e seu parágrafo único aplica-se aos servi
dores atualmente requisitados para as Secretarias dos Tribunais Eleitorais ou 
para os Cartórios das Zonas Eleitorais, coritados os prazos fixados nesta lei a 
partir de sua vigência, a-rquivando-se as requisições em curso, que poderão 
ser renovàdas nos termos desta lei. 

(Às ComissõeS de Constituição e Justiça e de Serviço Público Ci
vil.) 

PARECERES 

PARECERES N•s 837 E 838, DE 1980 

~obre o Projeto de Decreto Legislativo n.• 12 de 1980 
(ProJeto de Deeret<> Legislativ<> n.• 46-B, de 1980' na Câ
mara dos Deputados), que "ratifica. o texto do .Proioooilo de 
1979 .P'!'a a Q~ta Prorroga.çá<> da Convenção sobre o 
<?omerciO do Trigo de 1971, aprovado na Conferência. rea-
lizada em Londres, na sede do Conselho Internacional do 
Trigo - CIT, a 21 de março de 1979". 

PARECER N.0 837, DE 1980 
Da Comissão de Relações Exteriores 

Relator: Senador Lomanto Júnior 

. .q Projeto de Decreto Legislativo em exame dLspõe sobre a rati
fJCaçao do ~xto do Protocolo de 1S79. para a Quinta Prorrogação 
da Convençao sobre o Gomércio do Trigo de 1971. aoroJvado na 
Conferência realizada em Londres · na sede do Conselho Interna
cional do Trigo - crr, a 21 de márço de 197iL O encaminhamento 
do texto ao Congresso Nacional foi feH.o através da Mensagem 
n.o 1·55, de 197·9, do Poder Executivo em conformidade com dispo
sições do art. 44, inciso I, da Constituição Federal. 

Segundo a exposição <!e motivos do Ministério das Relações 
Exteriores, que formalizou o envio da matéria à consideração do 
Seqhor Presidente da República, por decisão tomada pelos Es
t~dos-membros do Conselho Internacional do Trigo, na Conferên
Cia de Londres já referida, o Acordo Internacional do Trigo de 
~971 será prorrogado pelo período de dois anos a partir de 1.0 de 
Julho de 197g, ou até entrar em vigor novo acordo internar.~onal. 

O Probocolo de Prorrogação foi assinado pelo Embaixador do 
Brasil junto ao Governo dos Estados Unidos da América, em 11 
de me:lo de 1979. 

Os instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou· conclu-
são deveriam ser deposii.tados junto ao Departamento de Estado 
norte-americano até o dia 22 de junho_de 1979, no entanto, o Con
selho Internacional do Trigo pode conceder uma ou mais prorroga
ções de prazo a qualquer Governo signatário que não tenha d·e
positado seu instrumento até aquela data. 

Grande parte da economia mundial gira em torno da produ
ção e do comércio dos chamados produtos de base. Para os países 
produtores ou rimportadores dos ditos produtos, reveste-se do maior 
interesse ·fixai: um entendimento, a nível internacional, a fim de 
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m.,_anter preços conveni-entes aos que venâ!.em e aos que compram os 
ditos produtos, bem como assegurar a esse.s últimos os indispensá
veis suprimentos para suas necesslçiades .interna. 

Item importante da alimentação humã:na, o trigo é aiilda im
portado em grande escala pelo -Brasil cuja produção internJ., 
embora em promissora ascensão não atende até agora, senão a 
uma pequena parte das necessidades do Pais. 3!:, pois, de nosso .in
teresse contribuir para que haja uma disciplina, firmada na co
operação, entre produtores e importadores que dinamizam o mer
cado mundial do nobre produto. Atenà€: a esse interesse, obvia
mente, nossa part1cipação na Convenção sobre o Comérc~o d-e 
Trigo de 197J. e, pelas mesmas razões, esta sua quinta prorrogação, 
de que trata o presente Projeto de Decreto Legislativo. 

Opinamos, assim, na linha do exposto, pela aprovação do Pro
jeto de Decreto Legislativo n.O 12, de 1980 <PDL n.0 46-B, de 1918-
CDl, qu" ratifica o texto do Protocolo de 1979 para a Quinta Pror
rogação da Convenção sobre o Comércio do Trigo de 1971, apro
vado na Conferênoi.a realizada em Londres, na sed,e do Conselho 
Internacional do Trigo - Cri', a 21 de março de 1979". 

:m o parecer. 
Sala das COmissões, 28 de agosto de 1980. - Ta.-.o Dutra, 

Presidente - Lomanto Júnior, Relator - Bernardino Viana, -
Saldanha Derzi - Leite Chaves, vencido - Itamar Franco - Nel-
son Carneiro - Aderbal Ju:rema. · 

PARECER N.ó 838, DE 1980 
Da Comissão ·de Agricultura 

Relator: Senador Passos Pôrto 
No dia 11 de ma.lo de 1-979, o Embaixador do Brasil junto ao 

Governo dos Estados Unidos da América assinou o Protocolo para 
a Quinta Prorrogação da Convenção sobre o Comércio do Trigo 
de 1971. 

Referida convenção deiveria expirar no dia 30 de junho do ano 
pas-sado; em virtude dO Protocolo assinado, permanecerá -em vigor, 
até 30 de junho de 1981, se novo Acordo Internac;ional sobre o 
Trigo não vigorar antes dessa data. 

O •texto do Protocolo apontado vem, agora na forma eLe projeto 
de Decreto Legislativo, ao exame desta Comissão. 

A proposição é oriunda do Poder Executivo que, na forma do 
disposto no art. 44, inciso I, da Gon..stituição, submeteu-a à con
sideração do Congresso. Mensagem do Pres.1dente da R·epública 
encaminhou o assunto, acompanhado de Exposiçõ.o de Motivos 
em que o :M.ini.stro das Relações .Exteriores enfatiza os .seguintes 
pontos: 

- os Estados-Membros da Conferência Internacional do 
TX::go decidiram prorrogar o Acordo de 1971, por dois anos 
ou até entrar em vigor novo acordo internacional. 
- Foi fixado a data de 2<2 de junho de 1979 como limite 
para que fossem depositados, junto ao Departamento de 
Estado, Norte-americano, os instrumentos de ratificação, 
adesão ou declaração de aplicação provi.sórla de países 
exportadores detentores de pelo menDs, 60%- dos votos fi
xados no Anexo A dD Acordo, e de países importadores que 
detivessem, pelo menost 50% dos votos fixados no Anexo 
B do mesmo Acordo. 
- Está sendo negociado novo Acordo Internacional do 
Trigo, dotado de amplos mecanismos econômicos. 

A matéria m-ereceu aprovação dos órgãos Técnicos e do Ple
nário da Câmara dos Deputados. 

Nesta Casa, foi aprovada pela Comissão de Relações Exterio-
Ies e, agora, vem --ao exame d-este órgão. -

O Protocolo, cujo T-exto .está em análise, te'm 12 artigos. Prevê 
a prorrogação, expiração e término da convenção sobre o CO
mércio do Trigo, as.:~~nado em 1971: indica as disposições inope
rantes da Convenção; trata de definições, finanças, assinatura do 
Protocolo, bem como da ratificação, acei·t.ação, aprovação, ou con
clusão; ocupR-se das adesões, da aplicação provisória, da entrada 
em vigor, da notif.icação pelo Governo depo·sitário, da cópia au
tênt:ca €: da relação do preâ.mbulo. Abrange, portanto, vários 
aspectos. 

A ·aprovação do texto do Protocolo ora submetido a esta Co
missão é do interesse nacional. O periódico exame da situação mun
dlal do trigo, parece vital para a economia brasileira, porque a·tua
Iiza informações e estatísticas, possibilitando a tomada de de.cisões 
e a escolha de alternativas. 

Somos, pois, péla aprovação do projeto de decreto legislativo 
em exame. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 1980. - Leite Chaves, 
P:I':eSidente. em exercício - Passos Pôrto, Relator - J"osé Lins -
Pedro Pedrossiam - Benedito Canellas - Jutahy Magalhães. 

l'ARECERES N•s 839, 840 E 841, DE 1980 

PARECER N." 839, de 1980 

Da Comissão de Ec9nomia. sobre .a. Mensagem n.0 214, 
de 1980 (n.• 387, de 1980, na. origem), do Senhor Presi
dente da República, submetendo à ap·rovação do Senado 
Federal proposta para que seja. autorizada a. Prefeitura 
l'tlunicipaJ de Fortaleza (CE) a elevar em Cr$ 148,300.000,00 
(cento e quarenta e oito milhões e trezentos mil cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: ·Senador •José Lins 

Nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição, o Senhor 
Presidente da República. encaminha ao exame do Senado Federal 
pleito da Prefeitura Municipal de Fortaleza (CE), que objetiva 
contratar, junto ao Banco do Nordeste do Bra.sll S.A., este na qua
lidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação a 
seguinte operação de crédito: ' 

"Características da .operação: 
A- Valor: 
Cr$ 148.300.000 00 (correspondente a 271.293,721644 UPCs 
de Cr$ 546,64, em abrll/80); 
B- Prazos: 

1 - de carência: 3 anos; 
2 - de amortização: 20 anos; 
C- Encargos: 
1 - juros de 4% a.a.; 
2 - correção monetária: de acordo com a variação tri-

mestral das ORTNs CUPC); 

3 - taxa de administração: I% sobre cada desembolso; 
D - Garantia: 
Vinculação de quota.s do Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias CICMJ ; 
E - Destinação dos recursos: 
Execução de obras concernentés ao Projeto CURA, a ser 
implantado na cidade de Fortaleza CCE) ." 

O Con.selho Monetá1·io Ns.cional encaminhou o pedido à Pre
sidência da -Rep-ública, assinalando a inexistência de marg-em de 
poupança para a amortização do compromis :o a ser assumido. 

Por outro lado, é competência do Senado Federal autorizar as 
ooerações de crédito contratadas pe os Estados e Municípios com 
recursos provenientes do FNDU, FAS e do BN"rl -. (parágrafo 
único do artigo 2.o da Resoluçto n.O 93; de 1976). 

Para esses casos, não se aplicam os limite.3 fixados no artigo 
2.0 da Resolução n.0 .62, de 1975. 

Com base ne.ssa competência, foram aprovadas por esta Casa 
numerosas propostas - MuniCipios e E.3tados, independentemente 
de qualquer análise econômico-financeira de pagamento por tra
tar-se de decisão exclusiva do Senado quanto à finalidade do em
préstimo, objetivando, na sua totalidade aplicação em atjvidades 
de prioridade social (saneamento publico, habitação, desenvo:vi
mento urbano), todas de natureza imprescindivel ao bem-estar 
social. 

Cahe_ re.~.sa·tar que por se 'tratar de decisão deste Senado, em 
face dos benefícios sociais a .sere..'"ll geradQs, torna-se dispensável 
·a ·estudo da viabilidade -econômlco-financeira (anexo) pela rigidez 
dos parâmetros ad-otado.s na a.nâlise. 

Deve-se considerar que: 
a) novas receitas indiretas poderão .:::er geradas em decorrên~ 

cia das obras a serem implantadas; 
b) =ir geração de recei~a poderá se dar a taxas bem mais ele

vadas àqUelas consideradas na análise; 
c) se deve considerar ainda que O período de carência é bas

tante elástico para acomodação financeira do.s tomadores. 
Com base no exposto, opino pela aprovação da operação em 

exame. tendo em vista o caráter de prioridade sacia! de que se 
reve3te, na forma do segu:nte: 

J'IF..OJEI'O DÉ REEOÜJÇAO N.0 120, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura 1\-Iunicipal de Fo:rtaleza (CE) a 
elevar em Cr$ 148.30(LOOG,O.O (ce.nto e ,quarenta e oito ;mi
lhões e trezentos mH >Cruzeiros) o montante de sua. dívida 
consolidada. 

O S·enado Federal resolve: 

Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Fortaleza (CE), nos ter
mos do art. 2.0 da ·Resolução l-1.0 "93 de 11 de outubro de 1976, do 
Senado Federal, autorizada a elevar em C:·$ 148.300.000,00 (cento 
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e quarenta e oito milhões e trezentos mil cruzeiro.s) o montante 
de sua divida consolidada interna, a fim de que. possa contratar 
um empréstimo de igual valor. junto ao Banco do Nordeste do 
Brasil S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Na
cional da Habitação, de~tinado à execução de obras concernentes 
ao Projeto CURA, a ser Implantado naquela Capital, obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo 
processo. 

Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

Sala das Comissões, 1.0 de outubro de I98Q. - Roberto Satur
nino, Presidente, em exercício - José Lins, Relator - Pedro Si
mon- (Luiz Cavalcante 1-- Bernardino Viana - Tancredo Nev·es. 

MENSAGEM N.0 214, DE 1980, A QUE SE REFERE O 
PARECER. 

(MENSAGEM N.O 387/80, NA ORIGEM) 

ExcelentisSimos Senhores Membros do Senado Federal: 

Nos termos do artigo 42, Item VI, da COnstituição, tenho a 
honra de propor a Vossas Excelências seja autoriz11.da a Prefei
tura Municipal de Fortaleza (CE) a elevar em Cr$ 148.300.000,00 
(cento e quarenta e oito milhões e trezentos mil cruzeiros) o mon
tante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar em
préstimo junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., este na qua
lidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, des
tinado à execução de obras concernentes ao Projeto CURA. a ser 
implantado naquela Capital, de conformidade com a Inclusa Ex
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda. 

Brasilia, 22 de setembro de 1980. - João Figueiredo. 

E.M. n.o 206 Em 16 de setembro de 1980. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúb:ica, 

o Conselho Monetário Nacional, em sessão de 27-8-80, ao 
apreciar o anexo Voto, determinou fosse encaminhado a Vossa 
Excelência o pleito da Prefeitura Municipal de Fortaleza (CEl, no 
sentido de ser autorizada, com base no que estabelece o artigo 2.0 
da Resolução n.O 93, de 11-10-76, do Senado Federal, a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 148.300.000,00 (corresponden
tes a 271.293.721644 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de 
Cr$ 546,64, vigente em abril/80), junto ao Banco do Nordeste do 
Brasil S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Na-
cional da Habitação. · 

2. Nessas oondições, e em face do que preceitua o parágrafo úni
co do artigo 2.o da aludida Resolução n.O 93/76, tenho a honra de 
submeter a matéria à elevada consideração de Vossa Excelência, 
a fim de que, se merecedora de acolhimento, seja encaminhada ao 
Senado Féderal. 

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência os pro
testos do meu mais profundo respeito. - Emane Galvêas, Minis-
tro da Fazenda. - -

BANCO CENTRAL DO BRASIL 
Presidência 

Prefeitura tMunicipal de Fortaleza (CE) - Pedido de 
autorização para contratar operação de créditn prevista 
no Artigo 2.0 da Resolução 1n..o 93, de 111~10-76, do Senado 
Federal, no valor de Cr$ 148.300.000,00. 

Senhores Conselheiros, 

A Diretoria do Banco Central, em sessão de 26-8-80, aprovou 
o incluso voto, relacionado com pedido da Prefeitura Municipal de 
Fortaleza (CE), no .sentido de ser autorizada a contratar, junto 
ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., este na qualidade de agente 
financeiro do B_anco Nacional da Habitação, uma operação de 
crédito de Cr$ 148.300.000,00 (correspondentes a 271.293,721644 
UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 546,M, vi
gente em abrll/80). 

2. Em face do que preceitua o parágrafo único do artigo 2.o da 
Resolução n.0 93, de 11-10-76, do Senado Federal, ·submeto o as
sunto à consideração de V. Ex.as, votando pe~o seu encaminha
mento à Presidência da República, para posterior envio àquela 
Casa do Congresso, se de acordo o Chefe do .Poder Executivo. 

Anexo 
Voto do Conselheiro 
CarlDs Geraldo Langoni 
Em 26-8-80 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 
Diretoria 

PrefeitU_r3. Mutiicipal --de Fortaleza <CE) pedido de 
autorização para contratar operação de ct"édito prevista 
n,o artigo 2.o da Resolução n.0 93, de 11-10-76, ~o Senado 
FederaL 

Senhores Diretores, 

Pretende a Prefeitura Municipal de Fortaleza (CE) contratar, 
junto ao Banco no Nordeste de Brasil S.A., este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, uma opera-
ção de. crédito de Cr$ 148.300.000,00, correSpondente a ....... . 
271.293,721644 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de 
Cr$ 546,64, em abril/8~, nos termos da súmula anexa. 

2. Em face do que preceitua o parágrafo único do artigo 2.o da 
Resolução n.O 93, de 11-10-76, do Senado Federal, submeto o as
sunto à Consideração de V. Ex.as, votando pelo .seu encaminha~ 
menta a·o Conselho Monetário Nacional e àquela Casa do Con
gresso. 

Anexo 

Voto do Diretor 
Cláudio Lulz da Silva Haddad · 
Em 26-8-80 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 

Dlretorla 

Operação de crédito a ser contratada péla Prefeitura 
Municipal de Fortaleza '(CE) junto ao Banco do ;Nordeste 
do Brasil S.A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação. 

1. Características da operação: 

A- Valor: 

Cr$ 148.300.000,00 (correspondente a 271.293,721644 UPCs 
de Cr$ 546,64, em abrll/80); 

B- Prazos: 

1 - de carência: 3 anos; 

2 - de ailiDrtização: 20 anos; 

C - Encargos: 

1 - juros de 4% a.a.; 

2 - correçãD monetária: d~ acordo com a variação tri-
mestral das ORTNs CUPC) ; 

3 - taxa de administração: 1% sobre cada desembolso; 

D- Garantia: 

Vinculação de quotas do Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias (!CM) ; 

E - Destinação dos recursos: 

Execução de obras cQncernentes ao Projeto CURA,_ a ser 
implantado na cidade de Fortaleza (CE). 

2. Segundo o parecer apresentado pelo Banco do Nordeste 
do Brasil S.A., a operação de crédito sob exame é viável econó
mica e financeiramente. 

3. Trata-se de financiamento a que por força das disposi
ções contida.s no artigo 2.o da Re_;solução n.O 93 de 11-10-76, do Se
nado Federal, não se aplicam os limites fixados no artigo 2.0 da 
Resolução n.0 62, de 28-10-75, da mesma Casa do Congresso, haja 
vista que os_ recursos a serem r-epassados provêm do Banco N~
cional da Habitação . 
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4. De acordo com os registras do Dep::trtamento de Operações com Títulos e Valores Mobiliários, a si
tuação geral da diVida consolidada interna do Município apresenta-se conforme o quadro a seguir: 

Dívida Consolidada 
Interna 

I - INTRALIMITE 
a) Em titulas 
b) Por contratos 
c) Por garantia.s 
d)1 Outras 

II - EXTRALIMITE 
a) FDU 
b)• FAS 
C) BNH 

III - TOTAL GERAL (I+ IIf 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 
Diretoria 

Posição em 
30-6-80 

134.478,7 

134.478,7 

762.635,8 
228.991,8 
38.163,1 

495.480,9 

897.114,5 

Operações Au
torizadas Re
c~ntemen~e 

40.000,0 

40..000,0 

355.641,2 
193.625,1 

162.016,1 

395.641,2 

Operação 
Sob 

Exame 

148.300,0 

148.300,0 

}48.300,0 

Situação 
Posterior 

à Contratação 

174.478,7 

134.478,7 
~40.000,0 

1. 266 . 577 ,o 
422.616,9 
38c163,1 

805.797,0. 

1. 441. 055,7 

5. Levando-se em conta, entretanto, a soma do endívidãmento intra e extralimite, para efeito de aná
lise sobre a capacidade de pagamento da postulante, teríamos a segui!'te situação: 

Dívida intra Operações au-
e extralimite. torizadas re-

Posição em 3-6-80 cent_emente 

Montante g!obal 897.114,5 395.641,2 
Cresclm.ento real anual 194.296,8 395.641,2 
Disp~dio anual máximo 154.604,5 62.302,1 

6. Considerado todo o endividamento do Município (intra + 
extralimite + operações autorizadas + operação sob exame), con
forme demonstra o 9,uadro acima, seriam ultrapassados os tetas 
que lhe foram fixados pelos itens. I e . .J:I do _citado artigo 2.0 da 
Resolução n.0 62/75. 

7. O orçaniento da pleiteante para o corr~nte ano prevê_ a 
realização de receita :cte Cr$ 2.873.041.000,00 (deduzidas as opera
ções de crédito) e, dentro do critério adotado pelo Departamento 
de Operações com Títulos e Valores Mobiliários, inexiste margem 
de poupança para a )3.mortização do compromisso a ser a.ssumido. 
Mesmo ocorrendo inÇremento na receita, ~ parcelas a resgatar 
também serão reajus~adas, uma vez que estão sujeitas aos mesmos 
lndices fixados para as Obrigações âo Tesouro Nacional (ORTN). 

8. Em face do que preceitua o parágrafo único do artigo 2.0 

da precitada ResoluçMo n.o 93, de 1976, o assunto deverá ser en
caminhado ao Conse ho Monetário Nacional e, posteriormente, à 
Presidência da República e ao Senado Federal, se de acordo o Che-
fe do Poder Executivo. . 

·St~~!\.:0 CENTRAL DO BRASIL 

o~o1r• f~tape! do Apumçi':o ela M.:trncm pom~ 
lrn::.:;U~,l~mtos ~m Rocur!'::os [-';{.·~~:.:.!!;: 

~Tl~~Õ! .j. --"-"-'-"'~-----[ Pmn~~::~ ~.:~~;;. -(CEJ . ·~ 

Operação 
sob 

Exame 

148.300,0 
148.300,0 

5. 932,0 

.~..~-i'-"!<"~·· ~:;::.r-~ilf.:~·~:.~ 

Situação pos- Limites do art. 
terlor a eon- 2.o da Resolu-

tra,tação çã,o 62/75 

1.441.055,7 1.149.478,2 
738.238,0 328.422,3 
222.838,6 246.316,7 

r;;::pn tln C>•ntro1c--d~G 0:,)!lrn(:Õ~s d;:; t;i~1>J;
Con:;.r1H•!nd.t Inte-rna 

ê~=-=·~. ~:±=:~_:!~~~~=~ ! ~;."~-=-~----·------~-~ I _.,_ ~ -·, '"''~-

-----

~~:,:::~::::.;;·- ---·---~=~t--·· -- --1-~),~----t -p:;~;-~ 
t~:~~~-:=, ~":~-~~~~=-~":T ~E~.: ~~-~---~~~~j 
("'~'-'~---

( 

I 

<-._,._"__, __ ,._··~300---ooo-.oo--/--~·'-"r i __ I~-----1 
IAN019!l2 

3393 
1!194 
l!l95 
1995 
1997 
1!198 
1999 
2000 
2001 
2002. 
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PARECERES N.os 840 e 841, DE 1980 

Sobre o Projeto de ·Resolução n.0 :J.20, de 1980, da Co
missão de Economia, que "autoriza a ·Prefeitura MuniCipal 
de Fortaleza (CE), a elevar em !Cr$ 148.3lJO.OOO,OO (cento 
e quarenta e oito milhões e trezentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada". 

PARECER N.0 840, DE 19M 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Almir Pinto 
O Presente ProjetO--de --Resolução, da Comissão de Econorriia 

de Senado Federal como conclusão de se-u parecer sobre a Men
sagem n.o 214/80, do Senhor Presidente da República, autoriza a 
Prefeitura Municipal de Fortaleza (CE) a contratar empréstimo 
no valor de Cr$ 148.300.000,00 (cento e quarenta e oito milhões 
e trezentos mil cruzeiros) destinado a financiar obras concer
nentes ao projeto CURA, naquela cidade. 

\ ID 87 1~ 8!1 •" 
26.3$5~9 26.355,9/ 26.355,9_1 

"8.::!38,2/ (6.041,6/ 40.4J3;'t,...-' 

12 .~07,Q,. ( l2.lll,O !1.813,0~ 

137. iOl;~ 84.SOB,y 78.60~.~.>~ 

~--~~------;========~ 
! t: -'~lfi',OJHtClCIOAt,~--~ 1.149.478,2 ,C 

lt u-cnE~(NTQA!;N...v•uo~.~.(2"' .. 05J c==iza.422,V 
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I 

O pedido foi formulado nos termos do preceituado no art. 2.0 

da Resolução n.0 93. de 1976, do Senado Federal, implicando, por 
conseguinte a não observância dos limites fixados no art. 2.0 da 
Resolução n.0 6~. de 1975, também do Senado Federal. 

No Mérito a Comissão_ de _Eco!lomla examinou e considerou o 
pleito viável, do ponto de vista social, concluindo pelo presente 
Projeto de Re~olução. 

Hã a resSaltar que a operaÇão se ncha devidamente autorizada 
pela Lei Municipal n.• 5.274. de 22 de maio de 1980. 

Em face ao exposto. verifica-se que a proposição foi elaborada 
consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, 
merecendo por isso, a· nosso encaminhamento favorável, no que 
tange aos 'aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. 

Sala das Comissões, S de outubro de 1980. - Nelson Carneiro, 
Presidente, em exercício - AJmir Pinto, Relator - Helvídio Nunes 
Franco Montoro - Leite Chaves - Almir Pinto - Luiz Fernando 
Freire - Raimundo Parente - -Aderbal Jurema. 

• 
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PARECER N.0 841, DE 1980 
Da Comissão de Murücípios 

Relator: Senador Almlr Pinto 
~ submetido ao exame desta Comissão o presente Projeto de 

Resoluçã·o, apresentado pela Comissão de Economia~ como eon
clusão ·do seu parecer sobre a Mensagem n.0 2~14, de 1980,. do Sr. 
Preeldente da República, que "autoriza a Prefeitura Munimpal de 
Fortaleza (CE) a elevar em Cr$ 148.300.000,0D (cento e quarent~ e 
oito milhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada interna". 

A operação será realizada junto ao Sane o do N:i>rdeste. do :sr a
si! f,/A este na qualidade de agente financeiro do Banco N:acwnal 
da Habitação. e se d·estina à execução de obras concernentes ao 
Projeto OURA, a ser implantado naquela capital. . 

A autora da proposição examinou ampla e pormenonzadamente 
o assunto e a douta COmissão de Constituição e Justiç;;t mat?.i
festou-se pelo seu encaminhamento favorável, no que diz respeito 
aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa. 

Há a ressaltar que a operação de crédito_ ?bJeto da presente 
autorização envolve interesse direto do Muruc1_pip_ <ia cidade de 
Fortaleza ·razão pela qual a matéria foi _e:q.caminh.ada à apre
ciação d~ste órgão técnico. conforme dispoe_ o a_rt. 2.0 , ite!ll, IfV, 
da Resolução n.o 132, de 19'79, que criou a Co':"~ssao de Mummpios 
e lhe deu a competência regimental para opmar sobre as propo
sições pertinentes aos seguintes assuntos: 

"Art. 2.
0 ·····················~~············-····~····· 

IV - operações de crédito, internas e externas, de 
qualquer natureza, em qué um ou mais Municípios sejam 
parte interessada." 

No mérito o empreendimento se enquadra nos objetivos do 
Plano Nacional de Desenvolvimento e, tendo em vista_ o caráter 
social de que o mesmo se reveste, somos pela aprovaçao do pre
sente projeto de resolução. 

Sala das Comissões 9 de outubro de 1980. - Lomanto 1nnior, 
Presidente- Almlr Pi:Óto, Relator- 1oão Ltício- 1utahy Maga
lhães - Raimundo Parente - Aderbal Jurema - Amaral Furlan 
- José Sarney - Affonso Camargo. 

PARECERES N•s 842, 843 E 844, DE 1980 

PARECER N.0 842, DE 1980 

Da Comissão de Finanças. Sobre o Ofício "S" n.• 29119&0 
(n. • 153/80 - na origem) do Senhor Governador do Es
tado de Mato Grosso, solicitando a:~:~torização para con
tratar operação de empréstimo extemo, no valor de 
US$ 15,000,000.00 (quinze milhões de dól~res _ norte-ameri
canos) destinado ao programa de eletrif1caçao estadual. 

Relator: Senador Vicente Vuolo 

o Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, solicita aq 
Senado Federal, com- o presente Ofício, nos tel"ll!os do art. 42, 
!tem rv da Constituição a competente autorlzaçao para aquele 
Estado éontratar uma opêração de empréstimo externo, no valor 
de US$ 15,000,000.00 (quinze milhões de dólares norte-americanos) 
ou o equivalente em outras moedas, destinado ao_ programa !,~e 
eletriflcação estadual, tendo em vista a substitulçao de geraçao 
diesel-elétrlca por geração bidrelétrica. 

2. Trata-se de operação constante do programa de obras do 
Governo do Estado de Mato Grosso, Centrais Elétricas Mato-gros
senses - CEMAT, sob a supervisão do Departamento Nacional 
de Aguas e Energia Elétrlca - DNAE e a coordenação da 
ELETROBRAS. 

3. O projeto tem por objetivo a Integração do Estado de 
Mato Grosso aos grandes sistemas nacionais de energia elétri
ca - Fumas e ELETROBRAS - Objetlvando o fornecimento a 
algumas localidades, hoje supridas por energia de origem diesel
elétrica, representando 42% da potência Instalada do Estado. 

4. Além desse !ator, há a considerar que grandes pro
gramas do Go;·erno Federal- PRODEPAN- POLAMAZONIA
POLOCENTRO - PROTERRA -, e outros decorrentes das empre
sas favorecidas pelos incentivos fiscais, estão a exigir, face o 
grande desembolso e maciças inversões financeiras decorrentes 
dos Projetas Incentivados, medidas urgentes para a rápida ele
triflcação do Estado, no sentido de constrnlr a Indispensável In
fra-estrutura para que o Estado de Mato Grosso possa ser supri
do pelos Sistemas FURNAS e ELETROBRAS, e dentro do possivel, 
utilizar a energia gerada pelas Centrais Mato-grossenses -
·CEMAT, de origem hldránlica. 

5. O exame do plano de obras, anexo, permite visualizar 
que o projeto é de Transmissão e Distribuição de Energia. Em 
Transmissão, serão construidos 1. 032 km de linhas de alta tensão 
(69 kv; 34,5 kv e 13,8 kv) nas Regiões de Tangará, Rondonópo

~lls; Ctilabá/Chapada, Cáceres, Alto Araguaia e Barra do Garças. 
Paralelamente serão Instaladas 13 (treze) subestações reba!xado
ras de várias tensões (138/69 kv 69/34, 5/13,8 kv; 34,5/13,8 kv e 
138/13,8 kv), com potências de: 3 a 27,5 mva (mega volt. ampére) . 

6. Quanto à Distribuição o projeto global abrangerá 28 mn
niciplos, com extensa rede a ser implantada, com tensões de 
13,8 kv a J4,5 kv. 

7. Os custos estimados, !I'Jn!orme consta na justificativa do 
projeto, são os seguintes: 

Transmissão - Cr$ 1. 033.238.000,00 
Subestações Cr$ 586.900 . 000,00 
Distribuição = Cr$ 163.255.000,00 

Total Cr$ 1. 783.393.000,00 

8 .. É de se ressaltar que a implantação de toda esta hifra-es
trutura provocará um au_mento na· arrecadação de tributos (espe
cialmente o !CM) que Irá contribuir para a amortização, em 
moeda nacional, do empréstimo externo pretendido pelo Estado 
de Mato Grosso. 

9. O exame da posição da divida interna permite concluir 
que o Estado possui margem suficiente para novas contratações, 
pois em função do balanço de 1979, os Ilmites operacionais esta
belecidos pela Resolução n.0 62, de 1975, alterada pela Resolução 
n.• 93, de 1976, ambas do Senado Federal, superam o atual mon
tante global da dívida estadual. Para uma melhor visualização, re
produzimos o demonstrativo da posição da dívida interna: 

. •• o.~ LJ::. :·~l...i ~m::.so 
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10. Para atender as disposições do Re,gimento Interno e 
da legislação pertinente, foram anexados ao processado os :se
guintes documentos: 

a) cópia da r.ei n.0 4.m4, de 20 de -agosto de 1980, autorizan
do o Estado a contratar uma operação de crédito externo atê o 
valas de US$ 30,0 milhões; 

b) Aviso n.o 638, de 15 de julho de 1980 da SEPUN, reconhe
cendo o caráter prioritário da operação bem como a capacidade 
de pagamento do Estado; 

c) EJ<Posiçãk> de Motivos n.o 197, de 5 de setembro de 1980, 
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, favorável, enviada 
ao Senhor President-e da República, proi)Ondo o seu encamhiha
mento ao Sena4o Federal, para fins do art. 42> item. IV, da COns
tituição; 

d) Ofício (FlRCE-CREDE) do Departamento de Fiscalização 
e Registro de Qapltals Estrangeiros credenciando a operaç§,o em 
pauta, com base nas atribuições conferidas pelo Dec. n.0 65.071, 
de 27-8-69 e pelo Dec. n.O 84.128, de 29-10-79; e 

e) comportamento da dívida Estadual (Interna). 
11. O exanne das condições crediticias: da operação S'erá e!e

tuado pelo Min~tério da Fazenda, em articulação com o Banco 
Central d.o Brasp, nos termos do art. 1.0 , Inciso II do Dec. 74.157, 
de 6 de junho ctp 1974, assim que apresentada a respectiva minuta 
de contr:.tos com o grupo financiador. 

12. No ca~~ foram cumpridas as exigências constantes no 
art. 403, alínea *· b e c, razão, porque, na forma do art. 108, item 
VI, ambos do tegimento Interno, opinamos favorave!m<mte ao 
pleito do Senh r Governador do Estado de Mato Grosso, no' 
tel'lllos do segui te: 

PROJETO DE BESOLUÇAO N.0 121, DE 1980 
Autori~a o Governo do Estado de Mato Grosso, a rea

lizar oPeração de empréstimo externo, no valor de 
US$ 15,000,000.00 (quinze milhões -de dólares) destinado 
ao proglama de eletrificação estadual. 

O Senado Federal resolve: 
Ar·t. 1.0 1!: o Governo do Estado de Mato Grosso autorizado 

a realizar, com a garantia da União, uma operação de empre.s
timo externo, no valor de US$ 15,000,000.00 (quinze milhôes de 
dólares norte-americanos) ou o equivalente em outras moedas, 
de principal. junto a grupo financiador a ser indicado sob a ori
entação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, 
destinado a financiar o .programa de eletrificação naquele Estado. 

AJ."It. 2.0 A operação realizar-se-ã nos termos aprovados pelo 
Poder EXecutivo· Federal, inclUSive o exame das condições cre
ditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em 
ar,ticulação com o Banoo Central do Bra;si!, nos termos do art. 1.0 , 

!bem II, do Decreto ~o 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas 
as demais eXigências dos órgãos encarregados da ~xecução da 
politica econõmioo-finaneeira. do. Governo Federal, e, ainda, o dis
posto na Lei Estadual n.O 4 .214, de 20 de agosto de 1980. 

Art. a.o Esta resolução entra em vigor na data de sua pn
bllcação. 

Sala das comJ.ssões, 2 de outubro de 1980. - C1mha. I.im&, 
Presidente - Vicente Vuolo, Rela.tor - João Lúcio - Jorge Ka
lume - Loiz Fernjando Freire - Amaral Furlan - José Guioma.rd 
- Raimundo Parente - Imnanto Júnior. 

OF.!rniO N.o S/2!1, DE 1980, A QUE . SE REFElRiE O 
P.ARECII!lR. 

Ofício n.0 153/ERl\!iAT/BiliB/S!l. 
Ao Ex:celentísslmo senhor 
Senador Loiz Viana 

OUÜiibã., 16 de setemiblro rdiel 1980. 

Dlgni.ssimo Presidente do senado Federal 
Bras!lla - DF. 

Senhor Presidenrte: 
O Go~emo do Estado de Mato Grosso encaminhou às au

toridades federais, nos te:rmos do Decreto n.o 74.157, de 6 de ju
nho de 1974, os IPedlidOS de concordAncta para. a re~ de 
uma operação de Cl'édito externo, no valor de US$ 15 mllhões. 

Solicito a Vossa Excelência a autorização desse Senado Fe
deral para a Clllj>tação destes recursoo externos, de.stin,.dos ao pro
jeto relrutivo ao programa de eletriftcação estadual, que tem em 
vista a suibstltruição de geração deiselétrica por geração hidrOelé
trica. 

Antec!G>adamente agradeço o Interesse de Vossa El<lcelêncla e 
aproveito a i:>portunldade para eJ<pressar-lhe me11 respeitoso lllj>re
c;o. - Frederico Carlos Soares Ca.ml'<"', Governador do Estado. 

.Srasi!ia (DF), li de agosto de 1980. 

A Sua EJ<celêlnela o Se<nhor 
Doutor Frederioo Carlos Soares Campos 
DD. Governador do Estaxio de Mwto Grosso 
Oulaibá - M:.to Grosso 

Senhor Gffil'ernador: 

R-eferimo-nos ao O!íeio de 8 de agosto de 1980, pelo qual foi 
solicitado deste BaDIX> Cenltral credenclamento para. o G<>vemo 
do Estado de Mato GroSSQ contra.tar operação de empréstimo em 
moeda, no valor de US$ 15 milhõesJ obj etivando carrear recursos 
para o Programa de Eletr!lflcação do Estado. 

2. A prqpóslto, e de ax:ordo com o diSposto no lnd.so I do art. 
2.0 do Decreto n.O 65.071, de 27-8-69, cumpre-nos comnn!car a 
V. Ex. a que, nesta data, com base nas atribuições que lhe foram 
conferidas pelo Decreto n.0 84.128, de 29-10-79,, o Banco Central 
do Brasil credenciou esse Estado, com vistas à. operação eiltada, 
exclusivamente .para os fins do art. 42, !Item IV, ln fine, da Cons
tituição Federal. 

3. Outrossim, info~ a V. Ex."' que a fixação da.s con
dições tlnanceiras da operação, bem COmo qualquer contato com 
lru>tituição financeira no exterior, visando à sua colocação no 
mercado, dependerá da. prévia e el<'[lressa autorização deste ór
gão. 

4. Finalmente, esclarecemos que este credenciamento é vá
lido pelo prazo de 90 dias, a. contar desta data. 

~ Aproveitamos a. oportnn!dade par-a aJpresentar a Vossa El<lce
lência protestos de elevada estJ.nu:, e consideração. 

Departamento de Fiscalização e Registro de C'apitai.s Estran
geiros: - Dapbnis Rodrigues Valente, Chefe. 
Aviso n.0 638/80 

A .Sua El<lcelência o SenhOr 
Doutor Frederico carlos Soares oam:pos 
DD. G<>vemador do Est,ado de Mato Grosso 

Senl:lor Governador:· 
Tenl:lo a honra de re>flerir-me à SOlieitação de V. Ex.a rela.

ctonaxia com os aspectos de prioridade do Programa de Eletriftca
ção do Estado de Mato Grosso para fins de outorga de garantia 
da. Repúbli~a Federativa. do Brasil em operação de credito emer
no a ser contratada por essa Unidade da Federação, no valor de 
tiS$ 15 .000,000.00. 

2. No tocaniJe à operação em referência e para os efle.ltos do 
Decreto n.0 74.~57, de 6 de j'llllho de 1974, e do arl.. 4.o do Decreto
lei n.O 1.312, de 15 de fevereiro de 1974, com a redação dada pelo 
art. 1.0 do Decreto-lei n.o 1.558, de 17 de junho de 1S77 reconheço a 
prioridade do Programa, assim corno a capacidade de pagamento do 
Estado até o l!mi1Je correspondente a tiS$ 15,000,000.00 (quinze mi
lhões de dólares). 

Ao erucam!nhar cópla de Aviso dirigido ao Ex.mo Sr. Mini.stro 
de Estado da Fazenda, ll!Prow!to a oportunidade para renovar a 
V. Ex.4 os meus protestos de alta e.stllna e distinta consideração. 
- Antônio Delfim Netto, Ministro. 

DEI N.0 4.214, DE 20 ÍliE AGOSTO DE 1980 

~ Autoriza. o Poder Executivo a. contratar empréstimos 
mternos e externos, e dá. outras providências. 

O Governador do Estado de Mato Grosso: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado decreta e 
eu sanciono a seguinte rei: 

Axt. J.o Fica o Poder Executivo autorizado a contr:.tar dlre
tamente, ou através de organismos estaduais, empréstimoo Inter
nos e externos atê o v;:ttor equivalente a US$ 30,000,00().00 (trinta 
IIll\lhões de dólares), para atendimento exclusivamente do Pro
grama de Eletriflcação do Estado. 

.Axt. 2.0 Fica ainda o Poder :Executivo autorizado a tomar as 
providências Q;ue se tomarem necessárias ,para obtenção do aval 
da União e oferecimento das demais garantias ex:i.gí.veis para a 
concretização das oper-ações a.utorizadas pelo artigo anterior. 

Art. 3.0 Permanecem em vigor os termos da Lei n.0 3. 834, 
de 10-12-76, e os atas dela decorrentes que não contrariem o dis
posto neste Diplonía. 

.. 
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Art. 4.0 Esta. lei entra.rá em vig<Jr na. da.ta. de .sua. publlcação, 
revogadas as dlspos!çóoo em contrário. 

Paláicio Pa.laguás, em CUiabá, · .20 de agosto de 1980, 159.o da 
Independência e 92.0 da. República. - Frederioo Carlos S<>a.res 
Campos - Arcaldo Borges - Afro Stefani:o! - José Silvério 1i1a. 
Silva- Domingos Sáv!o Brandão Lima- Salem Zugair- Paulo' 
Santa Rita Oarva.lho de Atba:yde ,_ llzio Francisoo Clalábria -
Rômulo Varuloni - Hélio Palma de Arrnda. - Hui:') Leopoldo 
S<>a.res Qampos - Osvaldo 'de Oliveira. Fortes - Ubira.tan Fra.ueis
eo Vilela. Spinelli - Carlos José Avelino de Souza. Vieira. - José 
Lulz Pinto COelho de Oliveira - Evaristo Rob~ Vieira. Cruz. 

LEI N-0 3.621, DE 23 DE MAIO DE 1975 

Autoriza o !J."oder Executivo a contrair empréstimo até 
o valor de US$ 300,000,000.00 (trezentos mllbões de dóla
res) para o fim que menciona. 

o Governador do Estado de Mato Grosso: 

Faço saber que a Allse<Iul>léia LeglslatiVlS. do Estado decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1.0 Fica o Poder Eloe<lutlvo a.utorizado a contralr e~ 
tlmos com entidades flnruncladoras, exteJ::ll·as ou inrternas, ,.té o 
valor total de US$ 300,000,000,00 (!trezentos milhões de dólares), 
ou seu equivalente em outras. mOdas, destinados à elaboração e 
e>oecução de projetos de desenvolvimento econômico e social. 

§ t.o Os projetos mencionados neste artigo compreenderão 
obras de infra-estrutum em ~ral, COl!lí> energia, transportes e co
municações, saneamento básico, educação, além de Investimento 
em agricultura e abaisteclmento, colonização, mecanização agrí
cola, armazenamento, investimentos em mineração e industria
lização. 

z.o o Poder Executivo, à medida qoo se efetivarem as ope
rações de cilédito, remeterá ao Poder Legislativo ·para wpreclação, 
o Programa de Aplicação dos recursos a niveis de projetos espe
~- . 

Art. 2.0 O PO<rer Executivo fica. aJUtorizado, em conseqüência, 
a meneionar juros, com1ssões e demaiS encargos contratuais, bem 
como aceitar encargos, cláusulas e condições usuàls nas operações 
em organismos flnanee!ros nacionais e intern:oclonais. 

Art. 3.0 · Para garantia da operação prevista no art. 1.0 , fica 
o Poder Executivo autorizado a oferecer aval do 'l'es<>uro do Es
tado ou do Banlco do Estado de Mato Grosso, ou outras garanti-as 
usualmente exigidas. 

Art. 4.0 A critér!c do Governador, a autorização de que trata 
a presente lei poderá ser delegada a qualquer d<>s órgãos da Admi
nistração Centralizada ou Descentralizada, inclusive SOciedade de 
Econoonla Mlsba. 

Art. 5.0 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Palácio Paiaguás, em CUiabá, 23 de maio de 1975, 154.0 da In
dependência e 87.0 da República. - José Garcia Neto - Edward 
Reis Costa - Bento de Souza Porto - Octávio de Oliveira. -
Edmundo da. 1Sllva. Taqnes - 1\olação Tadano ....,_ Frederico carl?S 
Soares Campos - Louremberg Ribeiro Nunes Rocha. - Antoruo 
Alves Duarte - Aloysio Madeira 1!:vora - Cel. - José Ferrcilmf 
de Freitas 

LEI N.o 3.834, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1976 

Autoriza o Poder Executivo, firmar Convênio com a 
CEMAT - Centrais Elétrlcas Matogrossenses S.A. e com a 
CODEMAT ~ Companhla de Desenvolvimento ~o Estado 
de Mato Grosso, para. execução de um Programa de Ele
trificação até o valor de US$ 50,000,000,00 (cinqüenta mi
lhões de dólafts), e dá ontras providências. 

o Governador do Estado de Ma.to Grosso: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado decreta e 
eu saneiono a seguinte Lei: 

Art. 1.o Fica o Poder Executivo autorz:>do a firmar Convê
nio com a CEM!AT - Centrais Elétricas Matogrossenses SA. e com 
a OODEMAT - COmpanhia de Desenvolvimento do Estado de 
Mato Grosso, para rurecução de um Programa d~ O!?ra.s de En~r
gia E!étrica, até o valor de US$ 50,000,000.00 (cmquenta mllhoes 
de dólares}, ou moeda equivalente, dentro do l!mlte estabelecido 
pelo art. 1.0 da Lei n.o 3.621, de 23 ele mato de 1975. 

Art. 2.0 Para exooução do Progra.ma mencionado no art. 1.0 , 

f1pa o Poder Execg.ltlvo, através da (JODEMAT - ú<>mrpanhla de 
Desienvolvimento do Estado de Ma.to Grosso, autorizado a contrair 
emprégtimos com entidades financeiras ou a contratar a rea.llza.
ção das respectivas obras com empresas especializadas, que efe
tuem o financiam:ento ·das mesmas, com reeursos próprios ou de 
tercelros. 

§ 1,0 o programa de obras será compa.tLb!IIZ3<1.o pela OElMAT · 
no sentido âa sua adequação a.os sistema:s eletrificade>s existentes 
e que lhe darão suporte. A CEMAT fará o controle da elaJboração 
dos ,proJ e tos, da.s especificações das obras relacionadas, bem como 
o controle e fiscalização física das obras a serem implantadas em 
condições que serão definidas em Convênio com a OODEMIA.T. 

2.o PaTa garantia de pagamentos e liquidação das operações 
previstas no art. 2.0 , fica ·autorizada. a vinculação do ICM - Im
posto de Circulação de Mercadorias. Recursos do Fundo Orlado 
poJa Lei n.0 3.670, de 11 de novemlbro de 1!175, e outras e.stabele
cldaa no art. 3.o da Lei n.o 3.021. de 23 de maio de 19'T5. 

§ 3.0 As garantias prestadas de acordo com o §' 2.0 do pre
oonte artigo, pOderão ser l'Cij>aSsadas a terceiros, após ""!Pressa 
concordância da OOOEMAT - co~a de Desenvolvimento do 
Estado de Mato Grosso. 

Art. 3.0 Em Convênio a .ser celebrado entre o Governo do 
Estado, Secretarias Participantes e os Exooutores do Programa., 
referidos 1!10 art. 1.0 , oorá estipulado a COIIllpeténcla de cada ór
gão, a. gerência financeira, o órgão téenico e fiscallzador, assim 
como a. forma. de retenção e repa.sse dos recursos de que trata o 
§ 1.0 do art. 2.0 , entre outras responsa!:J!IIdade.s. 

Art. 4.0 o POder Execut!<Vo, à medida que se efetuarem as 
operações autorizadas pelo al't. 2.0, deVerá fazer nos orçamentos 
anuais o destaque .das verbas necessárias a saltl:ar os compromis
sos decorrentes . da. exerc'Ução desta lei. 

Art. 5.0 Fica o POder Executivo autorizado a abrir os cré
d!"uos especiais nos vaiores correspondentes ao.s empréstinnos con
tratados, destinados a atender as despesaa para as quais não 
haja dotação orçamentá.rta especifrea. 

Art. 6.0 Esta lei entrará em vigor na. data de -"ll!a pUJblliéação, 
revogadas as dJ<lposições em _contrário. 

•Palácio Paiaguás, em Culabá, 10 de dezembro de 19'T6, 155.o 
da Independência e 88.0 da Repú:blica.. - José Gazeia Neto - Da
vid - Ba!,..,.ne - Francisoo Antnnes da. Silva - 02{lilos Jos.> 
Avelino de Souza Vieira. >- Edward Reis Costa - Bento !Souza 
Porto - JOsé Ferreira. de Freitas - Octávio de Oliveira. - A!oy
sio Madeira !Évora - Louremberg Ribeiro Nlll105 Rocha - EdmDID.
do da Silva Ta.ques >- 1\lação Tadano - Frederico Carlos SoareS 
Campos - Antonio Alves Duarte. 

Justlfica.tiva do Investimento 

COm as dlretri7Jes f!xa!das para expansão e melhoria da. efi
ciência do sistema· elétrico mat~grossense, sob a SUI!)8rvlsão do 
DNAEE e coordenação da ELilin'ROBRAS, vem sendo desenvolvida 
pelo Governo do Estado e Centrais Elétricas Mato-grossenses -

OEMIAT, Ulllla intensa pro'gralllll.ÇãO de obras. 

Em tal atuação, um do.s aspectos de destacada Importância 
é, sem dúvida, a integração ..os grandes sistemas nacionais de 
enevgia elétrica de Fumas e ELEI'ROBRAS, de diversas localida
des do E>tado, hoje "UPridas por energia de ordem die.sel-elétrilca, 
o que rBpresenta 42% da poténcla instalada nas usinas, compo
nentes do sistema de geração da OJ!lMAT. Acrescente-se ainda a 
!prioridade pela sUJbstltulção de tal energia por aquela. de ordem 
hídrica. 

Por outro lado, há que se ressaltar que a implantação dos !Pro
gra.ma.s especiais - P'RODEPAN, BOLAMA.ZONI!A, POLOCENTRO; 
PROTERRA - aléin. de incentivos fiscais decorrentes do FINAIM 
para a Amazônia Mato-~;roSsense, com m:oclças invesrSões !'li!lan
ceiras, vem provocando a ampliação da fronteira econô.mlca "do 
Estado. Assim, torna-\Se neJcessárlo prover de infra-estrutura ade
quaãtt às atividades sócio-econômlcas. as regiões que vêem sendo 
ativadas com tais programas, comq>atlbillzando-se, desse mOdo, a 
atuação do.s GoV'erilos F'edera.I e Estadual. 

Objetivando atender o crescimento vegetativo periférico das 
localidades de concessão, bem como as demandas existentes não 
atendidas ou a.tenK!idas em carnter precáriO, através dos sistemas 
de geração, transmissão e dl8tribulção, o programa de energia 
,elétrica :prqposto con~la as d;l.rersas locl>lidl!ides <1~ Estado 
com as seguintes obras: 
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P L A N O O E O B R A S .. 
I CARACTERfSTICAI TENSA:O CUSTO TOTAL ( MIL ) 

1. LIII!"'A DE TRANSMISS.ztO km kv 

REGIÃO TANGARÁ 

l .. l.. DENISE/TANGARÁ 60 69 81 2.40 

1.2 .. TA!JGARÁ/PROGRESSlJ lfi tJ,B 7 740 

1.3. DEN I51UASSARILÂNDIA a2 D,B 10 643 

1 .. 4. ASSARILÂrJDIA/NOVA OLÍMPIA 16 o J.j~e ? 740 

1.5. OEi'HSE/BARRA DO 8UGRES 45 34,5 33 264 

l.e:. AREf!ÁPDLIS/AF'Qt,'SO 16 34.5 ll 827 

1 .. 7. ARENÁPOL I 5/f·lARIL.íi:NDIA 18 193 34,5 13 305 165 759 • 

REúiJ!iO RmDDNÓPOL!5 

l.S .. · RONDmJÓPOLIS/VALE RICO 50 69 67 700 

l..S. IJALE RICO/GUIRATINGA 60 69 81 ;;::40 

l.l.O .. liA~ RICO/SA:O JOSÉ DO POVO 6 D,B 2 902 

l.ll. 5~0' JOSÉ tlO POVO/tATANbl.!VA 19 13,8 9 192 

1.12~ CATAriOUVA/i'mVA !ii!ILIÚ:IA 12 13,8 5 805 

1.13 .. VAL~· RICO/f.P.Z STA EflGÉ:ro;CIA 30 34,5 22 176 

1...14. F'AZ ·STA EFIGfNCIA/JARUOORE ~4 34,5 10 348 " 1.15. FAZ STA EFIGfNCIA/PARAfso DO LESTE l.2 34,5 8 8?0 
1.16. PARAÍSO DO L~STE/APAfiECIDA 00 LESTE· 20 223 34,5 14 784 223 017 

REGI~O CUIASÁ/CHAPAOA 

1.!7. COXIPÓ/SANTO ANTONIO 27 34,5 19 '358 
1.18 RIO DA CI:\SCP./NOVA-flRASILÂNOIA 50 ?T 34,5 36 969 56 918 

c.é.CERCS 

1.19 .. QUATRO MARCOS/APARECIDA BELA 11 34,5 e n1 
1.20. APAREC!!)A BELAICRUZEIRO D'OESTE 9 34,5 6 652 
1.21. CRUZEIRO 0'0ESTE/TA8ULETA 34,5 5913 
1.22. TAElULEHI/PORTO ESPERIOI,a:o 25 34,5 18 480 
1.23. ARAPUTA;~JGA/INDIAVAf 29 34,5 21 436 
l.zc.. lNDIAVAf/FIGUEIRÓPOtiS 20 31.,5 llt '78!+ 
1.25. FIGUEIRÓPOLIS/.)AURU 25 34,5 18 480 
1.26. JAURU/TAQUARUSSÚ 16 34,5 11 82í' 
1.27'. TAQUARUSSÚ/LUCIALVA 6 31.,5 4 435 

1.20. ARAPJTAr!GA/CACHOEIRINHA 20 34-fS 14 ?84 

1.29.- CACHOEIR!NHA/RE:S. DO CABAÇAL 22 "34,5 1.6 262 

1.30. RES. DO CABAÇAL/NOVA PROGRESSO 12 )4,5 B G70 

1.31. PAfm::!AMP./CRISTI~;ÓPOLlS lS 34;5 -13 305 

1 .. 32. RIO BRA~CO/ROfJCAO.OR 10 231 34,5 7 392 170 751 

ALTO- .ARAGUAIA 

1.33. COUTO r1AGALH~ES/J1LTO GARÇAS 50 34,5 44 352 

1.34,. COUT!J r1AGALHtiES/ARAGUAINHA 25 .,4,5 18 1.80 

1.35 .. ARAGUAWHP./PmJTE 8RAI\!CA 3B 31,,5 28 089 

l .. JS. PONTE ERANCA/RI 1.;tiRÃOZUJHO 35 lSB 34~5 25 872 116 793 

BARRA 00 GBRÇAS 

1-.37 .. 9ARRA DO GARÇAS/NOVA XAVANTINA 150 150 136 :mo ooo 300 000 

2 .. SUEESTACtiO mva " 
2.01. t>tl8RE5/BA'/ DENISE ~5 1~6/69 66 250 

2.DZ. DEtJ!SC .a 69/Jo"•. 5/13,8 50 050 

2.D3. TA~JGARÁ 59/D,B 45 soo 
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Con~inu::h •• 

2.04. BARRA CD BUGRES 34,5/13,8 22- 400 

t;!.OS. RmJDONÓ?OllS 27,5 13_8/69/13,8 91 DOO 

?-06. -GUIRATHJGA 8 6"9/34,5/13,8 50 050 

?.07. VALE RlCO 69/J4,5/D,B 50 05.0 

?-08. SA~JTO ANIONIO 34,5/11,8 22 c.oo 
? • OS. ALTO GARÇAS ,,J 34~5/13,8 2-2 400 

2."10. COUTO 1'1AGALHÃES 7,5 34,5/13,8 22 400 

i.ll. ~LIVA BRASILÂrJDIA 31.,5/13,8 22 400 

,;i.12. BARRA 00_ GAKÇAS 12,5 l3B/ll 1 B 60 DOO 

2.13. r~OVA'XP.VANliNA 12,5 138/13,8 60 000 586 900 

3. 9ISTRIBUIÇ.Z(U kv 

j.Ol. RD. DENISE 200 ~3,8 5 280 

~.02. RD. TANGARÁ 1 383 D,B 33 192 

j.03. RD. l::lARRA DO I::IUGR'ES 634 13,à 15 216 

~.Oh. RD. PORTO ESTRELA 122 13,8 2 928 

~ .. 05. HO. AFOr.;SO 217 13,8 5 208 

)\.O~. RD. f.IARILÂNDIP. 202 13,8 4 1::148 

~.:::!7. AD. PROGRESSO 178 13,8 4 ,2?2 

3i.08. 110. ASSARILÂII:DIA 58 13,,B 1 392 

31.09. AD. r~OVA OLÍ!~PIA 221 13,8 5 3!l4 

Jau. AD. APARECiDA SELA 16 34,5 ••o 
3~11. HD. CRUZEIRO O'OESTE 92 34,5 2 760 
3~12. AD. IAf:IULHA 60 34,5 1 800 
:qn. AD. PURTO ESPERIDI~u 132 34,5 3 960 
3414. RD. RESERVA DO CABAÇAL 412 34,5 12 360 
3~15. RD .. lNOIAVAf 199 34,5 5 970 
3 .. \16. f.!O. FIGUEIRÓPOLlS ·156 34.5 4 680 
3.\17. AO. JAURu 348 34,5 lO 4t.O 

3 .~a. fW. VALE RiCO 46 34,5 1 380 

3.fL9. AD. S..!i:O Jost DO POVO 163 34,5 •8so 
J.~u. AO. CATATmUVA 75 34,5 • 250 
3.~1. AD. rmVA GALIL.t~A 75 34,5 2 250 
3.iz. AD •. lllQUIRA 46 34,5 1 380 
.3.~3 .. AD. SANtA .EFll~fNIA 29 34,5 8?0 

3.24. AD. PARAfSO OD LESTE 149 34,5 4 470 
3.25. ,!:lO. APARE:CIDA DO LESTE: 149 34,5 4 470 
3.26. AO. JMtJOOxE 149 34,5 4 1170 

3,.2"/,. AO. A~JHur~AS 39 .34,5 1 l'f[J 

3.28. ILUfUNACÃD PÚt!LlCI\ 'a:m .1;3,8 is ss.s ··16.3·255 

Na 'magnitude das obras lmpresclndivelB à implantação de 
Infra-estrutura báslra é que se fundamenta. ,a necessidade de 
captação de recursos financeiros. De sua obtenção depende a 
disponibilidade de oferta de energia elétrica que, atendendo a 
dellll!llda do mercado, em ação orientada, propiciará a sustentação 
e/ou aceleramento dÓ processo produtivo do Estado. 

Ressalta-se ainda, que a Implantação desta Infra-estrutura. 
gerará ao E!!tado beneflcios paralelos, através do aumento de ar
recadação dos tributos, em especial o ICM, vindo contribuir signi
ficativamente oom recursos para amortização do empréstimo que 
se pretende contrair. 

ESTADO OE MATO GflOSS:O 

GABif'IETE DI·: PLANEJAMENTO E tOOROEi\tA~D 

COCRDENAOORIA DE PLANEJJl.MENTO E ORÇAMENTAÇÃO 

OIVISI!iO DE ESTUDOS FINANCEIROS 

DEMONSTRATIVO DA .MARGEM PARA REAL!ZAçit{] DE OPERAÇÃO DA DÍVIDA Cb~JSDLIOAOE INTERNA 

DADOS RfLA:riVOS AO BALANÇO DE 1979 

REcq.TA' ARRECADADA 

A. lotai 

B. Oper~çÕes de Crédi te 

D. ÍndiCe do Correr;ão 
E .. Receha Liquida Ccrrigid~ (C x D) 

I - Mqntante Global 

II - Ct.escimento R~al Anual 

I r r - oirpêndic Anual Má !time 

7 6.34 017 .377,80 

l 129 507 840,59 

6 504 509 5;;'7 ,2l 

1,2505 

8 133 &IS l'lé, 28 

UERIFICAÇ~tl D:JS LIMITES 

LlfU TES O-PERACIONAIS E5TAEiELECIOO!':i PElÃ RESOLUÇÃO 
62/75 f.IL Tf"RADA PELA RESOLUÇ~O 9.3/76-Zf.I"JIOD FEDER~L 

I-70%dcE 

II - Cr11scimento Real .Anual 
(20% C!! E) 

II! - Dizpêr.dio Anual _Máximo 
(15% de E) 

5 693 722 423,40 

l GZ!j 777 835,2.6 

l 220 063 376,44 

I POSIÇi':IO E!1 Jl/7/80 INTEGRALÍzAÇAo l\IOS 
PRÔXIMOS ANOS T O T A L ~LIMITES c.;.ERACIONAIS 

2. 9o.e 653 ooo, oa 2 908 '66.)_ 000,00 5 6SJ 122 423,40 

1 62.G 777 835,25 

1 220 083 376,44, 
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ESTADO OE MATO GROSSO 

GA,BINETE OE PLANEJAMENTD E COOROENAç.l(O 

COORDENADOR IA 'OE· PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO 

· DIVIS.ziO DE ESTUDOS FINANGEIROS 

OE~lONSTRATIVO DA SITUAÇ)'I;Q DA DIVIDA. CONSOLIDADA INTERrJA 

----------,-----~---,----------~-----------r----------,----------r-----·-· . re~ 1 ou 
OISCRIMHIAÇÃO j POSIÇ.li'O EM !vALOR CORRIGIOOjPoS. EM :U/7/SO~I\!ESTE ANO FI !!:!_[ TOTAL jVAR.SOBRE A,PO-~II\IT;::G'IALIZ. r.:OS 

.Intralimi te 

Par Contrata 

Par Garantia 

.Extraliinite 

.B N H 

TOTAL GERAL 

A N n 

• l 980 

• l '381 

.. 1 982. 

.. l 983 

• '1 984 

.. 1 985 

• l 1386 

• 1 987 

• l 988 

A ~ 0 

~ 1 980 

~ l 9al 

• 1 982 

• 1 983 

• 1 984 

• 1 985 

.·1 986 

.. 1 987 

• 1 988 

I 31/12/'79 I 1,2505 ! INTEGRALIZAOA I .TEGRALIZAR ! 1siÇÃ0 OEZEMBRO!PRÓX.T.V.OS AJ'I;OS 

2 326 000 000 

2. 276 000 DOO 

50 -000 DOO 

~ 

34 648 610 

2 360 648 610 

2 908 663 000 2 soe 663 ooo .a !0108 61;.;3 000 

2 846- 138 000 2 846 138 000 2 8:'<6 lJB DOO 

62 525 000 62 525 DOO 62 525 DOO 

4.3 328 08'7 199 186 400 832 125 511 1 031 311 911 

43 328 08? 199 186 400 832 125 511 1 031 311 911 

2 951 9Sl D87 3 10? 846 400 832 125 511 3 939 974 911 

ESTADO PE MATO GROSSO 

GABINETE l>t PLANEJP.MENTO E COORDENAÇ~O 

COORUENADORIA DE' PLANEJAMENTO ( ORÇAMENTAÇ~O 
DIVIS~O DE ESTUDOS F'INANCEIROS 

987 983 824 ü4 278 23e 

987 983 824 :.14 278 239 

987 983 824 114" 27E!. 236 

CRDNOGRAMA DE' \IENCIMENTOS DO PRINCIPAL DA OÍIJIOA CONSOLIDADA INTERNA 

POR CONTRATO 

1 263,1 

11 5?4,2 

55 842,8 

63 754,7 

1 212 8oi,s 

l 382 '714,8 

1 382 714,8 

1 382 714,8 

l 382. 714,8 

POR CONTRATO 

8 []02,3 

J9 735,8 

83 816,7 

90 174,8 

3 665 637,3 

J 346 ·a23,2 

2 916 508,4 

2 489 662,8 

2 060 724,7 

POR GARANTIA \ TOTAL INTRALIMITE I EXTRALIMITE 

5 ooo,o 5 oco, o 

? 500,0 7 500,0 

10 ooo,o lO 000,0 

12: 500,0 1 209 046,8 

15 oco, o 1 318 960,1 

1 :na 960,1 

1 :na 960,1 

1 318 960,1 

ESTADO DE: MATO GROSSO 
GABINE'!E DE PLANEJAMENTO E COORDE:NAÇA'O 

COOROENAOORIA OE PLANEJAMENTO E OFlÇAME:NTA~O 
DIVIS~ DE ESTUOOS FINANCEIROS 

CFlONOGRAMA OE DISP~NOIO DA DÍVIDA FU~JOADA INTERNA 

I 

l 263,1 

!1 574,2 

55 842,8 

63 754,7 

63 ~54, 7 

63 154,7 

63 ?54, 7 

63 754,7 

6.3 7_54, 7 

POR GARANTIA I TOTAL. INTRALIMin: E;<.TRALIMI TE 

8 002,3 

6 522,6 6 522,8 39 '7~5,8 

lO 924 19 UJ 924,9 83 816, i 

16 087,4 16 ·087,4 90 174fn 

22 010,3 3 599 252,3 88 595,0 

28 699,8 3 288. 512,3 87 010,7 

2 832 469,4 86 039,0 

2 .!tOS 116,4 84 546,4 

1 977 773,3 82 951,4 

ll:$ 1 000,00 

TOTAL GEAAL 

1 263,1 

15 574,2 

63 342,8 

73 754,7 

1 285 301,5 

1 397 114,8 

1 Jaz ?14,8 

1 382 714,8 

1 Jaz 714.8 

lt3 1 000,00 

TOTAL. GERAL 

8 t102,3 

-~6-2!l8,6 

:14 741,6 

106 262,2 

3 687 84?,6 

3 3?,5 52:3,0 

2 -218 508,1• 

2. 429 662,8 

2 060 721:., 7 
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MliNl>ST.l!JRIO DA FM:'ENDA 

E.íM. n.0 19'7 Em, 5 de setembro de 1980 

;Excelentl:lslmo Senho~ Presidente da República. 
O. Estado de Mato Grosso pretende contratar empréstimo ex

terno, no valor de US$ llj milhões, de principal, com a garantia 
'da União, para apl!cação n<> progr~ma de eletrlf!cação estadual. 

2. Quanto aos aspectos f<>rmals prévios, requeridos pela legl:l-
lação pertinente, para a concretização do empréstimo, !oram satis
feitos. C>s seguintes: 

a) foi promulgada a Lei n.0 • 4.2i4, de 2ó d.e age>sto de 1980, 
autorizando " Estado a ce>ntratar crédito externo até o valor de 
US$ 30 milhões; 

bl foi reconhecid<> o caráter prioritário da operação e a capa
'cidade de pagamento do Estad<>, pela Secretaria de Planejamento 
da Presidência da Repúbl!ca, conforme Avl:lo n.0 641/80, de lS 
de julh<> de 1980, até <> valor de US$ 15 milhões; 

c) foi expedida credencial, pelo .BancO' Central do Brasil-1FllEWE, 
em 11 de agosto de 1980, para atendimento do di?posto no att. 2.0 , 

inciso I, d<> Decret<> n.0 615.071, de 27 de agosto de 1969, e no 
Decrêto n.0 74.157, de 6 de junho de 1974. 

4. O exame das condições credlticias da e>peração será efe
tuado pelo 'Ministério da Fazenda, em articujação C<>m o ~co 
Central do Brasil, nos termos d<> art. l.O,. Inciso II, d<> Decreto 
n.0 74.151, de 6 de junho de 1974, assim que apresentada· a res
pectiva minuta de contrato. 

5. Assim, tenho a honra de propor a Vossa Excelência seja 
o Estado de Mato .Grosso aute>rizado a d!rlg!r-se a<> Senado Federal, 
para os fins previstos no art. 42, item IV, u1n _fineu, da Constituição 
Federal. 

Aproveito a ope>rtun!dade para renovar a Vossa El!;ce!ência os 
pre>testos de> meu mais prC>fundo respeito. - Ernane Gàivêas, 
iM!ni.,tr<> da Fazenda. 

PA'ROOERES N.os 843 E 844 DE.l980 

Sobre o .Projeto de iResolução n.• 121, de 1980, dot CO
nüssão de Finanças· que ~utor_U:a. o Governo do Estado de 
Mato Grosso, a. realizar operação de !em-Préstimo externo, 
no valor deUS$ 15,000.000.00 (quinze :milbões de dólares) 
destinado ao programa de e!etrificação estaduaL 

PARECER N.0 843, UE.l9SO 

Da Comissão de COnstituição e Justiça 

Relator: Senador Raimundo !Parente 

A Comissão de Finanças, nos termos ·regimentais, apresentou 
o presente Projeto de Resolução, que autoriza - art. 1.0 '10 Gover ... 
no do Estado de Mate> Gmsso a real!zar, c<>m a garantia da União, 
uma e>peração de empréstime> externo, ne> vale>r deUS$ 15,000,000.00 
(quinze milhões de dólares norte americanos), ou o equivalente 
em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser 
indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco 
Central do Brasil, destinado a financiar o programa de eletrificaç~o 
naquele Estado". 

2. A operação de crédito, na conformidade do art. 2.0 do 
referido projeto, "realizar-se-à nos termos aprovade>s pelo Poder 
Executivo Federal inclusive o. exame das condições crediticias da 
operação a ser efétuado pelo Ministério da Fazenda, em. articula
ção com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 1.0 , item 
II, do Decreto n.o 74.~57, de 6 de junho de 1974, obedecidas as 
demais e>dgência·s dos órgãos encarregados da execução da politica 
econômico-financeira do Governo Federal e, ainda, o disposto na 
Lei Estadual n.0 4.2H, de 20 de agosto de 1980". 

3. Para atender às disposições do Regimento Interno e da 
legislação pertinen_te! foram anexados ao procesSado os seguintes 
documentos: 

a) cópia da Lei n.O 4. 214, de 20 de ag<>sto de 198C, autor!zand<> 
C> Estado a contratar uma operação de crédito externo até C> valor 
de US$ 30 000,000.00; 

b) Aviso n.O 638, de 15 de julho de 1980, da SIEPLAN, reco
nhecendo o qaráter prioritário da operaç~o bem como a capaci
dade de pagamento do Estado; 

c) ExposiÇão de Motivos n.O 197, de 5 de setembre> d~ 1980, de> 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, favorável, enviada ao 
Senhor Presidente da Repúbllca, propondo C> seu encaminhamento 
ao Senado Federal. para fins do art. 42, !tem IV, da Constltuiçã<>; 

d) Oriclo (FIROE-CREDE) do Departamento de Flsca!lzação e 
Registro de Capitais Estrangeiros credenciand<> a operacão em 

pauta, com base nas atr!bu!cões conferidas pelo Decreto númer<> 
65.071, de 27-8-69, e 'pelo Decreto n.0 84.~8, de 29-1Q-79; e 

e) comportamento da dí~lda E~tadual (Interna>. 

4. 0 exame das CC>ndições ereditícias da operação será efe
tuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com o Banco 
Central do Bras!!, nos termos do art. l.0 , inciso II do Decreto n.0 

74.157, de 6 de junho de 1974, assim que apresentada a respectiva 
minuta de contrato com o grupo financiador. 

5. No Caso, foram cumpridas as- exigências constantes no art. 
40®, alíneas ·a, b e c, razão porque, na forma do art. 108, item. vt, 
ambos do Regimento Interno. a Comissão de Finanças opinou fa
voravehnente ae> pleite> do SenllGr Governador de> Estade> de Mato 
Grosso, nos termos do projeto de resolução que apresentou. 

6. Nada há que possa ser argilido contra a proposição, no que 
compete a esta Comissão examinar. e está corretamente formu
lada sob os ãngulos constituc!cmals e juridicos, razão pela qual 
entendemos possa ter "tramitação nornial. 

Sala das Comissões, 8 de outubre> de 1980. - Nelson Carneiro, 
!Presidente .em exercício - Raünnndo Parente, Relator - Helvídio 
Nunes - Leite Chaves - Aderbal Jurema - 'Bernardino Viana -
Luiz Fe:rnando Freire ...-~r Pinto 1- Franco. 

PARECER N.0 844, DE 1980 

Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador -Joâ.o Lú.cio 

o presente projeto de resolução de aute>rla. da Comls.são de 
Ffl:!.anç-as. comQ conclusão de seu parecer sobre o Ofício "S" n.o 2,9, 
de 1980, do Sénhor Governade>r do Estado de Mato Grosso, autoriza 
- art. 1.0 -·"o Governador do Estado· de Mat<> Grosso a realizar, 
c<>m a garantia da Uniá<>, uma operação de empréstimo externo, 
no valor de US$ 15,000,000.00 (quinze milhões de dólares n<>rte
amerlcanos) ou o eqUivalente em outras moedas, de principal, 
junto a grupo financiador a ser .lndlcade> sob a orientação de> 
Ministério da Fazenda e do Banco Central de> Bras!!, destlnade> a 
financiar o programa de eletríficação naquele Estado". 

2 . A operação de crédito, na forma do dispe>sto ne> artige> 2. 0 

do referido projeto, "realizar-se-á nos termos ap;ovados pelo Poder 
Executivo Federal, inclusive o exame das condições crediticias- da 
operação a ser efetuado pelo M!n!stéri<> da Fazenda, em articuiação 
com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 1·.0, item n, 
do Decreto n.o 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos encarregados da execução da política econô
mica-financeira do Governo Federal e, a!nda, o disposto l)a Lei 
Estadual n.0 4.2'14, de 20 de agosto de 1980". 

3. Na Comissão de Constituição e Jüstiça, a matéria mereceu 
o Emcaxninhamento favorável, quanto aos aspectos da cp-nstitucio
na!idade, juridic!dade e técnica legislativa. 

4. O pr<>jete> enve>lve interesse direto de vários municipios do 
Estado de Mato Gre>sso, não obstante tratar-se de um programa 
de obras do Governo do Estado de Mato Gross<>, Centrais Elétricas 
Mato-grossenses- OEMAT, sob a supervisão do Departamento Na
Ci<>nal de AgUas e Energia Elétrlca· - D'NAIEE. 

5. ·objetiva <> projeto uma integração do Estado e, logica
mente, de alguns mun!cip!os, aos Sistemas Eletrobrás e Fnrnas, 
beneficiando-os com. a substituição da geraçãe> diesel por energia 
de origem h!drául!ca, a primeira quase sempre fornecida pelas 
Prefeituras, com grande ônus para os municlpios. 

6. _O exame. do plane> de e>bras, anexo, permite visuallzar a 
extensao d<> proJeto, abrangende> 28 ,municípios, ce>m extensa rede 
a ser Implantada, além de 1. 023 km de linhas de transmissão e 13 

subestações. · 

7. A matéria velo ao exame de.sta Comissão, tendo. êm. vista a 
Resoluçã<> n.0 137, de 1972, que criou a COmissão de Mun!ciplos, 
cabende> e>pinar ·sobre proposições pertinentes. a<>s seguintes as
suntos <art. 2.0 , Item IVl. 

"Art. 2.0 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

IV -'Operações de crédito .• internas C>U externas, de 
qualquer natureza, em que um ou mais Municípios sejam 
parte ln teressada; 

8. Ante o exposto, opinamos pela aprovação de> presente Pro
jeto de Resolução. 

Sala das Coml:lsões, 9 de e>utubm de 1980. - Lomanto Júnior, 
Presidente - João Lúcio, Relator - Jutahy Ma;ralhães - Rai
mundo Parente - Almir Pinto - Aderbal Jurema. - Amaral Fur
lan - a-osé Sarney - Affonso Camargo. 



5590 Sâbado II DIÁRIO DO CONGRE~SO 1\A('I()l'\,\1. (St'ç:lo 11 l Outubro de 1980 

PARECERES N•s 845, 846 E 847, DE 1980 

PARECER N.o 845, DE 1980 

Da Comissão de Legislação Social. Sobie a :Mensagem 
n.0 122~ de 1978 (n.o 208, de 28-6-78, na origem), do Se
nhor Presidente da República, solicitando autorizaçã'O do 
Senado Federal seja autorizada a alienação de terras pú
blicas no Distrito Agropecuário da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), à empresa 1\'Ion
terosa, S/A. 

Relator: .... Senador Lenoir Vargas 

O Senhor Presidente da República, nos termos do parágrafo 
único do art. 171 da Constituição, solicita ao Senado Federal seja 
autorizada a alienação de terras públicas no Distrito Agrope-
cuário da Superintendência da Zona Franca de Manaus ..... . 
(SUFRAMA) à empresa Monterosa S/ A, objetlvando a implantação 
~rfsr~~~she~~~~~~-mente aprovadoS1 em áreas superiores a 3.000 

2. A Exposição de Motivos do Senhor Minlstro de Estado do 
Interior esclarece que o "~ Plano Nacional de Desenvolvimento 
(1975-1979), no seu Capitulo V, quando trata da ocupação pro
dutiva da Ama~ônia e do Centro_-Oeste, enfatiza a conclusão do 
Distrito Industrial da Zona Franca de Manaus e a execução de 
seu Distrito Agropecuário". 

3. A área em questão é constituída de terras inexploradas 
e próprias para as atívidades de lavoura, pecuária ou silvicultura 
e será alienada sob a forma de promessa de compra e venda, com 
cláusula resolutiya que condiciona a lavratura da Escritura de 
Compra e Venda da área ao fiel cumprimento do cronograma fí
sico-financeiro de execução do projeto. 

4 .. O projeto da Monterosa S/ A foi aprovado ,pelo Conselho 
de AdministraçãO da SUFRAMA, conforme Resolução n.0 41/76 e a 
empresa "objetiv~ a produção de carrte bovlíüt (984 animais/ano) 
em projeto de buvinoculttira de corte, que e-ncontra mercado ga
rant.idO a nível da cidade de Manaus, onde se prevê, para 1980, 
uma demanda estimada de 20.451 toneladas contra uma. oferta de 
9.600 t. O empreendimento gerará dezoito empregos permanentes, 
com um investimento total de Cr$ 28 . .G83. 000,00, em sua área to
tal de 15.000 hectares. 

5. A matéria obedeceu, também, a todas as exigências esta
belecida.s no Regulamento para al!enação de Terras no Distrito 
Agrooecuário da SUFRIAMA, aprovado pelo UoD.-.:::elho de Ac1'minis
tração, através da Resolução n.o 27/75, de 1.0 de agosto de 1975, bem 

como teve prévio assentimento do Conselho de Segurança Nacio
nal, conforme o AViso n.0 94/77, de 26 de setembro de .1877, tend_o 
em vista o Decreto-lei n.0 1.1€4, de 1.0 de ab1·11 de 1:71 l::trt. 8o.t, 
da Constituição). ' · - · 

6. Os anexos de I a Vil constantes do processado esclare
cem e preenchem as exigências estabelecidl!S no art. 407, alineas 
a, b, c, d e e do RE!gimento Interno, que :regula a c·oncessio e al:e
nação de t~as públicas com área superior a 3. 000 hectares. 

7. Ante o exPosto opinamos pela aprovação da matéria, na 
forma do seguinte: 

PROJEI'O :DE B.ESOLUÇli.O N.O 122, DE 1980 

Autoriza a alienação de terras públicas de propriedade 
da SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Ma
naus, à emPresa 1\-lonterosa S/ A. 

o Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 lt a Superin'tendênc:ia da Zona Fra~ca de Manaus -
SUFRAMA., autorizacla a alienar uma ãrea de terras de 15.000 ha 
(quinze :mil hectares,J de sua propriedade, localizada no Distrito 
Agropecuário de Manaus, ·adquirida por doação do Governo do Es
tado do Amazonas, :qos termos da Lei n.O 878, de 25 de setembro 
de 1969, à empresa Monterosa S/ A, estabelecida na cidade de Ma
na us-AM, para implimtação de projeto agropecuário, tendo a. se
guinte posição geográfica e limites: 

1.• Area: 10.000 hectares 

Frente (Oeste, M11M,) - uma linha quebrada numa exten
são total de à. 800 metros, paralela à margem direita da 
Rodovia BR-174 a 100 metros de distância de seu eixo, com 
início entre os Km 90 e 91 e término a 100m de distância 
da margem do rio Preto; 

Lado Direito (Norte, M,.M,l uma linha queqrada numa 
extensão total de 12 .400m, paralela à margem direita do 
rio Preto e a 100m de distáncla desta mesma margem; 

Fundos (Oeste, M,.M,) - Uma linha reta de 7. 900m, seguin
do o azimute de 213°00'00", limitando-se com terras de 
propriedade da SUFRAMA; 

Lado Esquerdo (Sul, M4M1 ) -uma linha reta de 10.500m 
seguindo o azimute de 299°00'00", limitando-s_e com terras 
da SUFRAMA. O perímetro é de 39. 600m e a área de 10. 000 
hectares. 

2.o Area: 5.000 hectares 

Frente: (Oeste M1M2 ), uma linha reta com 7.900m seguin
do o azimute de 26°19', terminando a 100m 'da margem 
direita do rio Preto e limitando com terras da Montero-
saS/A; ·-

Lado J?ireito: (Norte M2Ms), uma linha quebrada com uma 
extensao total de e. 500m paralela à margem direita do rio 
P~eto, e ~_109m de distância desta mesma margem; 

Fundos: {Leste M:~M4 ), uma linha reta com lO. 800m seguin
do o azimute de 202°19', Iniciando a !COm da margem direi
ta do rio Preto e limitando com terras da SUFRAMA.; 
Lado Esquerdo: (Sul M4M1 J, uma linha reta com 6.000m se
guindo o azimute de 291019' e limitando com terras da 
Agropecuária Porto Alegre S/ A, com penm.etro de 31. 200m. 

Art. 2.0 A operação de alienação a _que se refere o artigo an
terior será efetuada sob a forma de promessa de compra e venda, 
com cláusula resolutiva que condiciona a lavratura da escritura 
de compra e venda da área ao fiel cumprimento da- execução do 
projeto aprovado pela Resolução n.0 41/76 do Conselho de Admi
nistração da SUFRAMA, obedecidas as eXigências do Regulamento 
para Alienação de Terras no Distrito Agropecuárlo da SUFRAMA 
(Resolução n.0 27/75, de 1.0 de agosto de 1975) e as disposições do 

Código Florestal. 

_ Art. 3.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

Sala das comissões, 14 de setembro de 1978. - Orestes Quércia, 
Vice-Presidente, no exercício da Presidência - LenO'ir Vargas, Re
lator - Ruy Santos - Jarbas Passarinho - Cattete Pinheiro. 

PARECERES N.o' 846 E 847, DE 1980 

Sabre o Projeto de Resolução n.0 122~ de 1980, da Co
missão de Legislação Social, que ~~autoriza a alienação de 
terras públicas de propriedade da SUFRAMA - Superin
tendência da Zona Franca de Manaus- à. empresa Monte

rosa S/A. 

PARECER N.0 846, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Raimundo Parente 
'o projeto de resolução de autoria da Comissão de Legisla

ção Social autoriza a alienação- de uma área de terras de pra ... 
priedade da SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de 
Manaus ~ à empresa Monterosa S/A, estabelecida na Cidade de . 
Man_aus, num total de 15.000 ha, localizada no Distrito Agropecuá
ri,o de Manaus, adquirida por doação do Governo do Estado do 
Amazonas, nos termos da Lei n.o 878, de 25 de setembro de 1969. 

o projeto resulta de p~oposta do Senhor Presidente da Re
pública ao Senado Feder~, nos termos do art. 171, parágrafo úni
co, da Constituição, atendendo Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro do Interior, no sentido de propiciar a implantação de 
projetas, devidamente aporvados, em áreas superiores a 3.000 ha. 

O artigo 2.o do projeto estabelece que a operação de aliena
ção "será efetivada sob ~ forma de promessa de compra e venda 
com cláusula resolutiva _que condiciona a Iavratura da escritura 
de compra e venda da &rea ao fiel cumprimento da execução do 
pro.ieto aprovado pela Resolução n.0 41/76 do Conselho de Admi
nistração da SUFRAMA, obedecidas as exigências do Regulamen
to Para alienação de Terras no Distrito Agropecuário da SUFR.~A 
(Resolução n.0 27/75, de 1.o de agosto de 1975) e as disposições do 

Código Florestal". 
A Coml.ssão de Legislação Social formulou o presente projeto 

de resolução concedendo a medida pleiteada, após examinar os do
cumentos anexos ao processado, em atenção ao que estabelece o 
art. 407 do Regimento Interno. 

Os limites e a posição geográfica da área ol:>jeto de alienação 
são os constantes do art. 1.0 do projeto de resolução. 

Verifica-se que foram atendidas, no caso, as exigências cons
titucionais e reglment,ais (art. 171, parágrafo único da Constitui
ção e arts. 407, 408 e 409, parágrafo único do Regimento Interno), 
sendo que a matéria, quanto ao mérito, será examinada pela Co
missão de Agricultura. 

• 

• 

• 



• 

• 

• 
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A.sslm poderá ter tramitação normal o projeto de resolução, 
uma vez que constitucional e jurídico. 

Sala ·das Comissões, 5 de março de 1980. - Henrique de La 
Rocque, Presidente - Raimundo Parente, Relator - Ad_erbal Ju
retna - Moacyr Dalla - Leite Chaves, vencido de acordo com vtot.o 
separado - Mutilo Badaró - Almir Pinto - Bernardino Viana -
Aloysio Chaves - Franco Montoro, vencido na forma do voto se
parado do senador Leite Chaves - Cunha Lj_m.a,, vencido com voto 
do Senador Leite Chaves. 

VOTO EM SEPARADO, VENCIDO, DO SR. SENADOR LEITE 
CHAVES: 

Este voto em separado é comum a todas as mensagens acima 
por versarem matéria dã. mesma natureza, sujeitas a um ponto 
também comum de Impugnação. 

Através delas, o Senhor Presidente da República encaminhou 
ao Senado proposição nos termos do art. 171 da Constituição, para 
que seja autorizada a venda a empresas particUlares de áreas su
periores ao permissivo legal pertencentes à Superintendência da 
Zona Franca de Manaus. 

Englobadamente esses atos somam a área de 70.920 ha e se 
situam a uma distância de aproximadamente 150 quilômetros de 
Manaus, cortada recentemente por estradas rodoviárias. 

As firmas contempladas são as seguintes: 

Mate! Agro-Pecuária S/A 
Monterosa S/ A 
Oriente Agropecuária S/ A 
Agropecuária Paula Atalde Ltda. 
Agropecuária Porto Alegre S/ A 

Total ....................•... •· ... -· 

.10.000 ha 
15.000 ha 
8.920 ha 
7.000 ha 

15.000 !la 

70.920 ha 

Todas são firmas relativamente novas, constituídas poucos 
meses antes da aquisição dos Imóveis e Integradas na malar parte 
das vezes de pais, filhos e parentes que se confessam sem experiên
cia alguma para o ramo agropecuár.io, mas que se obrigariam a 
.contratar pessoa entendida no assunto para dar inicio a essas ati
vidades agropastoris. 

A Matei, por exemplo, contemplada com 10. OOU ha, foi cons
tituida em 8-1-76 e já em 10-8-76 firmava o compromisSo de equl~ 
sição da área. 

O seu capital de Cr$ 3.000.000,00 estava integralizado .em ape
nas Cr$ 300.000,00. Na escritura de compromisso, entretanto, ficou
lhe assegurado que a área adquirida, na !J.a.se de Cr$ 300.000,00 o 
total, para pagamento em 10 anos, em prestações de Cr$ 30.000,00, 
seria flnanciada no Banco da. Amazônia pelo valor de ••...•.... 
Cr$ 4.330.000,00. 

E de fato, já 8 dias apôs o registro, seja a 20 de agosto de 
1976, a firma levantou no Banco Oficial acima referido a quantia 
de Cr$ 2.864.290,00, através da Cédula Rural Plgnorat!cla e Hipo
tecária n.0 FIA 76/93, registrada sob n.o 52, ficha 1, do livro 3. 

Como se sabe, a venda somente se perfectiliza após aprovação 
do Senado, já que de acordo com o mandamento constitucional 
nenhuma área superior a 3 mil ha. pode ser alienada pelo poder 
público sem esse consentimento. 

Em sua justificativa ao Presidente da República, o Ministro 
Mauricio Rangel Reis deu como uma das razões para a venda o 
fato de a empresa vir a contratar em caráter permanente 17 em
pregados, fato que a seu ver concorrerá para a fixação do homem 
na terra. A proporção é de 1 empregado para cada fração de 588 
hectares. 

Mutatis mutandis, todos os demais processos guardam caracte
rísticas análogas, variando apenas em ·área que, a exceção de dois, 
nos demais casos chegam a ser de 15.000 !la. ' 

A área original pertencia ao Estado do Amazonas que a doou 
à SUF1RAiMA para desenvohimento de um plano de colonização 
agrícola. · 

A doação foi precedida de parecer do Procurador-Geral da 
República, Dr. Lulz 'Rafael Mayer, hoje Ministro do Supremo Tri
bunal Federal, onde sua Excelência teceu consideração sobre o as
pecto social da medida, destacando o aproveitamento das terras 
públicas, com vocação agrícola, mediante a prote'ção do homem 
que a utiliza produtivamente. 

11: seu esse trecho do parecer: 
"Ora, é irrecusãvei que o objetivo priricip3.1-deSsãs-ri0rinas 
incorporadas nos textos constitucionais está voltado, es
sencialmente, para o aproveitamento das terras púb!lcas, 
com vocação agrícola, mediante a protec;ão do homem que 

a utilizou· produtivamente. o que se tem em mira é, por
tanto, na linha histórica brasileira, a ocupação da terra 
e o desenvolvimento agrícola, favorecendo uma estrutura 
fundiária condizente, pelo estímulo às pequenas proprie
dades rurais e obstância à form~ão de latifúndios." 

O então procurador, naquele mesmo parece. valeu-se de co
mentãrios do Constitucionalista Themistocles vavalcante, dele 
transcrevendo os seguintes trechos: 

"Ao Senado cabe exercer essa vigilância contra a consti
tuição de latifúndios à sombra da generosidade e da in
fluência pessoal. Fixou-se o máximo da área concedível a 
dez mil hectares. ·Medida convencional, mas que permite 
uma disciplina legal da matéria, pode satisfazer a prote
ção do nosso patrimônio territorial e evitar crises provo ... 
cadas pela especulação, em tomo da aquisição e conces ... 
sões de terras públicas." 

"O controle do Senado tem um caráter social e econõmlco 
de ~mbito nacional: abrange não só as terras públicas da 
Unlao, como as dos Estados e Municípios. Pelo corpo do 
~t. 156 se verifica que a preocupação do legislador consti
tuinte foi dar ao homem do campo oportunidade de expio
rã-Ias, mediante planos· de colonizacão adequados. A sua 
fixação nelas, bem como aos habitantes das zonas empo
brecidas, os desempregados e os posseiros, deve constituir 
a principal preocupação dos Incumbidos das terras públi
cas. Como fiador desta politica deve o Senado Intervir em 
se tratando de alienação ou concessão de área considerá
vel." 

Ficou clara_pols a intenção do ilustrado parecer que foi a de 
admitir a doaçao à SU1'1RJIIMA para que ela uti!iz!tSse a área em 
plano de colonização agrícola, seja concessão de áreas a quem se 
dedicasse à lavoura, não tendo condição de as adquirir com re
cursos próprios. 

A finalidade era a <>ontemplação do camponês sem terra pos
seiro muitas vezes, detentor de família e que tivesse como' meio 
único de subsistência o seu trabalho pessoal. 

Ao Invés disso o que se fez foi destinar-se parte dessa área a 
ativldade diferente, entregando-a a comerciantes e pessoas in
fluentes de Manaus, que jamais tiveram relacionamento com a ati
vidaãe agrícola, ou agropa.storil pelo menos através das firmas 
que se constituíram exatamen te para serem contempladas com 
vantagens tão alarmantes. 

Outro ponto relevante e que ao Senado não pode passar des
percebido é que em seu parecer o Doutor consultor-Geral da Repú
blica chegou a considerar que as terras devolutas, ainda que supe
rior em área a 3 mil hectares, prescindem de autorização do Sena
do quando sejam objeto de transferência entre pessoas jurídicas 
de direito público. 

Esse entendimento é pessoal, sem respaldo algum na Lei. A 
Constituição não restringe e tampouco diferencia entre a nature
za das pessoas que se envolvam na transação. A Intenção constitu
cional, clara e ln arredá vel, é que as áreas dessa extensão ou supe
riores j amaJ,s se transladem de domínio sem o conhecimento e 
consentimento do Senado para que em sua superior sabedoria afi
ra em cada caso da conveuiência ou não de tais transações. 

A prevalecer esse entendimento, manifestamente Inconstitu
cional, o preceito da lei maior poderia ser facilmente desobedecido 
pois desde que não houvesse necessidade para consentimento de 
transladação entre pessoas jurídicas de direito público a benefi
ciária poderia ceder a terceiros a área re-cebida etn !raÇões meno
res, deslocando o Senado de Interferência constitucional bastando 
que tais áreas fossem desmembradas em unidades Inferiores a 3 
mil hectares. 

Há uma razão maior para que o controle do Senado seja feito 
sobre matéria de tamanha relevância. o Brasil é, em terras fér
teis, o País da maior extensão territorial do mundo. Todavia a sua 
concentração em poucas mãos ultrapassa os limites verificados em 
qualquer outra .parte da terra. Dessa maneira, as terras públicas 
não podem seguir Igual destino, agravando ainda mais a presença 
do latifúndio no Pais. 

Esses dois óbices legais bastariam para lnvlabi!izar, no Senado, 
o acolhimento dessas mensagens. 

Não se concebe, além do mais, como uma área de 70.920 hecta
res possa ser destinada a apenas 6 proprietários quando em con
diçõe~ regulares de colonização poderia)ll comportar 3.646 fam!llas, 
ou seJam 17.220 pessoas, tomando-se como unidade agrária a área 
de 20 ha. e a média de 5 pessoas por família. 

Também não está sendo .obedecido no caso o dispositivo re
gulamentar que manda que os interessados à pretensão apresentem 
certidão das terras que já possuem. 

O dispositivo regimental é o de n.0 407-C que assim preceitua: 
"Art. 407. O Senado se prpnunciará sobre a alienação ou' 
concessão de terras públicas com área superior a 3. 000 
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(três mil) ~hectares, salvo para execução de planos de re
forma agrária (Const. art. 171, parágrafo único), mediante 
pedido de autorização, formulado pelo Governador do Es
tado ou Território respectivo instruído com 
a.) ...................................................... . 
b) .................................... ~-· .............. .. 

c) planta e descrição de outras terras que o adquirente 
possua, com especificação da respectiva área de utilização." 

No processo se tenta contornar essa exigência com silÍlples de· 
claração de que os .interessados não são detentores de outras áreas 
na região, o que nãb satisfaz à exigência regulamentar. 

E se antes a Pretensão já se manifestava inviável, anticons
titucional e anti-re:gimental, agora com mais razão -ai:J;lda quando 
o Governo, sob pressão dos reclamos populares está constituindo 
um grupo para a ~olitica da Amazônia constituída por diversos 
órgãos espec!flcos t$-is como o ffiDF- INCRA - SUDAM - SEMA 
- BASA - DNER - PROJETO RADAM-BRASIL - UNIVERSI
DADE FEDERAL DO AMAZONAS -UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PARA - ~RSIDADE FEDERAL DO ACRE - FACULDAc 
DE DE C!Jj:NCIAS AGRARIAS DO PARA- CONSELHO NACIONAL 
DE DESENVOLVliMENTO CIENTíFICO E TECNOLóGICO-' ONPQ 
- EMFA. 

Este grupo já foi constituído pelo Presidente da República, 
através do Decreto n:<> 83.518, de 29-5-79, com a atribuição de 
apresentar em 120 dias projeto de lei a ser encaminhado ao Con-
gresso. -

Seria insensatez que se desse curso ao andamento dessas men
sagens, que já antes, e pelas razões apontadas, não poderiam me
recer o ad-referendum. do Senado. -

Sendo assim opinamos pela .sua devolução ao Executivo, a fim 
de que Sua Excelência o Presidente da República possa encami
nhá·las antes à apreciação do citado Grupo de Trabalho. 

Sala das Comissões, 27 de junho de 1979. - Leite Chaves. 

PARECER N.0 847, DE 1980 
Da. Comissão de Agricultura 

Relator: Senador José Lins 

Depois de analisar a Mensagem n.• 122, de 1978, do Presidente 
da República (Mensagem n.0 208/78, na origem) a Comissão de 
Legislação Social formalizou o presente Projeto de Resolução, que 

·toriza a alienação -de terras públicas de propriedade da SUFRAMA 
uperintendência da Zona Franca de Manaus) à empresa Mon

<>rosa S.A. A extensão da área a ser alienada é de quinze mil hec· 
tares, e está localizada no Distrito Agropecuário de Manaus, ten
do sido adquirida por doação, do Governo do Estado do Amazonas, 
nos termos da Lei n.0 787, de 25 de setembro de 1969. 

A Comissão de Constituição e Justiça nada encontrou capaz de 
impedir a tramitação do projeto, mas o Senador Leite Chaves, no 
voto em separado que apresentou, põe em relevo o fato de a firma 
interessada na compra e venda dos 15.000ha ser relativamente 
nova "constituída poucos meses antes da aquisição dos imóveis". 
Lembra: parecer em que o constitucionalista Themístocles Caval
cante .assinala a impqrtância que deve ser exercida pelo Senado, 
contra a constituição de latifúndios Hà sombra da generosidade e da 
influência pessoal". E termina, opinando pela devolução da Men
sagem à Presidência; da República. 

O ato presidencial~ de- propor a alienação em estudo, encontra 
apoio rio parágrafo útJico do art. 171 da. Constituição, e está fun
damentado na exposição de motivos em que o Ministro do Interior 
ressalta os seguintes pontos: 

1 - O TI PND, ao 'tratar da ocupação produtiva da Amazônia 
e do Centro-Oeste enfatiza a conclusão do Distrito Industrial da 
Zona· Franca de Mánalis e a e~ecução do seu Distrito Agropecuário. 

2 - Pelo Decreto-/e! n.• 288/67, a Zona Franca de Manaus é 
Uma ãrea de livre comércio de importação e exportação e de in-:
centivos fiscais especials, estabelecida com a finali~ade de criar no 
interior da Amazônia um centrd industrial, comerc1al e agropecuá
rlo dotado de conciições económicas capazes de promover desen
volvimento. 

3 - o Governo do !Estado do Amazonas tem planos para subs
tituir importações e p~omover a Integração interna do setor pri
mário da economia, pela produção de gêneros agricolas. 

4 - l1: de interesse nacional o combate à Inflação e o abaixa.
men to dos preços dos produtos agrícolas. 

5 - A alienação da área pretendida se inscreve no contexto da 
implantação, do Distrito Agropecuário da SUFRAMA, onde está 

sendo formado um pólo agropecuário, capaz de gerar alimentos em 
escala correspondente às necessidades de consumo da Zona Franca 
e mesmo das áreas circunvizinhas. 

6 - A área do Distrito é constituída de terras inexploradas e 
próprias para as ativldades de lavoura, pecuária ou silvicultura. 

- 7 - Todos os detalhes legais foram atendidos, e o sucesso do 
empreendimento a que se propõe a empresa interessada encontra 
garantia na compatibilidade com _os sistemas de produção e com 
a assistência de órgãos federais e estaduais de pesquisa e extensão 
ruraL 

8 - Nenhuma contra-indicação existe, no que se relaciona 
com os os de mercado. O projeto- em relação à racionalida-
de de u _dos recursos naturais e de conservacionismo tem 
.sua apr condicionada à demonstração do uso atual e po-
tencial das áreas a serem ocupadas anualmente. 

9- Por outro lado, a alienação se fará sob a forma de promes
sa de compra e venda, com cláusula resolutiva, que condiciona a la
vratura da escritura definitiva da área, ao fiel cumprimento do 
cronograma físico-financ·eiro de execução do projeto. Essa condi
ção re.solutiva se a empresa interessada não iniciar a implantação 
do projeto dentro de um ano após a assinatura da escritura de 
promessa de compra e· venda. 

Informa, também, a exposição de motivos que o objetivo do 
empreendimento é a produção de carne bovina (984 animais/ano) 
para o atendimento do mercado a nível da cidade de Manaus, on
de a demanda prevista, em 1980, é de 2.451 toneladas, contra uma 
oferta de 9. 600 toneladas. 

O investimento, na área de quinze mil hectares, será da ordem 
de Cr$ 28.083.000,00, a preços de 1978. 

-Como se pode verificar, a alienação pleiteada tem finalidade 
específica de atender à Implantação do Distrito Agropecuárlo da 
Zona Franca de Manaus. Jl: esforço que conta com o apoio gover
namental, que procura criar facilidades a empresário no sentido 
de que o interior amazônico possa ser ocupado racionâl.mente e a 
população da área encontre o abastecimento pleno dos gêneros de 
primeira necessidade, em especial os de origem agropecuária. 

• 

• 

• 

Todos os aspectos do problema foram observados. E no que 
respeita a esta Comissão, é salutar que a SUFRAMA conSiga im-
plantar o seu Distrito Agropecuário e produzir os produtos de que o ..J,. 
homem amazônico necessita. 

Opinamos, portanto, pela aprovação do presente Projeto de 
Resolução. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 1981}. - Leite Chaves, 
Presidente, em exercicio -- José Lins, Relator - Pedro Pedrossian 
- Benedito Canellas - .Jutahy Magalhães - Passos Pôrto -
Affonso Camargo (vencido) . "= 

PARECERES N's 848, 849 E 850, DE 1980 

PARECER N.0 848, DE 1980 

D:1. Ccmi:!sã.o- de Legislação .Social. Sobre a Mensagem 
n.0 126, de 1978 (n.o 212, de 28-6-78, na origem), do tSenhor 
Presidente da Re•pública, solicitando autorização do Senado 
Federal, para Jque seja autorizada a :alienação de -terras 
públicas no Distrito Agropecuário lda j;uperintendência da 
Zona. 1Franca de \Manaus (SUFRA.!.liA), à emp1·esa Agrope
cuária Uimona, !Comércio .e \Indústria S.A.. 

Relator: Senador Lencir Vargas 

O Senhor Pres,idente da. República, nos termos do art. 171 da 
Constituição, pll'opãe ao Senado Federal seja autorizada .a alienação 
d:e terras pública:s- no Distrito ·Agropecuário da .Superintendênci·a 
da ZOna rq,anca de Manaus (SIUF1RAMA) • A prope>slção P"esldencial 
é fillldamentada nos seguintes. pontos, explicitados em exposição 
do Ministro do Interior: 

a) o ato Qe aL~.enação, à 1empresa Agropecuária Dimona, Co
mércio e Indústria S/ A de lotes do Distrito A.gropecuário da Supe
rintendência da Zona F'!.ranca de Ma:naus (STJFRAMIA), objetiva a 
implantac;lão de projetes, devidamente aprovados, em áreas superio
•es.a três mil (3.ú00) hectar.es; 

b) o TI Plano. Nacional de D~envolvimento, no Capitulo V, a.o 
tratar da ocupação produtiva da Alnazônla e do Centro-Oeste, 
enfatiza a conclusão do Distrito Industl;lal da zona. Franca de 
M'a.naus e a .ex.ecugão do seu Distrito Agropecuário; 

c) pelo Dect:eto-lei n.o 2818-, de 28 de fevereiro de 1:9Q.7 (Cap. l, 
'arl. 1.0 ) ·a Zona F.r:anea de Manaus é ál"lea de livre comércio de im
porta!;lão de exportação e de incentivos flsca!.s especj.ajs, estabele
cida com a finaltdade de criar no interior da Amazôn1a um centro 
industria,!, comercial e '"1l..gropecuá1io dotado de condições eoonõ
micas que permitam seu desenvolvimento; 
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d) o Governo do Estado do Amazonas planeja a integração 
interna do setor primárlo da economia, pelo estímulo, no Estado, 
da produção agrícola; 

e) a alicnaçao· de tewas pr:etendida, para implantação do 
Distr.ito Agropecuá:rio da SU~, .atende a obj etivos prioritá,rios 
de formação de um pólo agropecuário, na região, de modo a abran ... 
dar as migrações sobre a cidade de Manaus; 

f) constituída de ár.eas inexploradas e próprioas para as ativi
dades de lavoura, pecuári.a ou silvicultur;a, a proposição obedece às 
exigências do Regulamento para Alienação de Terras no Distrito 
Agro.pecuár.Lo da SUP.R.MI"JA., aprovado pe~o seu COnselhp de Admi
nistração, pela Rewlução n.o 27/75, ~e homologado pela Secre.tária 
de Estado do Amazonas, bem como teve o pré.vio assentimento do 
Conselho d·e Segurança Nacional, conforme o- Aviso n.o 94/77, de 25 
de setembro de 197·7; 

g) o projeto- cujo_suce.sso é_assegurado pel·a sua compatibi
lidade com os sis·temas de produção dlvulgoados pela pesquisa e pela 
extensão rnr·al- terá assistência da Empresa de Assistência Téc
nica e Extensão RuraJ dó Amazonas; · 

h) darão suporte ao_-emp!ie'en_c;li;rne:nto a Emp:r:esa BrasileJ..r,a de 
Pesquisa AgropecuâJrla, através· do Centro Nacional de Pesquisa 
da Seringueira e da Unidaile de Execução de P.esqui.$a de Ambito 
Estadual; da Comissão Executiva do Plano de Recuperação Eco
nômico-Rural da Lavoura cacaueira; do Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia; do Instituto B~aslleilro de Desenvolvimento 
Florestal; da Ft!ndação UniVersidade -do Amazonas, através do ·seu 
Centro de Ciências Agrárias, e da Compa.nhla de Desenvolvimento 
Agropecuário do Amazonas; -

i) in<lxistem contra-indicações quanto aos aspectos de mercado 
e de racio-nalidade de utilização dos .reeursos natu.ra.ts e de conser
vacioni'Smo, pois a área pretendida será alienada sob a forma. de 
prom·essa de compra e venda, com cláusula resolutiva que co-n
diciona a lavrat~Ta da Escritu!ia de Compra e Venda ao _fiel cumpri
mento do cro-nog:rama f~sico-flnanceiro de execução do proj.eto. A 
condição reSolutiva .pod-e ocor:r:er, atnda, se a empresa não iniciar a 
implantacão do projeto dentro do prazo de um ano após a assina
tura da Escriture de promessa de Compr·a e Venda mi se houver 
.r;.aralisação nas atividades de implantação do projeto, ficando a 
SUFR..AMA com o direito de reln tegraçáo d8 posse da área, poden-
do proceder nova alienação; ,· 

j) o proj el'o da Agropecuária Dimona, Comércio e Indústria 
S/ A foi aprovado pelo Conselho de Administração da SUFRAMA, 
conforme Resolução n.0 76/76·, pois . o objoetivo da empresa é o 
acréscimo da produção de carne bovino (540 animais/.ano) em 
atividade de bovinocultura de corte, com a geração de empregos 
permanentes e temporár:.Os e o ipvestimento total de ......... . 
Cr$ 32.2Sl.OOO,OO (trinla e dois milhões, duzentos e sessenta e um 
mil cruzeiros) em área total de 15.000 hecta:r:es. 

Pelo art. 410 do Regimento Interno do Senado Federal, esta 
Casa "se pronunciará sobre a alienação ou concessão' de terras 
públicas com átrea super:ior a 3.0(0 (três mil) hectares salvo para 
execu~ão de planos d-e reforma .agrária {_Constituição, ar:t. 1 n, 
parágrafo único), m-ediante pedido de autorização. 

A matéri_a pe~o Regimento, dev~rá ser instruída com: a) planta 
e descrição mi:nucio·.:a das terr3!S objeto da transação~ esclarecim-en
tos sobre o- destino que se lhes pretenda d'ar e razões justificativas 
do ato; b) nome e nac~onalidade d.a pessoa física ou jurídica 
compradora, capacidade de exploração e id_oneldade profissional; 
c) planta e de.:5crição de outras terras que o- adquirente possua, 
c-om especificação da respectiva área de utilização; d) parecer do 
ó:rgã-o conwe.tente, nos 'Estad_os, sob11e as condições ecológicas, .agro
lógicas e climáticas das áreas objeto d:e alienação au concessão, 
bem como de sua posição em tace dos transportes aos .outros con
sumidores; e) escla·recimentos Ecbre. a exis~ência, na área cuja 
alienação se pretenda: 1) de posseiros com mais de 10 (dez) anos 
ininterruptas de ocupação; e 2) de silvícolas". 

N~a-forma da legislação esp•ecíiica, a área em que ·se- encontra 
o Distrito Agropecuário d·e Manaus depende, para sua alienação, 
a particular:c.;, do a.::s.ent~mento pr;.' ·,•i o do Ccn!lelho de Se;'Uran;a 
Nacional e posterior autorização do Sanado Fedelal. Esse enter1-
dimento está expresso no Parecer n.O L-100, do Consultor-Geral da 
República, devidamente aprovado pelo Chefe do Gov:erno. 

Convém salientar que o Decreto-lei n.0 1.164, de 1.o-. de abril 
"".le 1-971, dccla.:-=u ir.:dizr.~~.s:be·is à segur.ança e ao desenv:olvim·ento 
·laci-onais, na área da Amazônia Legal as terras devolutas situadas 
·;a faixa de cem quilómetros <Je largm;a, em cada lado <io eixo das 
rodovias já construidas, em constr·ução ou projetadas .. 

Ora, o Distrito Agropectrário d·a sUFRÁMA é constituído de 
duas glebas situadas às margens esquerda e direita da Rodovia 
BR-174. f_ss-im, a sua concessão ou alienação a terceiros está 
3ujeita à prévia anuência do conselho c1e Segurança Nacional, na 

forma do a~t. 1.0, Inciso VII, do aJudldo Decreto-lei n.O 1.164/71, 
comblnado. com o dLsposto no =t. 407 do Regimento Interno do 
Senado e com o art. 89, IV, letra "a", da Constituição FederaJ. 

das conclusões formuladas pela.Consultoria-Geral da Repú
blica está cópia do Avtso n.0 94/77, de 26 de setembro de 1977,' pelo 
qual o Secr,tário-Geral do Conselho de Segurança Nacional Informa 
ao Ministro do Interior o seguinte: 

"Esta Secret:ar:la-Gero.!, analisando o processo à luz 
das conclusões formuladas pela Consultorla-Geral da Repú
bltea, em seu P.ar.ecer n.O L-1(;0, de 25 de março- de 191'76, 
aprovado pelo Esmo. Senhor Presidente da República, nada 
tem a opor quanto à solicitação formulada." 

Acham-se cumpridas as exigências do art. 410 do Regimento 
lJuterno, :para Instrução do processo (pla.nta e descrição das terras 
objeto da transação, documentação pertinente à pessoa juridica 
compradora, parecer do ó~gão estadual competente sobre as con
dições ecolôgica:s, agrológicas e climáticas da área pretendida). 

Em face do exposto, opinamos no s-entido de que seja autori
zada a al!enação proposta pelo Chefe do Gove·rno, da área total 
de quinze mil hectares, à empresa. Agropecuária Dimona, comércio 
e Indústria S/ A, na forma que s·egue: 

PRQJE_TO DE RESOLUÇAO N.0 123, DE 1980 

Autoriza. a alienação de terras públicas Do Distrito 
Agro-pecuário da Snpi!Iintendência da. Zonaa Franca de 
Manaus - SUFRAMA. 

O S2.nado Federàl resolve: 
Art. 1.0 É o Güvemo Fed€raJ. autorizado a alienar terras pú

blicas no Distrito Agropecuário da Superintendência ·da Zona 
Franca de Manaus - SUFRAN.A. em área total de 15.000 ha 
(quinze m!l hectares), à Agropecuária 'Dimona, Comércio e Indús
tria S.A., obedecendo aos limites que seguem: 

NORTE- Uma linha reta nu.ma .extensão totaJ de 17.000 m, 
seguindo o azimuto 117.o 30'03", coincidente com a linha 
Eui da ál"'.ea :r:e::ervad:a à Marirt.gá Agropecuátla. 
EUL-..:.... Uma linha reta .numa eF..ensão total de 16.800 m, 
seguindo o azi.mut•e de 27.g.o 11'00". 
LESTE - uin~(-iinha ql.:ebrada nuina extensãO .total. de 
6.600 m, paralela à margem esquerda da Rodovia BR-174 
e a 1CO m desta mesma margem, cdm início no krp. 85. 
OESTE--Uma linha reta-rillina extensão total de.ll.500ni; 
seguindo o azimut~ 9.0 _ 41'C.Q". 

Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Co:ri1issões, 14 de setembro de 1978. - Orestes Qu-ércia, 
Vice-President.e, no exercício da presidência -·- Lenoir Vargas, 
Relator - Ruy Santos - J"arbas Passarinho - Cattete Pinheiro. 

PARECERES N.0
' 849 E 850, DE 1980 

Sobre o PJ:cjeto de Re.'5olução n.0 123, de 1980, que 
"autor:za a alienação de terras públicas no Dittrito Agro
pecuário da Supelintendência da Zona Franca de Manaus 
-· SUFRAMA, à Agropeeuária Dimona, Comércio e Indús
tria S/ A". 

PARECER N.0 849, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Raimundo Parente 
Vem ao ·exame desta comissão o p-resente Projeto de Resolução, 

que autor,iza .a alienação de 15.000 hectares de terr·as. públicas no 
Distrito Agropecuário- da Superintendência da Z-ona Franca de 
Man.au.:; - SUFRAMA, à empresa Agropecuária Dimana Comércio 
e Indústria S.A. ' 

A proposição é oriunda da Comissão de Legislação SoCial, que 
examinou cuidadosamente a h[ensagem encaminhada pelo Senhor 
F.residente da República. 

De outra parte, importantes afpectos do problema foram estu
dados tanto pelos órgf.os fedeJ:~ais, como pelGs que integram a á~ea 
especifica da admlnist·ração do Estado do Ar~1-azonas, com o obJe
tivo de implantar um grande c_entro de produção de alimentos na 
área c.a -zona Franca de 1\t:anaus. E consoante os docum.entos que 
instruem a mati.ria, foram cumpridas toda~ as exigências d~ Regu
lam·cnto para Alienacão de Terras no Distrito Agropecuario da 
SUFRAMA sem esauécer o assentirrlento prévio do Conselho de 
Segurança'Nac.iona( conforme o Aviso n.o 94/77, de 26 de setembro 
de 1977. 

Além disso, vale salientar que órgãos como a Empres_a Brasi
leira_ de Pesquisa Agro pecuária, através do Ce:~.ltro Nac10~al de 
Fesçui:..;a da Seringueira e da Unidade de Execuçao de Pcsqmsa de 
Âmbito C.:o Estado do Amazonas; a Comissão Executiva do Plano de 
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Recuperação Econõmico-IRurral da Lavoura -baCauei:ra; o l.n.&titut.o 
Nacional de P.esqu1~Sa da Amazônia; o Instituto· Brasileiro d_e Desen
volvimento Florestal; a Fundação Universidade do Amazonas, atr~
vés do S·eu Centro de Ciências Ag.rárias, .e a Companhia d.ie Desen
volvimento Agropecuário do Ama2lonas, doarão suporte ao empreen
dimento a ser implantado pela emp!lesa ·adquirente da.:s te:rcras de 
que trata o projeto, na aludida áJrea de quinze mil hectares. 

Do ponto de vista de&ta Com.J.ssão, é preaeito constttuclonal o 
pronunciamento do Senado Federal quando se tratar da anenação 
de !·erras públicas superiores a troo mU hectares. No particular, 
salienta a .douta Comissão de :Legislação So'CiaJ: 

"Pelo rurt. 410 do iRJeglmento Ln terno do Senado J;lederal, 
esta Casa "se ,p:ronWlciará sobre a aJ.i·enação ou concessão 
de terras públicas com área superior ·a três mll (3 .00{)) 
hectares, salvo pa.r:a ·execuçf.o de pla·nos de refo_nna aga-ár;ia 
(Gons!dtuição, art. 171, parágrafo único), mediante pedido 
de autorização." 

O Regimento foi plenamente atendido: plarita e descrição mi
nuciosa das terras objeto da transação e esclarecimentos ~obre Qdes
tino que se lhes pretenda: dar e razões justificativas do ato; nome 
e nacionalidade da pessoa física ou jurídic_a.~cO_mpradora; capacidade 
de exploração e idoneidade profissional; planta e descrição de outras 
'tervas que o adquirente possua., com especificação da respectiva 
área de utilização; parecer do órgão competente, nos Estados sobre 
as condições ecológicas, agrológic~S ·e Climáticas das áreas objeto 
de alienação ou conc.essão, bem oomó de sua posição em faoe dos 
transport:es aos oukos consumidore·s; esclal'leci·m€ntos sobre a exis
tência, na áre·a cuja ai.íenação se fil"etenda., de posseiros eom mais 
de dez· .anos ininterruptas de ocupação, e de sHvíooJ.as. 

Co·mo se vê, cumpri.r:am-se as prescrições legais e oonstitucio
nais, inclusive as do art. 1.0 , inciso VII, do Decreto-Le-i n.0 1.164!7·1, 
a.s do art. 4017 do Regimento Interno do Senado e as do art. 89, VI, 
alínea "a", da constituição. 

Além do Av.lw n.o 94/77, de 2S de setembro de W7'7, do Secre
tário-Ge,r:al do _Com:;elho de Segur:ança Nacional, pronunciou-se 
também sobre o assunto a Consultoria,..Geral da República q-q~~ no 
Parecer n.0 i..-100, d-e 25 de março de 197i6 arrovado p~lo Exm.o. 
Senhor Rresidenbe da. República, na;da .apôs a .olienação em o.preço. 

Diantre do exposto, opinamos pela constHuclonalida:de e juri
dlcidade elo presente ProJeto de Resolução. 

Bala das Comissões, 28 de novembxo de 19,79. - Henrique de 
La Rocque, Presidente - Raimundo Parente, ReLator - Aderbal 
Jurema - Bernardino Viana- Lenoir Vargas ~--o Amaral Furlan -
Itinrilo Badaró - Moacy Dalla. - ~ Pinto. 

VOTO E:M SEPAlRADO, VffilNIGIDO, DO 
SR. SENAlJOR, LEITE CHAVES: 

Este voto em separado é comum a todas mensagens acima por 
versarem matéria da mesma. natureza, sujeita a um ponto tam
-bém comum de impugnação. 

Através de>aB o Senhor Presidente da República encaminhou 
ao Senado proposição nos termos do art. 171 da Oonstltu!ção para 
que seja autorizada a venda a empresas particulares de áreas su
periores ao perrnlssivo legal pertencentes a Suprintendência da 
zona Franca de Manaus. 

Englobada.:mente esses ato.s somam a. área de 70.920 Ha. e se 
situam a uma di.s·tância de aproximadamente 150 Km de Manaus, 
cortada recentemente por estradas rodovián1as. 

As firmas contempladas são as seguintes: 
Matei Agro-Pecuária S/ A 
!Monte rosa S/ A 
Oriente Agropecuária S/A 
Ag<'Ope<Juária Paula Ataide Ltda.. 
Agropecuál1la Porto Alegre S/A 

TOTAL 

10.000 Ha. 
15.000 Ha. 
8.920 Ha. 
7.000 Ha. 

15.000 Ha. 

70.920 Ha. 

Todas são firmas relartivamente novas, constituídas poucos 
meses antes da aquisição dos imóveis e Integradas na maior parte 
das vezes de pais, fillios e parentes que se confessam sem expe
riência a1guma para o ramo agropecuár!o mas que se obrigariam 
a contratar pessoas entendidas no assunto para dar início a essas 
ativldades agropastoris. 

A Mate!, por exemplo, contemplada co:m 10. fjOO ha., foi cons
tituída em 8-1-76 e já em 10-8-76 firmava o compromisso de ·aqui
sição da área. 

o seu capital de Cr$ 3.ooo.noo,oo estava integrallzado em ape
n<LS Cr$ 300.000,00. Na escritura de comprom!Sw, entretanto, fi
cou-lhe assegurado que a área adquirida, na base qe Cr$ 300.000,00 
o total, para pagamento em 10 anos, em prestações de Cr$ 30. 000,00, 

seria financiada. no Banco da Amazônia pelo valor de Cr$ .... 
4.330.000,00. 

E de fato, já 8 dias após o registro, seja a 20 de agosto de 1976 
a firma levantou no. Banco Oficial acima referido a quantia de 

Cr$ 2.864.290,00, através da Cédula Rural P!gnorat!cla e Hipote
cária n.0 FIA 76/93, registrada sob n.0 ~2, ficha I, do livro 3. 

fC9mo se s-ahe, a venda somente se perfectiliza após aprovagão 
do Senado, já que de acordo com o mandamento constHucional 
nenhuma ãrea superior a 3 mil ha. pode ser alienada pelo poder 
público sem esse consentimento. 

Em sua justificativa. ao Presidente da República, o Ministro 
Maurtc.io R-angel Reis deu como unia das razões para a vend,a o 
fato de a empresa vir a contratar em caráter pennanente 17 em
pregados, fato que a seu ver concorrerá para a fixação do ho
mem na 1terra. A proporção é de 1 empregado para cada fração de 
588 hectares. 

Mutatis muta.n.dis, todos os demais processos guardam caracte
ristlcas análogas, variando apenas em área que, a exceção de dois, 
nos de:mats ca.sos chegam a ser de J.~. 000 h a. 

A área original pertencia ao Estado do Amazonas que a doou 
à SUiFRA.MA para desenvolvimento de ·um plano de colonização 
agrícola. 

A doação foi precedida de parecer do Procurador-Geral da 
República, Dr. Luiz Rafael Ma.yer, hoje Ministro do Supremo Tri
bunal Federal, onde sua Excelência teceu considerações sobre o 
aspecto social da medida, destacando o aproveitamento das terras 
públicas, com vocação agrícola, mediante a proteção do homem que 
a utiliza produtivamente. 

'É seu esse treeho do parecer: 

"Ora, é Irrecusável que o objetivo principal dessas nor
mas incorporadas nos textos constitucionais estã voltado, 
essencialmente, para o aproveitamento das terras públicas, 
com vocação agrícola, medi-ante a proteção do homem que 
a utilizou produtivamente. O que se tem em mira é, por
tanto, na linha histórica brasileira, a ocupação da terra 
e o desenvolVitmento agrícola1 favorecendo uma estrutura 
fundiária condizente, pelo esti:Jmnlo às pequenas proprieda
des mrais e obstância à formação de latifúndios." 

o então procurador, naquele mesm.o parecer, valeu-se de co
mentários do constitucionalista· Themístocles Oavalcante, dele 
transcre'\fendo os seguintes trechos: 

"Ao Senado cabe exercer e~a vigálância contra a. consti
tuição de latifúndios à wmbra da generosidade e da in
fluência pessoal. Fixou-se o máximo da área concedível a 
dez mil hectares. Medida convencional, mas que perm.He 
uma disciplina legal da matéria, pode satisfazer à prote
ção do nosso patrimônio territorial e evitar crises provo
cadas pela especulação, em torn.p da aquisição e conces
são d:e terras públicas." 
"O controle do Senado tem um caráter social e econõmi
eo de âmbito nacional: abrange não só as terras púbE.cas 
da União, como as dos Estados e Municípios. Pelo corpo 
do art. 156 se verifica que a preocupação do legislador 
constituinte foi dar ao homem do campo oportunidacde de 
explorá-las, mediante planos de colonização adequados. 
A sua f,!xação rielas, bem como aos habitantes das zonas 
empobrecidas, os desempregados e os )105Seiros, deve cons
tituir a principal preocupação dos incumbidos das terras 
públicas. Oomo fiador desta politica deve o Senado inter
vir em se· tratando de alienaç_ão ou c.oncessão de área con
siderável" 

Ficou clara pois a ln tenção do Ilustrado parecer que foi a de 
odmit!r a doação à SUFRAMA para que ela utiliZJa.Sse a. área em 
plano de .colonlzªção agrí-cola, .seja concessão de áreas a quem se 
dedicasse a lavoura, não tendo condição de as adquirir com re
cursos próprios. 

A finalidade era a contemplação do camponês sem terra, 
po..<s:~eilv muitas vez.es, detentor de familla e que tli.vesse como meio 
único de subsistência o seu trabalho pessoal. 

Ao invé:: disso 'o que se fez foi. destinar-se parte dessa área a 
atlvldade diferente, entregando-a a comerciantes e pessoas lnflúC" 
entes dt.. Manaus, que jamais tiveram relacionamento com a ati·
vidade agrícola, ou agropastoril pelo menos através 4as firmas que 
..:;e consti_tu'íram exatamente para serem contempladas com ·van
tagens tão alarmantes. 

Outro ponto relevante e que ao Senado não pOde passar des
percebido é que em seu Parecer o Doutor Consultor-Gerela da R~_ 
pública chegou a considerar que ~ terras devolutas, ainda que su
perior em área a 3 mil hectares, presc.\ndem de autorização do 
senaC!o quando sejam objeto ci_e transf~rência. en•tre pessoas jurí
dicas de direito público. 

• 

• 
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Esse entendimento é pessoal, sem respaldo algum na Lei. A 
Constituição não restringe e tampouco diferencia entre a nature
za das pessoas que Se envolvem na transação. A intenção- constitu
cional, clara e inar;redãvel. é que as ãrea.s dessa extensão ou .su
reriores jamais se transladem de domínio sem o conhecimento e 
consentimento do $enado para que em sua superior sabedoria afi
ra em cada caso da conveniência ou não de tais tran.sações 

A prevalecer esse entendimento, manifestamento Inconstitu
cional, o preceito d"r lei maior pod_eria ser facilmente, desobedecido 
pois desde que não, houvesse necessidade para consentimento de 
transladação entre pessoas jurídicas de direito público, a beneficiá
ria poderia ceder a terceiros a ãrea recebida em frações menores, 
deslocando o Senado de interferência constitucional ba.st!!ndo que 
tais áreas fossem desmembradas em unidades Inferiores a 3 mil ha. 

Há uma razão maior para que o controle do Senado seja feito 
.sobre matéria de ta:rnanha relevância. O Bra.:.il é. em terras férteis, 
o Pais da maior eXtensão territorial do mundo, Todavia a sua 
concentração em poucas mãos ultrapassa os limites verificados 
em qualquer outra parte da Terra. Dessa maneira, as terras públi
cas não podem seguir igual destino, aprovando ainda mais a pre
s-ença do latifúndio ,no Pais 

Esses dois óbices, legais bastariam 'Para inviabiUzal!', no Sena
do, o acollümento dessas mensagens, 

Não se conc·ebe, d..Iém do m,ais, como wuá área Ide 70,920 hee:ta
tres possa ser dest!n~a a a'P.enas 6 pxoprietários quando em cOil'l
dições re·gu!ares de c<ilon!zação poide·rlam comportar 3.646 famínas, 
ou sejam, 17.220 pessoas, tomando-se como unidade agrária a área 
de 20 ha e a <média de 5 pessoas por f'amília. 

Também não está sendo obedecido no caso o dispositivo :regu
lamentar que manda que os Jnteressa<los à pre<tensão apresentem 
certirdão das terras que já possue<m. 

O disposltivo regimental é o de n.O 407-e que a-ssim preceitua: 
"Art~ 407. O Senado se pronunciará sobre a alienação 

ou concessão de terras pÍibllcas com área superior a 3. 000 
(três mil) hec·tares, salvo para exeeução de planos de re
fOr·ma !llgrár1a (O>nst., art. 171, pa.vágrMo úndoo), median
te pedido de autorização, formulado ipelo Govennador do 
Estado ou Território respectivo instruído com: 

a) .................................................. . 

b) ............................. -·-··"·•"''"'""'' 

c) planta e descrição de outras terras que o wdquirente 
possua, c.om esp,eclficação da respecúiva área de utilização." 

No prorcesso S·e tenta contoroar essa exigência com .simiJ)les de
ciaJração de qu•e os interessados não zão detentores de outras áreas 
na região, o que não $a.tisfaz à exigência r.egulam•emtar. 

E se antes a pret~nsão já se manifestava Inviável, anticonsti
tucional e .anti-regimental, ag{)ra com mais razão ainda quando o 
Governo, sob pressão IÔ.Os re~c1amos populares está constituindo wn 
grupo para a política da Amazônia. constituída por diversos órgãos 
específicos tais como o IBDF - IN'CiRA - SUDAM - SEMA -
BASA - DNER. -Projeto RADAIM:-Brasil - Universidade Federal 
do Amazonas - Universildade Federal do Pará -Universidade Fe
deral do Acre - Fxu!dact.e de Oiênc1as Agrárlas do Pará - COn
selho Nacional de Dasenvolvim.Jento C~en tüico e Tecnológico -
ONPq - ElMJM.. 

Este grupo já foi constituldo pelo Presidente da República, 
através do Deel'eto n.0 83.518 de 29-5-7~. ·com .a atribuiçiOO de apre
senta.r em 120 dias proj·eto de lei a .ser encaminhado ao Congi'esso. 

Se.'"Í.a insensate-z que se desse oeurso ao .andamento dessas men
sagens. que já antes, e pelas razões apontadas não poderiam me
recer o ad referendum. do Senado. 

Sendo assim, opinamos pela sua devolução ao- Executivo, a fim 
de que Slua Excelência o Presidente da Re(pública po.ssa encami
nhá-las antes à apreciação do citado Grp.po de Trabalho. 

Sala das C<lmlssões~ 27 de junho de 1979. - Leite Chaves. 

PAJt,EOOR ;N.0 850, !DE 1980 

Da Comissão de Agricultura 

Relator: Senador P:;tssos Pôrto 
Vem ao debate desta C<lmlssiOO o presente Projeto de Resolu

ção que autoriza a alienação de 16.000 he-ctares de terras públi
cas' no D:.Strito Agrope·cuário da SUF1R.AJ\.11A à Empresa .Agrotpe
cuária Dimona, OOmiéll"cio e Lndústria S/~. 

2. A pr<Jilloslção é oriunda da Conüssão de J:.eg1slação SOCial, 
que ,eJCann.inou na ã:r:ea da $l,la. CQWJ__t!-'-l~,.kência a Mensagem encaani
lllhada pelo Senib.or Presirde<nte da RepÚJbllca. 

3. A Comissão de Agricultura deve caber os aspectos técnico
agrícolas e de natureza agronômica do projeto e sua vialbfilidarle 
e.:::onômica. 

4. A área. do Distrito Agropecuário da SUFR,A]..IA está in
c1ukia na região amazônica, de &OI:Os que têm sua origem em ~rochas 
sedimentares do terclárf.a e quaternário. O terciáJrio é representa
do na área pela série das Barr·eiras, formação Manaus, constlituird.a 
de a:reni.to· que quando i•ntemperizacto dá origem aos famosos solos 
argiliOsos e argilo-silicosos, Clha·mru:los latossolos, tão falados pe·lo 
ilustre Senrud<Jr Ev·anc:Lro oa.rreira e abundante em toda a região 
amazónica. e nos cerrados do oeste hrasileti.ro. O quateJm.ário é re
jmlSenta.cto na região pelo plelstooeno e o holacerrw. O plelstoceno 
<lá ongem às are.!as brancas de quartzo, com uma pavte S\l!pel'fi
cial escura, rica em matéria orgânica e encontrada nas áreas mais 
bal.xas do p!latô amazônico. \ID o b.oloceno sempre se enoornotra às 
margens dos cursos de água e nas áreas que sofrem inundações pe
dódieas, as baixadas ou vazantes, constituída de sedim.enrtos com
postos de areia .fina e ar.gill.a1 ricos em re.stos orgâm!cos de colora
ção escura. 

Estes .solos acima descritos se distrib:uem quase r:egula:rmente 
P<>lo relevo plano e ondulado desse baixo platô runazôndco. 

5. A vegetação desse pólo agropecuârlo é participante da flo
resta equatorial úmida; ela não acum-e em toda a extensão devirda 
à.s v!lll'lações de relecvo, solo e clima, ensej-ando revestlme<ntos bo
tfuni'cos diversos, oomo c.-am'Pina, m·ata rala, etc. 

6. O clima da região é tropical ·chuvoso, com temperaJtura 
que V!liria de &1° C a 230 C, pluviosidade anual de 2.100 mm d!s
t:rilbuída em duas estações: UJma bastante 'Chuvosa de n-O'V-elll!bro a 
maio e a o.utr.a menos C'huvosa nos demais meses tlo ano em tongo 
período de esti:>gem . 

7 ,, Oonsliderwdos os aspectos de solo, clima, vege.tação e topo
grafia, c01r1elue-.;e pela viabil!da.de da implantação de projetas agro
pecuários e de sllvieultura. 

!Podem ser recom<mdados !P!Ill'a a região as seguintes atilv!da<les: 
a) silviouitura; 
b) fruticultura com [plantio de aJbaJCaxl, mamão, maracujá, ci

trus, etc,; 

e) culturas industriais, com plantio de seringueira, cacau, gua
r:aná e pimenrta do rei.noQ; 

d) bovinooultura de corte, com c:cta, recna e engorda de ma
trizes azebuad:as e reprodutores nelores; 

e) it>O'VIi.nocultJUra de leite com mestiços da raça holandesa, co
mo o rigolândi,., tão vitorioso no cerrado do planalto central; 

f) pastaJgens, em culturas isOia<i·as = em consorclação de gra-
míneas com leguminosas; 

g) aV:cultura; 
h) suinocultura para a produção de carne; .e 

i) olerlcultura. 
s. o projeto em eXame se enquad:ra nestas c:J.racterí.3Ucas 

acima ap-ontadas. 
El'á mercaldo lo'Cal deficiente e em extiansão, necessitando de 

proc:!ução regional crescente para atender à sua demanda. Não é 
justo que se mantenha a região amazôn!ca illljP<lrtando alimentos 
do sul do Pa_ís e do ·exterio!', quando há condiçoes .agronôm:Lca.s I'le
gionais para a auto-suficiência, Este é o espírito e a inspiração 
daSUFRL~. 

Os instltuOOs e~erimentais e de pesquisa da Amazônia de
fendem a exploração nacional do seu ecosistema. E poderá se fazer, 
.sem degradação dos recur~os naturais e sem a dev.astação do seu 
patrimônto naturaJ.. 

o que não se deve peTitllitt.ir é qUe prevãteçam as políticas de 
iimobíl!8lllo e JCie oontemplaç_ão. A Amazônia é uma região que deve 
ser aproveitada te·ciDcame:Lite. ocom arraigado espí.rito conservaJClo
nlsta, presildi:da a sua exp:oração pelos oíbjetivos nacionais peTma
nentes de segurança, des<mvolvlmento e bem-estar sockll. 

9. •Dessa forma, a al!enação de terras que a presente proposi
çOO defende, deve ser atendida nos termos da ·Ivt€nsagem Presiden
ciaL 

Opinamos, pois, pela aprovação do Projeto de Resolução em 
eJ>Zam-e. 

&.la das Comissões; 8 de outubro de 1~80. - Leite Chaves, Pre
sidente - Passos Põrto, Relator - José Lins - Pedro Pedrosslan 
- Benedito Canelas - Jutahy Magalhães - Affonso Camarg<> 
< v.encido) , 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente lido vai .à publi· 
cação, Sobre a mesa, expediente que será lido pelo Sr. J9-Secretário. 
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E lida a seguinte 

MENSAGEM N• 141, DE 1980 
(n' 246/80, na origem) 

Excclcntfssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Tenho a honra de solicitar a vOssas Excelências a retirada, para reexa

me, da Mensagem n• 477, de 18 de novembro de 1977, relativa ao Projeto de 
lei da Câmara n• !35, de 1977 (n• 4.458, de 1977, na Casa de origem), do Po
der Executivo, que udispõe sobre complementação de obras e serviços de en
genharia já licitados". 

Brasflia, em 25 de junho de 1980. -João Figueiredo. 

O SR- PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O Projeto de lei da Câmara n• 
135, de 1977, encaminhado através da Mensagem n'~' 477, de 1977, cuja retira
da é solicitada pelo Senhor Presidente da República, embora apreciado pela 
Câmara dos Deputados, não completou sua tramitação no Congresso Nacio
nal, uma vez que depende, ainda, de ser submetido à deliberação do Plenário 
desta casa. 

Assim sendo, a Presidência, no uso das- atribuições que lhe confere o art. 
42 do Regimento Comum, defere a solicitação contida na Mensagem que vem 
de ser lida pelo Sr. Primeiro Secretário e determina o arquivamento daquela 
proposição, feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência re<ebeu, do Presi
dente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o Oficio n• Sf32, de 1980, 
(n'~' 685/80-GP, na origem), encaminhando o relatório e o parecer p~évio 
sobre as contas do Governador do Distrito Federal relativas ao exercício fi
nanceiro de 1979, juntamente com os balanços da administração centralizada 
e o balanço consolidado da Secretaria de Finanças. 

Nos termos do art. 393 do Regimento Interno, a matêria serâ despachaM 
da à Comissão do Distrito Federal a fim de ser elaborado o respectivo projeto 
de resolução, que serã apreciado pelas Comissões de Constituição e Justiça e 
de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Hã oradores inscritos. Concedo 
a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO. Pronu~cia o seguinte 
discurso. Sem revisão' do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Pretendia hoje tecer algumas considerações a respeito de um relatório 
elaborado por um grupo de trabalho organiza~o pelo Ministério das Minas e 
Energia, para investigar e estudar a política para metais nobres, pedras pre-
ciosas e semipreciosas no País. _ 

Esse grupo foi constitufdo, no dia 8 de outubro de.1979, pela Portaria n'l 
2.081/79, contaõdo com a participação dos M-inistérios da Agricultura, do 
Interior e da SEPLAN, com vistas a definir uma política para o setor de mi~ 
nerais preciosos e semipreciosos e a indicação dos instrumentos _necessârios à 
consecução dessa política. 

No final do ano passado, a imprensa nos dava conta de que o Ministro 
do Exército se havia sensibilizado com as denúncias que lhe chegavam, 
inteirando-o do contrabando, a larga mano, e comercialização clandestina de 
ouro e pedras preciosas, sobretudo nos garimpos da Amazônia. Dessas preo
cupações, nasceu o grupo de trabalho antes citado. 

Essas denúncias, Sr. Presidente, não são novas, nem podem causar sur
presas. Tenho em mãos cópia xerográfica, inclusive, de um documento envia
do ao ex~Presidente Costa e Silva, em 1966, por um grupo de oficiais do Exér
cito c da Aeronáutica, fruto, segundo os próprios oficiais, de dois longos anos 
de exaustivos trabalhos de pesquisa e de investigação, no qual, hã JS anos, se 
denuncia, com todas as letras, a existência, em território nacional, de grupos 
estrangeiros e nacionais responsáveis por evasão de riquezas minerais, comer
cializadas clandestinamente, sobretudo ouro e diamante, 

O referido trabalho inicia afirmando que. diariamente, por cerca de dois 
anos, foram os oficiais procurados por pessoas imbuídas de sadio e humilde 
patriotismo, para relatar o que sabiam sobre a evasão de nossas riquezas mi
nerais, a corrupção, o interesse e a ação nefasta de estrangeiros e nacionais, 
no setor mineral e o alheamento das nossas autoridades. 

Continua o re[atório de 1966: "A todas essas pessoas, a maioria decep
cionada com a Revolução, inclusive, tivemos o cuidado de justificar a !nativi
dade pela prioridade estabelecida, para a solução dos imensos problemas bra
sileiros e manter em seus espíritos a ESPERANÇA (em letras maiúsculas) 
"de que no Governo de V. Exf" -dirigia-se ao ex-Presidente Costa e Silva
"haveria condições para buscar-se a solução patriótica reclamada". 

O documento elaborado por esses militares nacionalistas faz relato mi
nucioso de todos os garimpos de ouro e. de gema existentes no Brasil e, por in
formações consideradas Por eles idôneas, estabeleceu o valor çlos bens mine
rais contrabandeados, sobretudo para- os Estados Unidos, a Alemanha, e o 

Japão, já àquela época, em mais de um bilhão de dólares anuais. Faz a indi
cação de grupo por grupo, de brasileiros e estrangeiros agindo clandestina
mente, ou por empresas legalizadas ou semilegalizadas e conclui pela necessi
dade do estabelecimento urgente, àquela época, de uma Política consentânea 
com os· interesses nacionais. Textualmente declara os objetivos que precisa
vam ser urgentemente alcançados pelo Governo: proporcionar aumento vigo
roso e imediato da receita da União; reduzir ao mâximo o criminoso descami
nho de nossos produtos minerais; impedir ou reduzir o subfaturamento reali
zado através de pautas irreais e classificação fraudulenta dos minerais expor
tados; assistir a cerca de 500 mil garimpeiros que vivem na miséria, produzin
do imensas riquezas, porque trabalham praticamente de graça; proporcionar 
o desenvolvimento e a ocupação das áreas interiores do País; possibilitar e es
timular o desenvolvimento das atividades de mineração em termos patrióti
cos c sem o denso vêu de mistério -palavras textuais- que até agora vem 
cobrindo esse fundamental setor da segurança nacional; proporcionar uma 
estrutura de controle capaz de garantir a necessária segurança para a defesa 
dos legítimos e impostergáveis interesses da Nação contra as investidas do 
interesse dos grupos antipatrióticos naci<:mais ou estrangeiros. 

Creio, mesmo, que acabaram sendo postergados os interesses da Nação, 
Sr. Presidente. 

Logo a seguir, sabemos, o País mergulhou na escuridão abissal do AI-5, 
e passados quase 15 anos o grupo de trabalho instituído pelo Ministério das 
Minas e Energia, a que me referi no início, produz um documento sério e com 
visão nacionalista do grave problema do ouro e das gemas no País. 

Começa por dizer que esse problema _não é novo e que muitos são os re
latórios existentes sobre o desvio de minerais preciosos e semipreciosos em 
prejuízo dos interesses nacionais. Cita o fatO de que as estatísticas da Alema
nha, de 1971, por exemplo, acusam a importação de 270 mil quilates de dia
mantes do Brasil, apenas nos meses dejaneírot fevereiro e março daquele ano, 
e que nada consta no anuârio Estatístico Brasileiro quanto à exportação de 
diamantes para aquele pais. 

Por exemplo, um caso citado especificamente, de 1978: apenas o Japão 
importou 700 milhões de dólares em diamantes e gemas de cor brasileiros, la
pidados na Alemanha e em Hong Kong, e que o Brasil exportou apenas 7 mi
lhões de dólares. 

Afirma, ainda, que o ouro brasileiro comercializado legalmente repre
senta menos de 5% do ouro extraído em território nacional, enquanto que em 
1979 mais de 80 milhões de dólares foram gastos pelo País com a importação 
do referido metal nobre. E no seu enfoque político da questão, quinze anos 
após circunstanciadas e minuciosas denúncias daqueles militares nacionalis
tas a que me referi, com desalento para os que ainda duvidam da credibilida
de para se levar avante uma política desse tipo nacionalista, conclui: 

'
4b de se estranhar que, por outro lado, quase em todo terri

tório nacional existam concessõ~ par~ pesquisa, lavra e exploração 
de metais nobres a empresas nacionais e, em percentagem maior, a 
empresas vinculadas ao capital estrangeiro~ contrariamente ao que 
estabelecem a Constituição do País e o seu Código de Minas." 

Repito: são palavras textuais do relatório composto por um grupo de 
trabalho constituído pelo Ministério das Minas e Eflergia e com a partici~ 
pação dos Ministérios da A.gficultura, do Interior e da SEPLAN . .E: de se es
tra.nhar dizer o relatório do grupo de U:abalho sobre metais nobres, pedras 
preciosas e semipreciosas e, por outro lado, em quase todo o território nacio~ 
nal existirem concessõeS-para pesquisa, lavra e exploração de metais nobres a 
empresas nacionais e .. em percentagem maio_r a empresas vinculadas ao capi~ 
tal estrangeiro, contrariamente ao que ~t~belecem a Constituição do País e o 
seu Código de· Minas". 

Antes de conceder o aparte ao eminente Senador Bernardino Viana, con
tinuada até fechar aspas: .. lnexiste o controle para concessão, quantidade e 
capacidade técnica e para produção, que, sabe-se, ê conseguida principalmen
te peJo esforço do garimpeiro; resPOriSlVCl, entre outros, pela interiorização 
da fronteira, colonização e integração territorial". 

Ouço o '!Parte de V. ~x• com m_uito prazer. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) -Nobre Senador, estranhei ai que 
apenas 5% do ouro que estão extraindo das minas, das jazidas, são comercia
lizados. No mês passado, no mês de setembro, extraímos 2.100 quilos de ouro 
das jazidas de Serra Pelada e do Tapajós. Eritão, seria necessário que houves
se um desvio de 39,9 toneladas de ouro, que seria uma quantidade imensa, em 
comparação Com o que se 6stá extraindo. 

O SR. HENRIQUE SANTILlO (PMDB - GO) - É muito mais do 
que isto 1 Eu explicarei -a V. Ex•, com prazer. 
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Na verdade, o grupo de trabalho se ateve às estatísticá.s até 1979, é óbvio. 
Ele foi constituído cm outubro de 1979 e concluiu o seu trabalho agora, em 
agosto de 1980. A estatística apresentada pelo grupo de trabalho é corretíssi
ma, até 1979; corretissima. Estima-se a produção brasileira anual, nos últi
mos 10 anos, de 150 toneladas por ano. E a comercializada legalmente no 
Brasil foi de apenas 6,5 toneladas; portanto, menos de 5%. Hã, no entanto, 
cerca de 9 toneladas que ficam no consumo interno do Pafs, produzindo no 
País, mas não declaradas; portanto, comercializada ilegalmente no País, 
constituindo sua soma, 6,5 mais 9, 15,5 toneladas em 1979, 10%, apenas, da 
produção nacional. 90% dà produção nacional estimada é contrabandeada 
para fora do País, se me permitem a redundância. Então, está aí. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- A comercialização 
legal é de 5%. O que fica no País são apenas 10%, sendo contrabandeados 
90%, segundo estimativa da CPRM, órgão do próprio Ministério das Minas e 
Energia. · -

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Pois não. Ouço V. 
Ex' com muito prazer, nobre Senador. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Nobre Senador, eu não conhe
cia esse relatório, mas ele confirma o que eujã conhecia por tradição, quando 
fui oficial do Estado-Maior, no Comando ·Militar da Amazónia. Inclusíve, 
oficiais da ACronáuHca, ainda ao tempo do Governo Jânio Quadros, foram 
encarregados de fazer pesquisa no sentido desse descaminho do ouro, e com
provaram que os garimpos do Tapajós, por exemplo, desencaminhavam todo 
o ouro; não ficava praticamente nada. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- O garimpo do Ta
pajós jã chegou a produzir sessenta toneladas por ano. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Atribula-se ao fato a política 
que o Governo, nessa ocasião, desenvolvia, de não pagar o preço próximo ao 
da cotação no mercado mundial do ouro. Então, ficava a receita federal ou 
algum órgão de arrecadação tentando fazer politica· de impedimento do des
caminho do ouro, sem nenhum sucesso, o que levou o Governo atual a modi
ficar esse critério quando surgiu o garimpo de Serra Pelada, que paga, se não 
estou equivocado, segundo um documento oficial que chegou a mim, 75% do 
preço mêdio internacional, Bolsa de Londres. Isto colocou, desde logo, não 
digo um basta total, porque acredito que ainda haja possibilidade de desvios, 
mas agora jã dentro do ilícito coml.!rn. que desgraçadamente ainda existe em 
cada sociedade. Mas, a mim me parece que é inteiramente correto o que se 
contém no relatório, quando afirma que nós perdíamos a possibilidade de 
contabilizar isto em conta oficial e, ainda pior, como V. Ex' hâ pouco citou, 
gastávamos milhões e milhões de dólares importando ouro que, provavel
mente, era o nosso. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Em 1979, 80 mi
lhões de dólares. 

O Sr- Jarbas Passarinho (PDS- PA)- Se não me engano, correspon
dendo a duas toneladas de ouro de importação. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO) - Nos últimos lO 
anos, importamos 35 tonel:idas. Só no ano passado, 80 milhões de dólares. 
Mais grave, eminente Senador Jarbas Passarinho, é que tive o cuidado de co
tejar os dois documentos. Um, realizado pelos militares, em 1966; outro reali
zado agora, por técnicos abalizados do Ministério do Interior. Verifiquei que 
a situação se agravou. Realmente se agravou, em rclâção a 1966, e jâ extrema
mente grave à época. E o que é mais grave- não vou citar nominalmente es
ses grupos mencionados no documento, apenas vou fazer uma afirmação: al
guns grupos citados no documento inicial foram privilegiados pela política do 
GoVerno nos últimos 15 anos, e cresceram, inclusive na Amazônia. Não te
nho outros dados para fazer esta afirmação que não o próprio relatório en
viado ao recêm~eleito Marechal Arthur da Costa e Silva. 

Como jâ disse, através de leitura de documentos de várias partes sobre o, 
problema constata-se que atualmente a Bacia do Tapajós- s~gundo estima
tiva da CPRM produz 30 toneladas de ouro anualmente. E essa Bacia.não es
tã na sua fase máxima, no seu apogeu. Por experiência pessoal, posso afirmar 
que essa fase de apogeu do ouro aluvional da Bacia do Tapajós foi por volta 
de 1971, 1972, I 973, quando chegoU a produzir o dobro sobre o sistema da 
garimpagem, da cata. Em 79 - pelas estimativas da CPRM - só Tapajós 
produziu 30 toneladas, e o Brasil importou 12 toneladas de ouro, no valor de 
quase 80 milhões de dólares, preço da época, não no preço atual. Esse preço 
jã dobrou em um ano. Portanto, seriam 160 milhões de dólares aproximada
mente. 

Enquanto em 1933 se estâbeleceu a obrigatoriedade da venda da pro
dução do ouro ao Banco do Brasil, logo após a queda de Getúlio Vargas, dois 
m.!ses após, editou-se um decreto, liberalizando o referido comércio. Apenas 
em 1958, no entanto, a antiga SUMOC tornou obrigatória a venda pelos mi
neradores de 20% de sua produção ao Banco do Brasil, ao preço declarado 
pelo Fundo Monetário InternacionaL Já em 1964, a política de compra e ven
da do ouro foi entregue ao Banco Central do Brasil, o qual, em 1967, desobri
gou os mineradores de qualquer venda a agências do Governo e decidiu que a 
melhor política seria o "mí_nimo de ingerência na produção doméstica do ou
ro". O certo é que não foi a melhor, e poderá ter sido a pior, porque, após isso 
sobretudo, o problema se agravou. 

O crescimento da importância do ouro no mercado internacional trouxe 
pa~a esse metal a atenção dos países produtores e consumidores, pelas impli
cações que ele traz para o balanço de pagamento e como ponto de referência 
na guerra econômica do petróleo, nos dias atuais. 

A posição oficial do Brasil na produção de ouro é decepcionante, pois 
participa com menos de 1% da produção mundial, que esteve em torno de 
1.500 toneladas em 1979. Os maiores produtores são a União Soviêtica, Áfri
ca do Sul, Estados Unidos e Canadã, que detêm 90% do volume global. 

A produção oficial do Brasil nos últimos 10 anos foi de 61 toneladas- a 
oficial, ou seja, a comercializada legalmente- a que se acresceram 52 tonela
das de volume "não declarado," que permaneceram no mercado interno. 
Calcula-se, no entanto, que, no mesmo período, cerca de 1.500 toneladas de 
ouro brasileiro foram contrabandeadas, enquanto o País, no mesmo período, 
foi obrigado a importar, para as suas necessidades internas, mais de 50 tone
ladas, no valor atual superior a 1 milhão de dólares. 

As nossas reservas conhecidas são estimadas pela CPRM em 50 mil tone
ladas de metal, e a produção anual, declarada, não declarada e contrabandea
da, é estimada, pelas autoridades competentes, em 150 toneladas por ano, ou 
seja, 10% da produção mundial, no valor atual de quase 4 bilhões de dólares 
anuais. Mais de 90% deste total, Sr. Presidente e Srs. Senadores, se evade do 
País por mãos criminosas- posso afirmá-lo baseado no próprio relatório do 
Ministério das Minas e Energia - nacionais e estrangeiras. 

A CPRM discrimina 8 grandes distritos auríferos do Brasil: 
1 - Quadrilátero Ferrífero e também Aurífero de Minas Gerais; 
2 - Território do Amapã, continuação da parte aurífera das Guianas; 
3 - Região Gurupi-Maracaçumê, fronteira entre o Pará e Maranhão; 
4 - Rio Tapajós; 
5 - Região Centro-Norte Ocidental de Goiás; 
6 - Alto Rio Paraguai e o Rio Cuiabã, em Mato Grosso; 
7 - Serra Jacobina e arredores, na Bahia; 
8 - Chapada Diamantina, na Bahia. 
Além destes, outros 11 distritos auríferos do País estão em fase de pes-

quisa pela CPRM: 
I - Projeto Caxipó - MT do Sul 
2 - Projeto Rio Cheiché - Parã 
3 - Projeto C3.trimani - Roraima 
4 - Projeto Guajará-Mirim ......;.. Rondônia 
5 - Projeto Pontalina - Goiãs 
6 - Projeto Reiriutaba - Cearã 
7 - Projeto Eldorado - São Paulo 
8 - Projeto Uirapuru - Pará 
9 - Projeto Carajãs - Pará 
10- Área Weber, na Bahia 
II - Região Almas - Dianópolis - Pindorama:~ em Goiás. 
Todos eles associados, inclusive, a outros metais nobres importantíssi

mos, estratégicOs para o País, metais ·esses que também são- segundp de
núncias reiteradas - contrabandeados, pennanentemente contrabandeados 
do País, enquanto o Brasil importa a maioria desses metais nobres, estratégi
cos para o seu desenvolvimento. 

O contrabando do ouro e do diamante, bem como de outros metais 
nobres e gemas preciosas ou semipreciosas, se faz pela multiplicação de cam
pos de pouso clandestinos na Amazônia e no Centro-Oeste, diretamente liga
dos às zonas de garimpo. 

Os garimpeiros, estimados em mais de 500 mil espalhados pela imensi
dão do Território Nacional, constituem imensa classe de marginalizados, ex
plorados e violentados por "donos de garimpos'\ '"compradores não autori
zados", "capatazes", ... b_ate-estacas", jagunços de to~a ordem, grupos para
Militares violentos, que fazem dos garimpos terra sem lei, porque lã não cstâ 
o Governo deste País, nunca esteve o Governo deste País. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Com imenso prazer 
ouço V. Ex•. 
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O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE) - Nobre Senador Henrique Santillo, 
mais uma vez V. Ex• traz um retrato sem retoqu-e de situações de fato que 
ocorrem em nossa Terra. Estava V. Ex• no seu discurso a trazer à Nação estes 
dados, quando seu colega aqui meditava sobre o problema de segurança na
cional. Sabemos que este Governo que ar está, que fez da sua filosofia justa
mente a palavra segurança e que possui recursos não orçamentários de que o 
Poder Legislativo não tem a menor ciêncià, bem poderia esse governo, Exce
lência, não se fazer de surdo, ouvir o discurso de V. Ex• e desviar parte da sua 
atenção não naquela filosofia de manutenção de um grupo de poder, e sim, 
principalmente armar este País na sua autodefesa, no sentido de evitar-se essa 
evasão de rendas, que, na verdade, é imensa para um País de tantas dificulda
des internacionais. Faz muito bem V. Ex• em trazer este assunto atualíssimo a 
esta Casa. Imiscuo-me no discurso de V. Ex.', no sentido de um apelo, para 
que seja realmente restabelecido o sentido de segurança nacional. Aí sim, Ex•, 
no assunto do discurso que V. Ex• traz com tanta propriedade nesta Casa, 
este é verdadeiramente um assunto de segurança nacional. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMD]3- GO)- V. Ex• está, a mim 
me parece, carregado de razão. Eu fiz referência; Senador Gilvan Rocha, a 
um documento elaborado em 1966 poi um grUpo de militares oficiais nacio
nalistas. Este documento foi enviado ao então recém-eleito Marechal Arthur 
da Costa e Silva. 

Entre outras considerações, para justificar o documento que foi elabora
do durante exaustivos anos de trabalho, por esses militares do Exército e da 
Aeronáutica, esses militares abordam justamente esse aspecto ao qual V. Ex• 
se referiu. Eles dizem, entre outras coisas, que era preciso desmistificar o den
so véu que se colocava sobre este assunto, para desconhecimento da opinião 
pública nacional, e ao mesmo tempo enfatizava a importância do assunto 
para a verdadeira segurança nacional. São termos dos militares. Ao mesmo 
tempo em que acusavam grupos nacionais e estrangeiros nominalmente, gru
po por grupo. Eu tenho os documentos em mãos. Grupo por grupo, alguns 
dos quais, após 1968, beneficiados pelo capitalismo de benesses implantado 
no País. -

Ora, nós sabemos perfeitamente que esse grupo de militares acabou sen
do golpeado em 1968. Aquela idéia toda de nacionalismo nas Forças Arma
das em verdade foi substituída pelo triunfalismo de Brasil-potência, numa 
política destinada à internacionalização de nossa economia. E eles ficaram fo
ra; foram afastados do sistema de poder a partir dessa época. Foi em 1966 
que participaram do esquema de poder neste País. 

Fiscalizar os garimpos, sanéa-los, assisti-los do-Ponto de vista global e 
eliminar as figuras ilegais dos atravessadores e seus grupos paramilitares, bem 
como inspirar nos garimpeiros o espírito associativiSta, pela COil.stituição de 
cooperativas e microempresas dos próprios garim-Peiros são a18uns pontos 
abordados e sugeridos pelo Grupo de Trabalho do MiniStério das Minas e 
Energia que consideramos, aí também, mais uma vez, revolucionários, a nível 
das intenções. 

Fiquemos de vigilância quanto à aplicação porque, laineritavdmente, sa
bemos perfeitamente que, para a neceSSária defesa-dos interesses nacionais, 
tais medidas precisam correr paralelas, segundo o meu modo de ver, a estati
zação da primeira comercialização do ouro C de pCdfãs preciosas, a exemplo, 
inclusive, do que se fez no garimpo de Serra Pelad-a,-que a produção empresa
rial se faça por empresa de capital exclusivamente nacional. 

Interessante. Sr. Presidente, os investimentos paTa a exploração e lavra 
do ouro e de diamante no Brasil, de um modo geral, são pequenos, redUzidos. 
Nos anos de 1977, 1978 e 1979 as empresas- e são cerca de meia-dúzia
que aplicaram e invescltam. na· pesquisa e lavra dO ouro no Brasil, aplicaram 
apenas 136 milhões de cruzeiros e faturaram cinco vezes mais ao Preço da é
poca e não ao preço atual. 

Caso contrário, o sêrio relatório desse gruPo-de tfabalho, segundo o nieu 
modo de ver, poderá ser apenas mais um entre tantos, destinado a ser escon
dido nos escaninhos da tecnoburocracia, incapaz de estimular a-insens-ibilida
de de muitos grupos,- muito mais preocupados com a manutenção dos seus 
privilégios do que com os interesses nacionais. 

Sr. Presidente. acho que este assunto é de tamanha importância para o 
País, o seu significado é de tal_ envergadura para o Br3sil, que.<:Ie preciSada
ser discutido aqui, semanalmente. por esta Casa, já que somerite o ouro eva
dido. em 1980, equivale a quase metade do que gastaremos com a importação 
de petróleo, uma vez e meia a mais do que o déficit da balança comercial bra
sileira. Daí, então, a magnitude do problema e a necessidade de termos todos 
uma visão nacionalista do problema, não há necessidade de investimentos 
vultosos e essas riquezas precisam ser resguardadas, segundo o meu ponto de 
vista, pelas próprias Forças Armadas do País. Elas têm a necessãria organi
zação para cobrirem a imensidão do território nacional. Reconheço que ê um 
problema dificil de ser resolvido. E: imenso este País e imensas são as suas 

ãreas vazias, despovoadas, mas tem as Forças Armadas plenas condições, 
com uma visão nacionalista do problema, de tomar conta do Brasil a nível 
verdadeiramente de segurança nacional, impedindo que as riquezas minerais 
brasileiras, sobretudo o ouro e pedras preciosas, continuem sendo levadas nas 
mãos, nos bolsos, nas algibeiras, nas caçambas de muitos estrangeiros que 
acabam- como bem disse o nobre Senador Jarbas Passarinho- exportan
do parte dessas riquezas para nós outros, aqui, consumirmos. Era o que eu ti
nha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na hora, Sr. Presidente, em que estamos assistindo ao despenhamento 
da família brasileira, solapada de filmes pornográficos, pelas revistas de baixa 
categoria e até por cenas degradantes dentro dela é justo que nós exultemos 
quando uma autoridade qualquer no Brasil se levanta, como um dique a essa 
maré de dissolução. 

Lí no Jornal do Brasil, ontem, este jornal que tem dado cobertura a este 
combate, à pornografia, à pomochanchada, às revistas imorais. Lí no Jornal 
do Brasil de ontem, na primeira página. a nOtícia de que um J uíz do Rio de 
Janeiro, Dr. Antônio Campos Netto, proibiu a circulação da música de Pe
peu Gomes Gaivão e Baby Consuelo, na chamada novela uum homem muito 
especial", a qual exibia o disco "O mal ê o que sai da boca do homem". 

Sr. Presidente, não quero entrar no mérito do disco porque não o co
nheço, mas quero exaltar a atitude do Juiz de Menores, Dr. Antônio Campos 
Netto. Foi ele mesmo quem mandou retirar das mostras das bancas de jornais 
do Rio de Janeiro as revistas pornográficas, com uma atitude pessoal, corajo
sa, patriótica desse emérito Juiz. 

Sr. Presidente, estou remetendo à Mesa um requerimento de um voto de 
aplauso a sua atitude, que, de acordo com o art, 245 do nosso Regimento In
terno, me dá guarida para que eu assim proceda remetendo a esse Juiz de Me
nores. do Rio de Janeiro, Dr. Antônio Campos Netto, o nosso voto de aplau
so e regozijo, por essa atitude firmada contra as revistas~ contra os discos e ce
nas pornográficas. 

Diz aqui -o jorrial combatendo, na mesma linha que estamos mantendo, 
nessa mesma novela da Televisão Bandeirantes, de São Paulo, em que há uma 
cena sexual com um casal nu, na televisão! 

Sr. Presidente, se não encontrarmos um dique a esta maré de dissolução 
que está solapando a família brasileira, estaremos perdidos. Quero tambêrn, 
junto a estas congratulações ao ínclito Juiz, as enviar também ao Dr. Curador 
de Menores do Rio, o qual também, Sr. Presidente, se insurgiu e requereu ao 
Meretíssirno Juiz a apreensão dos filmes que fazem a propaganda de exal
tação àqueles que fumam o baseado, que é cigarro de maconha. quer dizer, 
no disco, na televisão, em tudo isto. 

Sr. Presidente, se não encontrarmos gente que tenha a coragem de en
frentar essa maré montante, nós seremos submergidos pela maré montante da 
dissolução e da degradação dos nossos costumes e da família brasileira. 

Nossos parabéns ao Jornal do Brasil por essa atitude corajosa e ao Juizo 
nosso voto de congratulações, em nome do Senado da República, pois quero 
que todos se manifestem, mesmo aqueles que votem contra, mas quero que 
todos se manifestem com aplaUso por essa atitUde- corajosa do Dr. Campos 
Netto, Juiz de Menores do Rio de Janeiro. 

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

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Requerimento de V. Ex• será 
encaminhado_ à Comissão Diretora e apreciado oportunamente. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Milton Cabral. 

O SR. MILTON~ CABRAL (PDS __:_~ PB. Pronuncia o seguinte discurso.} 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Pretendo iniCiar da tribuna do Senado, nas próximas_ semanas, uma série 
de pronunciamentos sobre a política minCral deste País. pal-Ucularizando a-
conjuntura regional do Nordeste brasileiro. - ·· 

Hoje; entretanto, não queria perder a oportunic;lade de registrar um 
acontecimento no meu Estãâo, a Paraíba, quando, no dia 12 de setembro, 
realizou-se o Fórum de Abertura do Curso Interilaêional sobre Economia 
Mineral. com a participação de entidades internacionais, do Governo do Es
tado, da CPRM, do DNPM. Dada a importância~da palestra pronunciada 
pelo Dr. Mârio Moacyr Porto, ex-Desembargador do meu Estado e hoje 
grande minerador no Estado do Rio Grande do Norte, profundo conhecedor 
da situação mineral da ieg-ião, quero fazer inserir, nos Anais do Senado, o 
teor dessa palestra, anexando-o a este pronunciamento. 

Mas, repito, o que pretendo é, dentro em breve, fazer uma análise apro
fundada da conjuntura mineral do Nordeste brasileiro, região aqueJ~ que 
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hoje apresenta ~ituação singular. Ao final desta minha breve intervenção, 
apenas para mostrar aos Srs. Senadores a importância do setor mineral, basta 
consíderar que, em 1978, o valor da produção mineral do Brasil alcançou a ci
fra de 3,2 bilhões de dólares, havendo a região do Nordeste contribuído com 
1, l bilhão, significando, assim, 34, l% do total. Em termos regionais paenas a 
região Sudeste logrou melhor posição, contribuindo com 48,7% para a for
mação do valor da produção mineral do Pafs. 

Se o Nordeste tem essa participação de 34%, sem uma agressiva politica 
mineral, os Srs. Senadores poderão imaginar Ci que seria essa participação se 
contâssemos, efetivamente, com uma política melhor dirigida, inteligente, de-
terminada a aproveitar os vastos recursos mÍiier:iis que o subsolo do Nordes
te brasileiro contém. Permitam-me voltar ao assunto, quando tentarei de
monstrar os novos caminhos que poderiam levar a um substancial desenvol
vimento desse importante setor de economia_. Agradeço a atenção, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. MILTON 
CABRAL EM SEU DISCURSO: 

ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS 

DA MINERAÇAO NO NORDESTE 

Mário Moacyr Porto 

Palestra proferida no Fórum de Abertura do Curso Internacional 
sobre Economia Mineral aplicada aos países em desenvolvimento 

João Pessoa - PB 
12 de Setembro de 1980 

Parece que chegamos a um consenso: o País atravessa uma sêrie crise 
econômico-financeíra. Logo mais, se algo não suceder de extraordinãrio ou 

· milagreiro, envolveremos para as crispações sociais, o crescente desassossego 
da comunidade, pois na casa onde falta o pão todos falam e ninguêm tem ra
zão. Chegou, então, a hora e a vez de quem tem uma parcela de responsabili
dade na condução da economia do País, mesmo das mais modestas, prestar a 
sua colaboração, como pede o Sr. Presidente da República em reiterados pro
nunciamentos. Fica asSim esclarecido e justificada a presença de um minera
dor sertanejo, como palestrante, em um curso de tão grande e prestigiosa 
qualificação dos seus integrantes. 

Escusado acrescentar que não trago para aqui fórmulas ou palpites má
gicos e muito menoS -SOluÇõ_Cs--Salvadoristas. Cremos, apenas e firmemente, na 
viabilidade deste País e partiCularmente do Nordeste, que por Força de erros e 
distorções não tem o seu povo a Vida qUe Podeiíi-ter sido e que não foi, como 
no verso famoso de Manuel Bandeira. O nOSSOaJvitre- que não é apenas 
nosso, mas de muitos- para reerguer a curto, médio e longo prazo a comba
lida economia nacional e, com maiores razões, a devastada economia do Nor
deste, seria a pesquisa e sobretudo a lavra de minêrios de que carece hoje e ca
recerã ainda mais amanhã o Brasil e o mundo. A sugestão, ê bom que se ad
virta, não resulta do Fato de sermos nós um minerador de scheelita do Seridó, 
o que levaria, aparentemente, a um enfoque que reduziria a universalidade do 
problema a um ângulo limitado pela atividade -profissional. Não é. A econo
mia do Brasil e do mundo dependem substancialmente das suas reservas mi
nerais. O caso do petróleo é particularmente significativo: em dramãtico pro
nunciamento o Presidente João Figueiredo informou à Nação surpreendida e 
sobressaltada que a metade da nossa receita cambial se destinava ao paga
mento da nossa dívida externa e a outra para o pagamento de nossa conta de 
petróleo. 

Não é necessário dizer mais. Mas como diz ou consola a sabedoria popu
lar, não hã desgraça que não traga a sua quota de beneFício ou vantagem. O 
que anuncia a Presidência da República ê catastrófico para o Brasil de hoje, 
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mas, por outro lado, abre para nós perspectivas mais do que proniissoras em 
um Futuro relativamente próximo. Pelo seguinte:-iriiriério, que ê um bem não 
renovável, escasseia em toda parte. Basta dizCr ·que, segundo o depoimento de 
Skinner, as grandes e últimas minas da Europa Foram descobertas pelos ro
manos. Estudos publicados pelo Clube de Roma informam a breve exaustão 
de importantes minerais, caso não ocorram a descoberta de grandes jazimen
tos. Os Estados Unidos, segundo depoimento da Associação Baiana de 
Geólogos, importam atualmente cerca de metade do alumínio, cromo, man
ganês, níquel, estanho e zinco de que necessitam, e em futuro relativamente 
prôximo importarão quase todos o-s minêrios quC riec"eSSitam para alimentar a 
sua formidável indústria. O Japão, potência indUstrial, é um dependente sem 
remêdio dos insumos minerais obtidos em outros países. Fácil seria trazer 
para aqui notas e subsídios que informam a crescente escassez dos minérios 
essenciais à sobrevivência da nossa civilização iitdustria1, pois há a respeito 
uma abundante literatura. 

E quanto ao Brasil, a situação é paradoxalmente semelhante. Excluído o 
petróleo, que leva a metade da nossa receita cambial, somente de alumínio e 
cobre, para destacar apenas dois minérios de que carecemos, importamos em 
1979, perto deUS$ 550 milhões. Esta situação, que daria a falsa impressão de 
que penetramos em um beco sem saída, leva-nos à convicção de que podere
mos permutar em prazo relativamente curto a penúria dos dias que correm 
pela abundância dos dias que se avizinham. E que o Brasil e, particularmente, 
a região Norte-Nordeste, é potencialmente riquíssima em substâncias mine
rais. E corno as minas não podem ser transplantadas do nosso território para 
outros países, o que deverá constituir um profundo desgosto para as potên
cias industriais que nos colonizam, o Brasil mais cedo ou mais tarde será um 
País que terã nas riquezas do seu subsolo a fonte ou sustentáculo maior da 
sua grandeza econômica. 

Devemos registrar, antes que nos critiquem o ufanismo, que não animam 
essas considerações nenhum otimismo panglossiano. Pelo contrário. Econo
mistas e experts em economia míiieral, através de livros e artigos publicados 
em revistas especializadas, denunciam a crescente escassez de substâncias mi
nerais de capital importância e as perspectivas que se abrem para os países 
como o nosso que detêm em seu subsolo jazimentos colossais de muitos mi
nérios que se avizinham da carência no mundo de hoje. O Brasil, que jâ tem 
idade para ser um País do presente, será pelo menos um país de futuro próxi
mo. E o que fazer no presente para que o futuro se avizinhe? Primeiro, criar 
uma mentalidade mineira entre os nossos dirigentes, de modo a convencê-los 
que a atividade minerâria, em Face da abundância dos nossos recursos mine
rais e a acelerada escassez de minérios essenciais nos países que governam o 
mundo, é interesse absolutamente prioritário. Segundo, destinar amplos re
cursos para a pesquisa e lavra de substâncias minerais de que carecemos ou de 
fácil penetração no exterior. 

Estas medidas ou sugestões não são originais achados do nosso entendi
mento e nem de longe esgotam o elenco de que se pode e deve fazer a prol do 
incremento da produção mineral. E passando das generalizações para os fa
tos concretos, queremos deixar registrados, como verdades acima de qual
quer contestação, duas ocorrências públicas, notórias e provadas: primeiro, o 
formi~âvel potencial dos nossos recursos minerais, dos quais a província de 
Carajãs, com os seus números estonteantes, é uma amostra significativa; se~ 
gundo, a excessiva e paradoxal dependência do Brasil de insumos minerais, 
que presentemente gira em torno de 70% do que consumimos. Como explicar 
essa desconsertante situação'? Será que nós somos mesmo um povo de calças 
curtas, que cresce em número e míngua em aptidão'? Será que o nosso melan
cólico destino no campo da economia mineral é ver o cargo ocupado e a 
função devoluta? Deixamos as respostas aos competentes. E se em relação ao 
Brasil, mineração assume um extraordinário relevo como solução a médio e a 
longo prazo para as suas dramáticas dificuldades, para o Nordeste, então, é 
uma saída capaz de atender as suas dificuldades imediatas. Pasmem os que 
entendem e problemam que o Nordeste é uma espêicie de paisagem lunar, 
eternamente dependente da ajuda caridosa do governo central e dos seus ricos 
e generosos irmãos do sul do País. O Nordeste- pasmem os arautos da nos
sa inviabilidade- é uma região muito rica em minérios· e o norte-nordeste do 
Brasil é uma das mais ricas regiões do mundo em insumos minerais. O profes
sor Ricardo Maranhão, Presidente da Associação Profissional dos Geólogos 
de Pernambuco, dá-nos a este respeito um resumo muito expressivo. São dele 
as palavras seguintes: "O Nordeste, do ponto de vista mineral, ê uma região 
privilegiada quando cotejada com o Brasil como um todo. Nós detemos na 
região mais de 90% das reservas brasileiras de bentonita, gipsita, ilmenita, 
eremita, scheelita, magnesita, calcáreo, minérios de vanãdio, sal-gema e sais 
de potássio, magnésio e cromo. além disso temos mais de 50% das reservas de 
calcãreo, barita, cobre, diatomita, petróleo, gás natural, urânio e talco. dis
pomos ainda de reservas significativas de fertilizantes fosfatados, amianto, 
chumbo, níquel, vermiculita, argila, dolomita, berilo, felldspato, gemas, lítio, 
tantalita, columbita, quartzo, ferro e ouro. Se incorporarmos ao Nordeste os 
minériOs de Carajãs, nosso patdmônio sobe consideravelmente e passa a con
tar também com grandes reservas de manganês e alumínio, além de depósitos 
imensos de ferro, cobre e ouro". 

No Rio Grande do Norte, Estado onde trabalho como minerador de 
scheelita, os dados estatísticos fornecidos pelo Banco do Nordeste são bas
tante expresSivos: o maior produtor de scheelita do Brasil; o maior produtor 
de sal marinho do País; o maior produtor de diatomita do Brasil; o maior 
produtor de caulim do Nordeste, afora a sua contribuição em petróleo, que 
será mais adiante objeto de uma reFerência especial. 

E o que fazer, então, para alcançar o aproveitamento industrial de tão 
variados e numerosos jazime-ntos? Até nós que sabemos muito pouco somos 
capazes de dar a resposta cabal: pesquisar e lavrar osjazimentos. Quais deles? 
Preferencialmente, os que, com o trabalho de lavra, proporcionarem um 
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grande contingente de mão-de-obra, uma oferta considerável de empregos. 
Sempre entendi que toda mercadoria tem dois preços: o econômico e o social. 
em nossa região onde o desemprego é crônico e crescente, gerador de mi
grações indesejáveis -e conseqüente tensões sodãiS; a atividade minerária de
ve, de preferência, voltar-se para os empreendimentos que ocupem o maior 
número de pessoas. Segundo, pesquisar o que na região cOm toda a certeza 
tem. Por exemplo: O Rio Grande do Norte e a Paraíba registram quase 700 
ocorrências de sclieCIHa. Nada de investir os parcos recursos disponíveis na 
procura do que provavelmente não existe ou existe em _quantidade reduzida. 
Pesquisar os minêrios de que carece o País e os demais fácil penetração no ex
terior. e como conseguir recurSos para a execução de um vasto programa de 
pesquisa e lavra no Nordeste? Inaugurando-se uma política de fazer justiça ao 
Nordeste, ainda que tardia. O Sr. Presidente da República, no aviso circular 
n., 04, de 10 de abril de 1979, recomenda que no planejamento setorial a cargo 
de cada ministêrio se .busque dar relevo aos programas e ações específicas do 
Nordeste e distinguir, nos de carâter nacional, as condições especiais que de
verão ser observadas ~m relação à referida região. Um tratamento diferencia
do, ê, em suma, o qu~ recomnda o Sr. Presidente da República. Mas não hã 
necessidade de qualqt).er diferenciação generosa. Precisamos, sim, que as nos
sas relações com as regiões do Leste-Sul do País se façam em um clima de ho
nesta comutatividade! tirando-se de nós nordestinos a injusta e pesadíssima 
tarefa de subsidiar a 6queza dos outros. Senão vejamos. O Nordeste produz 
três quartos do petróleo extraído no País e consome apenas um oitavo dos 
seus derivados. Estambs assim reduzindo a conta do petróleo importado, que 
representa o principar componente da inflação que devasta o País. Exporta
mos para o exterior muito mais que importamos. O Rio Grande do Norte, 
por exemplo, exporto~ em 1979 mais de USS 18 milhões e importou menos de 
USS 550 mil. e o sistehta tributário está estruturado no sentido de favorecer 
os Estados ricos em dqtrimentos da economia do Nordeste, que se constituiu, 
aliãs, em um grande centro consumidor de manufaturados de São Paulo, que. 
em outras circunstânc~as, não teria condições de cOlocã-lo fora do País. Lon .. 
ge de nós o propósito ~e fomentar rivalidades ou prevenções entre as regiões 
do País. mas a verdadÇ é que jã é tempo de se fazer justiça ao Nordeste. No 
plano da mineração clto um exemplo que denuncia a intolerãvel espoliação 
que se impõe ao Nordeste em favor do sul do País. Queremos nos referir às 
vendas de concentrados de scheelita de alto teor, que sob todos os aspectos é 
atividade relevantíssima para -o Estado e a gente do Rio Grande do Norte. 
Por imposição de um 4rgão controlador de preços do Governo, estabeleceu
se que o produtor de sqheelita tem o dever de subsidiar as indústrias de manu
faturados de tungstênic:jl estabelecidas no Sul do país. Para tanto, firmou-se o 
seguinte "acordo": naS vendas para o exterior, o preço é estabelecido pelas 
cotações do boletim de Metais de Londres, do mês do embarque. Nas vendas 
para o mercado internO, o preço é ditado pelas cotações do Boletim do mês 
anterior, o que tira do produtor a possibiliade de beneficiar-se das desvalori
zações do cruzeiro em relação ao dólar ocorridas durante o mês da entrega da 
mercadoria. As vendas:reitas para o exterior são pagas à vista. Nos negócios 
efetuados no mercado ihterno as vendas são compulsoriamente feitas a crédi
to. com um prazo de 4P dias para pagar a conta. Para o exterior, as vendas 
são feitas FOB, isto ê, o produtor- vendedor se obriia simplesmente a colo
car a mercadoria no na~io, porto de Natal. Nas vendas no mercado interno, o 
produtor vendedor é o))Jigado apagar frete e seguro do minério atê a fâbrica 
do comprador, situada no sul. E por aí prossegue a enfiada das condições des
favorãveis com que se prejudica o produtor de scheelita. Em conseqUência 
desta política aconteceu o que estava na fãcil previsão de qualquer um: as in
dústrias de manufaturatlos do sul do País cresceram a galope, enquanto se 
constata ano a ano a queda da produção de scheelita. Pelo visto, justo seria 
que copiosos recursos fossem alocados para pesquisa, lavra e beneficiamento 
das substâncias minerais existentes na região, quanto mais não fosse como 
retribuição ou compensa-ção da sangria que se impõe a nossa combalida eco
nomia. Alvitraria em favor da mineração no N ardeste dois estímulos fiscais, 
sem prejufzo de outros jâ imaginados ou sugeridos. Primeiro, a inclusão da 
mineração no Nordeste no Fundo dos Investimentos Setoriais (FISET), 
modificando-se dispositivos do Decreto-lei n9 1.176, de 12 de setembro de 
1974, pertinente aos Fundos- de Investimentos do Nordeste, da Amazônia e 
Setoriais, de sorte a carrear recursos para projetas de pesquisa, lavra e benefi
camente de substâncias minerais aprovadas pelo DNPM. A idêia, aliãs, não é 
nossa. Um grupo de trabalho designado pelo Sr. Ministro das Minas e Ener
gia para alvitrar medidas tendents ao fomento da produção mineral sugeriu a 
inclusão da mineração no FISET, de modo que o Fundo passaria a ter quatro 
contas distintas, a saber: turismo, pesca, reflOrestamento e mineração no 
Nordeste. Segundo, uma reformulação ou mudança na destinação do benefi
ciãrio da quota que cabe aos Estados nas quantias resultantes da arrecadação 
do Imposto Unico sobre Minerais. Sabem todos que as quantias provenientes 

da cobrança do IUM são distribuídas entre a União, Estado e Município, ca
bendo ao Estado a maior parcela, correspondente a setenta por cento do di
nheiro arrecadado. Tal parcela deverã ser aplicada em investimentos ou fi
nanciamentos de obras e projetas que direta ou indiretamente interessem à in~ 
dústria de mineração, por força da lei. Ninguém ignora que a lei não é respei
tada quanto à aplicação da renda vinculada, desvio que grandemente prejudi
ca os interesses da atividade minerâria do País, notadamente as empresas do 
Nordeste. Citamos um exemplo que retrata muito bem a injusta situação. Em 
Currais Novos, município situado no Seridó, RN, somente de 3 empresas 
produtoras de scheelita arrecadou-se, em 1979. mais de Cr$ 51.000.000.000,00 
de IUM, cabendo ao_ Estado, conseqüentemente, quania superior a Cr$ 
35.000.000.000,00. Este ano, somente as aludidas 3 empresas deverão pagar, 
aproximadamente, Cr$ 100.000.000,00 de IUM. Escusado acrescentar que, 
apesar de uma minuciosa legislação existente a respeito, tanto na esfera fede
ral como estadual, a maior parte da renda vinculada não ê aplicada de acordo 
com a sua destinação legal. Reclamar é inútil e arriscado, pois as reclamações 
dos mineradores previnem as autoridades contra o contribuinte. Propomos, 
então, o seguinte: transformar a quota pertencente ao Estado em um incenti
vo fiscal em favor do minerador contribuinte que se dispuser a aplicá-la em 
pesquisa mineral, à semelhança do que se permite em relação ao imposto de 
renda, nos termos do art. 23 da Lei n9 5.508, de I I de outubro de 1968, incluí
da na legislação básica dos incentivos fiscais adm1nistrados pela SUDENE. 
E..:;te incentivo consiste em reduzir o imposto de renda devido pelas indústrias 
estabelecidas no Nordeste para fins de reinvestimentos. Em suas linhas gerais, 
o incentívo que ora propomos funcionaria da seguinte maneira: a empresa 
contribuinte que pretendesse pesquisar uma área juntaria ao seu pedido de 
obtenção do competente alvará de pesquisa um orçamento de capital, isto é, a 

minuciosa estimativa do custo da pesquisa. Protocolado o pedido no 
DNPM. a partir daí a empresa ficaria autorizada a depositar em conta vincu
lada no Banco do Brasil setenta por cento do imposto devido (o correspon
dente à quota do estado), limitada a retenção ao custeio da pesquisa, estima
da no projeto apresentado. aprovado o prqjeto, o DNPM expediria ofício ao 
Banco do Brasil, autorizando-o a liberar a conta vinculada em favor do mine
radar contribuinte. 

Este incentivo constituíría um reforçO aos minguados recursos que se 
costumam destinar ao Nordeste para pesquisa mineral e favoreceria sobre~ 
modo as empresas de porte mêdio de capital brasileiro, que são as mais caren~ 
te:s em disponibilidades financeiras. A Mineração Tomaz Salustino S.A., por 
exemplo. investiu o ano passado mais de Cr$ 13.000.000.000,00 em pesquisa, 
o que é muito pesado para uma empresa sertaneja. 

Outra medida que favoreceria extraordinariamente a pesquisa mineral 
seria a adoção da chamada .. moeda minério" nos empréstimos tomados com 
este propósito, i$tO é, vincular o empréstimo à produção de minêriO, dar di
nheiro e, em caso de êxito na pesquisa, receber o minério que se pesquisou e 
encontrou. A idéia é do Dr. Eliseu Visconti, diretor financeiro da CPRM. A 
rigor, é uma espécie de ovo de Colombo, pois. quando informados a respeito 
da sua mecâriica somos levados a exclamar: mas como foi que esta idêia não 
nos acudiu antes? A adoção da chamada moeda mineral acabaria com o es
pantalho dos chamados "juros reais" que amarram a CPRM a um esquema 
financeiro verdadeiranlente escorchante, responsãvel pelo reduzido êxito das 
suas atividades como órgão de financiamento. Presentemente, a minuta do 
decreto que tornaria efetiva a adoção da chamada moeda mineral estã, ao que 
me informam, na SEPLAN, aguardando o ••nihil obstat'' do Olimpo. Vam-os 
rezar para que entre em cirCulação. 

Por outro lado, sempre defendemos a imperiosa necessidade de se finan
ciar também a lavra mineral. Não se entende que o financiamento fique cir~ 
cunscrito à pesquisa, quando é certo que.o pequeno e médio mínerador, nota~ 
daffiente o minerador nacional, não tem dinheiro para tocar a lavra, o que o 
obriga, quase sempre, a negociâ-la a preço desvantajoso ou mesmo viL Como 
o assunto sempre nos interessou, chegãmos mesmo a redigir a minuta de um 
Regula~_ento ~o inciso I dp artigo 4., do Decreto 764, de 15 de agosto de 1969 
(Decreto que autorizou a constituição da Companhia de Recursos de Pesqui
sas- Minerais - CPRM), nos termos seguintes: 

Art. }9 Reger-se-á pelas normas estabelecidas neste Decreto a 
assistência financeira concedida por órgão da administração federal 
às operações destinadas ao aproveitamento industrial das jazidas. 
Estendem-se aos financiamentos da lavra as normas financeiras es
tabelecidas nos Regulamentos dos artigos 24 e 25 do Decreto-lei n'? 
764, de 15 de agosto de 1969, no que forem aplicáveis, expressamen
te excluída a cláusula de risco, com os acréscimos e modificações 
constantes deste Decreto. 

Art. 29 _ A concessão ou direito de lavra poderá ser dado co~o 
garantia real dos emprêstimos. Para este efeito, estima-se o valor da 

• 

• 

• 
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concessão pelo correspondente valor económico da reserva mineral 
medida. 

Art. 39 O financiamento da lavra deverã ser con'cedido prefe
rencialmente à empresa nacional de pequeno e médio porte e com o 
prioritário objetivo de estimular a produção de minérios carentes e 
os de mais fácil e conveniente penetração no exterior. 

Art. 49 Este decreto entrará em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições ou contrário. 

Para rematar esta palestra, queremos opor alguns rep~ros ao vigente Có
digo de Mineração. O primeiro deles diz. éeSpe-hO ao pequeno minerador, co
nhecido por garimpeiro. O Código de Mineração simplesmente ignora a sua 
existência. Sob o ponto de vista legal é um autêntico marginal. Pela humilda
de de sua condição, não tem meios e nein c:J.uã1ificação para satisfazer às exi
gêcias necessãihiS- à- obtenção de um alvarã de pesquisa mineral. Que fazer, 
então? Continuar a ignorar a sua existênci"a e--puni-lo pelas transgressões da 
sua atividade em face da vigente disciplina legal? Claro que não. Garimpagem 
é importante den:üilS, sobretudo nas zonas âridas do Nordeste, para se consti
tuir um simples problema de disciplina corretiva. E indispensável e urgente 
que a legislação forneça ao garimpeiro a sua certidão de nascimento e proteja 
a sua relevantfssirria atividade. O Dr. Francisco Chagas, ex~diretor do 
DNPM, sugeriu que se incluísse no vigente Código de Mineração a categoria 
do permissionário, isto é, pessoa que, mediante portaria da autoridade compe
tente, fosse credenciada a lavrar a jazida, independentemente da prévia auto
rização de pesquisa, tudo e todos sob a vigilante superintendência do DNPM. 
E um bom alvitre. No Rio Grande do Norte se iniciou um louvável trabalho 
de reunir os garimpeiros em cooperativas, de modo a assisti-lo de traba_lho e 
comercialização da sua produção. 

Um outro e último reparo ao Código de Mineração diz respeito a um as
sunto polêmico ·e em torno do qual não há, presente-mente, acordo possível, 
dado o inconciliável conflito dos formidáveis interesses erll jogo. Referimo
nos à equiparação da empresa estrangeira à empresa brãsileira no que toca ao 
acesso a riquezas do nosso subsolo. 

Temos sobre o assunto, de transcendente importância, ponto de vista fir
mado: o capital estrangeiro somente será de admitir-se como complemen
tação do capital brasileiro nos empreendimentos que, pela sua envergadura 
ou complexidade, sobreexcedam os recursos nativos. Nivelar a empesa es
trangeira à empresa nacional, como faz o artigo 79 do vigente Código de Mi
neração. importou no que estava na fácil compreensão de qualquer pessoa de 
mediano bom senso: desnacionalização progressiva e ruinosa das nossas ri
quezas minerais, Uma estatística do BNDE informa que a participação da 
empresa privada de capital brasileiro na exploração das nossas riquezas mine
rais é de apenas 6%. Conclui-se daí que o desfrute e o comando das riquezas 
minerais do Brasil são ditados hoje no e pelo Japão, Estados Unidos, Ingla
terra etc. Para a nossa sorte, a natureza não permite o transplante de minas de 
um país para outro, mas a nossa legislação permite e favorece a alienação e 
dqmínio da sua produção por mãos alienígenas. Diga-=.se·, de passagem, que 
não somos xenófobos e nem cultivamos nacionalismos histéricos. Nós mes
mos da Mineração Tomaz Salustino S.A.jâ adniitimos em uma de nossas em
presas a participação minoritária de duas multinacionais. Dir-se-â que o Có
digo de Mineração não desfavorece a empresa nacional; apenas coloca-a no 
mesmo pê de igualdade da empresa estrangeira. E não são poucos os que sus
tentam: se na competição levamos ·a pior, a culpa deverã ser levada a débito 
da nossa incapacidade. E aí que a questão bate o ponto. Não há tartufismo 
maior do que a chamada igualdade formal. Quando o nosso Código de Mine
ração iguala no plano da permissividade duas forças profundamente desi
guaís no terreno económico, é manifesto que desigualou em favor da mais po
derosa, pois a igualdade neste assunto não se mede em função de disponibili
dades jurídicas, mas de poderio económico. O capital nacional ê vasqueiro e 
diftcil. O capital estrangeiro é abundante e fáciL A tecnologia brasileira é es
cassa e incipiente. A estrangeira é avançada e abrangente. Perdemos a corrida 
para o capital estrangeiro porque o Governo nOs iinPôs um jogo com cartas 
marcadas. A cavilosa imparcialidade do noso legislador nos faz lembrar uma 
"boutade" de Anatole France, a propósito da igualdade formal. Diz Anatole: 
"A lei ê igual para todos. Tanto ao rico como ao pobre ê proibido dormir de
baixo das pontes". Ora, o rico tem a sua casa para dormir, logo, etc. Volta
mos, por oportuno, ao refrão anterior: os paí_ses que governarão a economia 
do mundo em futuro próximo serão aqueles que dispõem em seu subsolo dos 
insumos minerais de que carece cada vez mais a civilizaç~oindustrial do nos
so tempo. Minério, repete-se, ê um bem não renovável e não é possível trans~ 
plantar as minas de um para outro país. Não sabemos ainda o que temos em 
minério, dada a vastidão continental do nossO- territóriot mas o minêrio que 
já sabemos ter é bastante para ãiforriar o País, e particularmente o Nordestet 
de uma herança secular de penúria. Pesa sobre os governantes deste País uma 

imensa responsabilidade, qual seja a de não subtrair do brasileiro, por incom
petência ou leviandade, o legítimo usufruto das suas riquezas. Este é o grande 
e histórico desafio. Como dizia José Américo, há uma desgraça maior do que 
morrer de fome no deserto, é não ter o que comer na terra de Chanaan. Con
fio que os brasileiros de todos os quadrantes, notadamente os moços desta 
hora undêcima, lutem hoje, agora, pela preservação do nosso patrimônio mi
neral, do qual Carajás não traduz a extensão da sua potencialidade, mas ape~ 
nas uma amostra significativa da sua grandeza previsível. Lutem agora, repe~ 
times, pois os frutos do futuro são uma conseqüência das decisões do presen~ 
te. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Jarbas Passarinho, que falará como Líder de Partido. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Como Líder, pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Devo, preliminarmente, fazer um agradecimento, que se inicia pela Co
missão Provisória_ Nacional do meu Partido, prossegue pela Bancada do Par
tido Democrático Social nesta Casa e se estende aos nobres Srs. Senadores de 
Oposição que, num termo ou no ~outrO,-num grau ou em outro, prestaram a 
mim o cOnforto de uma reparação moral diante das agressões soezes, das vila
nias praticadas contra mim e da enxurrada de calúnias de que fui vítima. 

Não poderia silenciar, Sr. Presidente, este agradecimento, porque ele me 
parece extremamente significativo, não apenas do mêu Partido, mas, tam
bém, dentro do Congresso, dentro do Senado brasileiro, particularmente as 
palavras de conforto que me foram dirigidas ... 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - S.E) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- ... verbalmente ou por 
escrito e que, de algum modo, compensaram o impacto violento que um ho
mem de bem pode sofrer pelo risco de fazer vida pública. 

Ouço o nobre Senador Gilvan Rocha. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Eu gostaria, Ex•, no momento em que 
V. Ex' inicia o seu discurso e que faz referência à solidariedade recebida dos 
seus colegas na Câmara Alta, de dizer que infelizmente na ocasião não estava 
presente, estava no Rio de Janeiro participando de uma mesa-redonda com o 
Ministro da área de Saúde, e Previdência Social. Desejo hoje, tendo esta 
oportunidade, em meu nome pessoal e em nome do meu Partido, reiterar a 
V. Ex' o alto conceito que V. Ex" goza dentro desta Casa, principalmente pe
los seus adversários políticos, que nunca deixaram de reconhecer, além do ta
lento e da cultura reconhecida por todo o País, a inteireza pessoal (Muito 
bem! Palmas.) e a honradez, mas, principalmente, o indiscutível patriotismo 
de V. Ex", retratado ao longo de uma vida militar das mais brilhantes e de Mi
nistro e Governador de excepcional talento. V. Ex' recebe, não no formalis
mo destas palavras, mas num testemunho eivado de verdade, a admiração e o 
respeito de todos os seus companheiros do Senado e, agora, do Partido Popu
lar. na minha pessoa. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Sou profundamente 
grato a V. Ex', nobre Senador Gílvan Rocha, pelas palavras que acaba de me 
dirigir e que servem tanto Quantó aquelas a que me referi ainda há pouco, de 
reparação moral, em face das calúnias que me geraram num primeiro mo
mento, perplexidade, tão desarrazoadas elas são e tão faltas de fundamento 
mínimo elas caracterizam. As palavras de V. Ex" eu pretendo corresponder a 
elas precisamente com aquilo que, em seguida, vou pronunciar nesta Casa. 
Não porque eu deva urna explicação ao caluniador, absolutamente não, mas 
porque os que me conhecem já me julgaram, mas os que não me conhecem 
podem se deixar afetar de algum modo pelo tipo de invencionices que foram 
assacadas contra mim. 

Ainda hoje, leio no O Globo a reação de um Deputado que não é do Par
tido do Movimento Democrático Brasileiro nem do Partido Popular, uma de
claração que visa, evidentemente, minimizar o efeito causado pela nota que 
ontem foi lida neste plenário e distribuída pelo gabinete do Senador Paulo 
Brossard. 

Estou lendo, agora, o noticiário de O Globo, que diz: 

O Líder do PT na câmara, Airton Soares, protestou contra a 
solidariedade que os Senadores da Oposição deram ao Senador Jar
bas Passarinho. 

-A tê quando- perguntou Airton Soares- o espírito de cor
po faz esquecer o bom senso, a êtica e a justiça? 

-Os Senadores do PMDB- disse- se solidarizaram com o 
seu mais violento crítico. Em toda a oportunidade no debate ele as
saca críticas infundadas contra os Senadores da Oposição e os cha
ma de incompetentes e omissos a toda hora. 
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Segundo Airton Soares, has acusações de Siqueira Campos fo~ 
ram ignoradas mas não esclarecidas. O acusado de enriquecimento 
ilícito nem se defendeu ou provou nada em contrário. Solidariedade 
de pares é tão comprometedora quanto as denúncias formuladas. 
Ao Senador Passarinho resta esclarecer à opinião pública, principal~ 
mente porque por várias vezes administrou dinheiro público". 

E:-;ta é a declaração .deste Sr. Deputado. Primeiro, querendo neutralizar 
os e!Citos da atitude tomada pela Oposição, fazendo crer que se tratava ape~ 
n<~:; de espírito de corpo e ainda dizendo que não havia justiça nem ética na 
hora em que Senadores da Oposição solidarizam-se, ou em termos bastante 
l:.u.:õnk:os,_ma_s_precisos, dizendo que o seu adversário merece as suas home~ 
nagens.. O que é isso? No meu entender, em primeiro lugar, é uma falta com~ 
plcta de educação política_._ Não houve capacidade, por parte desse Deputado, 
de perceber o alcance, a dignidade, ajustiça e a ética praticada pelos Senado
res da Oposição nesta Casa. Mas, ele deíxa levantar, através de um jornal de 
grande tiragem neste País, a dúvida de que, acusado, eu tomei uma atitude 
puramente simplista, de ignorar a acusação. Não, eu ignorei o acusador por 
inidoneidad~. e as acusações por serem nitidamente, flagrantemente descabi
das. Mas, diante de fatos desta natureza, é que-ocupo a tribuna hoje para tra
tar de cada uma das acusações específicas no campo objetivo- no subjetivo, 
dde não tomo conhecimento. 

O Sr. Alhl"rto Silva (PP- PI)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR .. JARBAS PASSARINHO (PDS PA)- Ouço o nobre Senador 
Alberto Silva. 

O Sr. Alhl"rto Silva (PP- PI)- Nobre Senador Jarbas Passarinho, eu 
gostaria de secundar as palavras do eminente Líder do Partido Popular, que 
acabou de se expressar, Senador Gilvan Rocha, e dizer que quando li as acu
sações feitas a V. Ex•, e publicadas em jornais de grande circulação deste País, 
eu tive a idéia de fazer uma nota pública e não apenas mandar um cartão de 
solidariedade. Eu achava que se devia fazer o que foi feito: publicar uma nota 
de repúdio assinada por Senadores da OposiçãO e Senadores do Partido de V. 
Ex.• Uma nota simples, mas com a firmeza com que ela foi redigida pelo Sena
dor José Uns, que me apresentou quando eu já estava quase propondo-a. 
Queria aproveitar exatamente para dizer que naturalmente V. Ex• vai fazer a 
defesa daqueles pontos. Eu, pessoalmente, diria a V. Ex• que não hã necessi~ 
dade; V. Ex~ é merecedor nesta Casa do maior crédito, credibilidade da sua 
honorabilidade pessoal, como Senador, como ex-Ministro e ex-Governador. 
Não havia a necessidade de dizer que aqueles pontos são rebatíveis. Mas, 
agora. dou razão a V. Ex•. já que se insiste, já qüe-se-wcanos pontos. E esta
mos aqui. De minha parte, V. Ex" sabe que tem um admirador e um amigo. 
Conheci V. Ex• no Serviço Público- V. Ex" Ministro e eu Governador- e 
posso dar o testemunho de que V. Ex• não precisaria se defender de acusações 
tão mesquinhas e tão baixas, numa hora em que o Brasil precisa de todos os 
seus homens, para o defender numa outra esfàa qUe rião esta em que foi colo
cado o problema. Quero solidarizar-me com V. Ex" também como membro 
do Partido e como Senador desta Casa. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Agradeço a V. Ex•, 
nobre Senador Alberto Silva, e agradeço, sobretudo., porque V. Ex" com
preendeu a razão pela qual, até aqui silencioso, eu me sinto de algum modo 
obrigado a assomar à tribuna para dar esta palavra à opinião pública, porque 
noticiário cómo este fica no ar, e todos nós que tivemos a responsabilidade de 
gerir dínheíros públicos, e V. Ex• foi um deles, sabe que não nos basta apenas 
ter as nossas contas aprovadas nos tribunais competentes. Volta e meia pode
mos ser, e neste caso acredito que exclusivamente pelo ódio, vítimas de acu
sações que são verdadeiramente absurdas. Até porque se o Deputado declara 
que ele fez uma retaliação, porque cu o chamei de traidor, curioso ê notar que 
quem o classificou como tal foi o seü Uder, da sua Casa, da sua Câmara. Dis
se a mim, na mesma ocasião: fui traído pelo Deputado que se instnuou- ex
pressões do Líder Marchezan - para fazer parte da Comissão, e deu a sua 
palavra de que votaria com a orientação da Liderança. Depois sem uma pala
vra dada ao Líder, inteiramente à socapa, fez o vOto que foi conhecido. Ra
zão pela qual, no momento em que eu falava, saindo junto com o Deputado 
Marchezan, para a imprensa, me referi ao fato de o Líder haver declarado 
que ele havia traído a sua confiança. 

Mas é sobre mim que se descarrega toda esta bílis, Pior do que isto, toda 
esta baba de ódio, e que agora é acompanhada por outro tipo de ódio, o ódio 
ideológicO, porque-a cada declaração que foi feita em meu favor. quer pela 
cúpula do meu Partido, quer pela Bancada do meu Partido, quer depois, 
para comoção pessoal minha, pelos Senadores de Oposição, se colocou sem
pre nos noticiários dos jornais pari passu, lado a lado, uma declaração deste 
ou daquele Deputado tentando neutralizar o que eni. meu favor tinha sido tes
temunhado. 
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Esta é mais uma razão pela qual eu acho que não posso me eximir de tra
zer provas ao Senado, menos como V. Ex• diz aos que me julgam, aos que me 
conhecem, porque me julgam por me conhecer, e mais para que conste dos 
Anais e, se for possível, que seja publicado na imprensa, jã não espero com o 
destaque das acusações, mas de algum modo que se possa ler. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS - SE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço o nobre Senador 
Passos Pórto. 

O Sr. Passos Pôrto (PDS --SE)- Nobre Senador Jarbas Passarinho, eu 
queria me reportar às declarações que o Sr. Deputado Airton Soares fez hoje 
ao O Globo, e que V. Ex•Iia, porque eu me lembrava de que hã poucos dias, 
quando eu presidia a uma sessão do Congresso, este Deputado chegou aco
vardado e com medo, e declarava através da tribuna do Congresso que estava 
recebendo telefonemas anônimos, e que estavam atentando contra a sua vida 
e de seu companheiro do escritório de advocacia, em São Paulo. Eu acompa
nhei ao gabinete de V. Ex•, e ele recebeu de pronto a solidariedade de V. Ex• 
que pôs, inclusive, o telefone da sua residência à disposição dele, para qual~ 
quer providência complementar cj_ue-lhe assegurasse o direito de resistir àque
les possíveis atentados que estavam sendo feitos pelo telefone. Veja V. Ex• 
como ê a natureza humana: este homem, 15 ou 20 dias depois, em nome de 
uma pseuda luta ideológica, lança ataques contra V. Ex• Não sabe ele que em 
torno de tudo isso emerge neste País, muito mais do que acusações infunda~ 
das a V. Ex• E o homem público brasileiro, é a classe politica que não estão 
entendendo a conjuntura e parece que procura destruir a si mesma, através 
desse processo que se usou ao longo dos anos na política brasileira, e que acaw 
bou engolfando o País em crises políticas. Muitas vezes elementos irresponsã
veis como um Si queira Campos vêm assim, de uma forma inesperada, abrup~ 
ta, esmagar a todos nós que conhecemos V. Ex", que conhecemos a sua vida, 
que conhecemos o seu passado, lançando acusações incríveis, que não ficam 
em nós nenhum efeito residual mas, que, por certo, a opinião pública brasilei~ 
ra haverã de pensar, quem sabe, que nós não estamos nem preparados para o 
exercício da democracia. De modo que receba V. Ex", neste instante, como jã 
recebeu de toda a Bancada, agora pessoalmente, a solidariedade de um lidera
do de V. Ex•, sobretudo de um homem público antigo, que sabe que essas 
acusações não têm, absolutamente, nenhum fundamento, mas que elas, de 
uma certa forma, degradam a vida pública nacional. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Agradeço, vivamente 
sensibilizado, meu caro colega, estas palavras e a oportunidade desta 
lembrança. 

Esta é a compensação recíproca que posso esperar do Deputado Airton 
Soares. E lembro mais um fato, quando S. Ext- foi acusado por um jornal da 
capital da República de ter esmurrado valentemente uma senhora, ele soube, 
com rapidez, obter da imprensa toda oportunidade para que lhe fosse dada a 
defesa. E eu nem quero comentar em que circunstâncias isto se fez. Mas, ago
ra S. Ex• acha que deve, pelo menos, levantar a dúvida e, bacharel em Direito 
que é, inverte o processo jurídico tradicional e universal: devo provar que não 
enriqueci ilicitamente. 

Trata-se de uma acusação de enriquecer ilicitamente, sem nenhuma base, 
sem um fato concreto e_ eu tenho _que provar que a acusação é infundada. 

Agradeço a V. Ex" e ouço o nobre Senador Roberto Saturnino. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- Nobre Líder, nós compreen
demos, perfeitamente, o sentimento que traz V. Ex• à tribuna hoje: o de que
rer que conste nos Anais uma explicação sobre essas acusações. E exclusiva
mente pelo respeito a esse sentimento que estamos aqui e vamos ouvi-lo, 
nobre Senador Jarbas Passarinho, porque V. Exf tenha a certeza de que todos 
nós, não só os Senadores da Oposição como muito mais os do Partido de V. 
Ex•l, sabemos que não precisa, absolutamente, de se defender de tais acu
sações, pois são dessas que, por deixar tão longe o seu alvo, desmoralizam o 
acusador e não o acusado. (Muito bem!) E com esse sentimento, nobre Senaw 
dor, que repetimos o que já deixamos expresso, escrito por iniciativa do nossO 
Líder, lamentavelmente hoje ausente, o Senador Paulo Brossard, declarações 
segundo as quais V. Ex•, como Senador, como Líder e como companheiro 
sempre nos mereceu, continua a merecer e sempre haverá de merecer de nossa 
parte o maior respeito. Acho que isto diz tudo a respeito da conduta de V. Ex" 
e, obviamente, da honorabilidade nunca, jamais atingida por acusações dessa 
natureza. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS - BA) - V. Ex" permite um aparte'? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Gratíssimo, nobre Se
nador Roberto Saturnino, V. Ex• não apenas me dã um suporte moral, como 
deixa,claro que, nesta Casa, as divergências de ordem doutrinária ou de or
dem partidária não envenenam a consciência dos homens. Guardarei, .como 
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uma das maiores ~ecompensas de minha vida pública, estes momentos que es
tou vivendo aqui ~· entre eles, a palavra tão firme, tão categórica de V. Ex• 
que poderia, comQ todos_os outros Senadores do PMDB, calar, porque já V. 
Ex•s me empresta~am, por escrito, uma solidariedade inestimável, solidarie
dade esta que, tam~ém do Partido Popular, através da brilhante figura do Se
nador Gilvan Roc~a. recebi, há pouco. Portanto, é a minha Casa, muito me
nos por sprit de co'('p e muito mais, estou certo, por jUstiça, pori}ue de outro 
modo silenciariam - não me agrediriam, mas silenciariam - que eu agra
deço tão comovidamente esse testemunho. 

Ouço o nobre ·senador Dirceu Cardoso e pediria, em seguida, para co
meçar a tratar objetivamente dessas questões que, coni.o muito bem disseram 
os meus companhe~ros: Alberto Silva, Roberto Saturnino e Gilvan Rocha, 
poderia eximir-me qe sobre elas apresentar a minha defesa, mas todosjâ com
preenderam que ela i é necessária para figurar nos Anais e para, se possível, ser 
divulgada pela imptensa. 

Ouço o nobre \senador Dirceu Cardoso . 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Senador Jarbas Passarinho, permita-me 
contrariar V. Ex~, p4ra dfvergir de sua atitude. Quando V. Ex' leu nos jornais 
as acusações gratuitâs e levianas, ao entrar na sua casa, no seío de sua família, 
ao olhar sua esposa,lseus filhos e seus netos nos seus olhos e viu neles aquela 
lágrima calada e sofr:ída, V. Ex~ não deu satisfações a eles porque eles conhe
cem V. Ex• Perrnita-pte, entãO, ao CáiTrParecer perante esta Casa, que ê sua, 
de que V. Ex•, atravf:s destes anos é um líder legítimo e reconhecido, é um 
Líder de todos nós, Saiba V. Ex• que aquelas assacadilhas atingiram a todos 
nós, porque V. Ex• emoldura, engrandece, doira as horas deste Senado. 
Desça da. tribuna, Set}ador Jarbas Passarinho, não faça a sua defesa! Nós não 
queremos ouvir uma palavra sua de defesa. V. Ex• não precisa descer do pe
destal em que se coloÇou no seu silêncio para vir responder as assacadilhas de 
um leviano. 

O Senado conhece bem V. Ex•, através de toda a sua atuação, com gran
deza amoral, com rasa:os de inteligên?ia ide bravura_ cíviCa; o homem _que, in
tegrando o Governo do Pará, o Mínistério do Trabalho e o Ministério da 
Educação, neste País, ,nunca se atacOU --a sua conduta, esta não sofreu um ar
ranhão sequer. 

Todos nós, homer,IS públicos, podemos ser de neve, da brancura alvini
tente da neve, que recebemos os sal picos de lama, da lama da vasa, da sentina 
que se atiram contra dós. Então, desça da tribuna, Senador Jarbas Passari~ 
nho. Quero crer que este seja o pensamento àe todos que estamos aqui. Não 
queremos ouvir a sua defesa. Não precisa fazer a sua defesa, pois V. Ex• é ina
tacável e está muito acima das assacadilhas gratuitas e levianas que se lança~ 
ram contra a sua pessoa. Está perante a sua família maior. Se enfrentou a sua 
família, que não lhe pediu explicações, nós também queremos continuar a sua 
família: de sua esposa, de seus filhos e de seus netos. Não queremos ouvir ex
plicação nenhuma. V. Ex' continua o grande, o nobre Senador Jarbas Passa
rinho (Muito bem! Palmas.) 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)-Ouçoo nobre Senador 
Lomanto Júnior. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Meu Nobre Líder, eu me incluo 
entre aqueles que não percisam oUvir explicações a respeito das acusações 
mesquinhas que lhe foram assacadas por um Deputado, cujo nome não pro
nuncio para não macular o meu aparte. Disse bem o Senador Dirceu Cardoso 
que V. Ex~ não precisa se defender de coisa alguma, porque V. Ex• é uma das 
figuras íntegras deste País. Todos nós proclamamos aqui, no Senado, e eu 
creio que os homens sensatos deste Pais, que V. Ex• é um dos pró-homens 
desta República. O seu passado é o maior testemunho, é o documento mais 
legítimo que V. Ex• tem a apresentar aos seus filhos e às próprias gerações 
porvindoura da sua correção no cumprimento do dever, da sua honradez, do 
seu espírito público, do seu patriotismo, desde cadete da Escola de Realengo 
até à culminância do Senado da República. Creia Ex• que nós também não 
queríamos ouvir explicações sobre este assunto, mas eu compreendo a sua in
dignação, temos temperamento mais Ou menos parecido, e eu também não 
me calo quando vejo a injustiça e a calúnia baterem à minha porta e, sobretu
do, atingir à minha consciência. Senador Jarbas Passarinho, a grande, a terrí
vel, a desgraçada vocação do homem público é submeter-se, diariamente, ao 
pelourinho da maledicência pública, mas as acusações infundadas e irrefleti~ 
das, as infâmias detestáveis, estas passam, o que fica é a personalidade. Eu 
disse hâ pouco tempo que, se alguém me pedisse para traçar ou para retratar 
a figura do nobre Senador Henrique de La Rocque, eu pintaria a figura da 
bondade. Se hoje alguém me pedir - são quase duas décadas de uma convi
vência fraternal- que cu retratasse V. Ex•, eu faria, se pUdesse fazer, trans
formado e materializado o retrato, a fotografia da integridade, do espírito 
público, da honradez do espírito da camaradagem com que V. Ex• tem brin
dado os companheiros desta Casa e os tem honrado durante quase duas déca-

das. Como últimas palavras, eu gostaria de continuar falando para não lhe 
ouvir mais a respeito deste assunto- mas, como últimas palavras, elas pode~ 
rão ser mal interpretadas, mas creia que .. sapo não pode cuspir em estrelas". 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Muito obrigado a V. 
Ex', nobre Senador Lomanto Júnior, pelo seu aparte. 

Nobre Senador Dirceu Cardoso, agora, um pouco mais refeito, volto-me 
para o aparte de V. Ex• E, vou, em parte, atender à intimação que V. Ex• me 
fez. Apenas em parte. se V. Ex!> me permite, acusações a que eu queria me re
ferir, evidentemente que não medram, como disse há pouco, na consciência 
das pessoas que conviveram comigo ou me conhecem de algum modo. Mas 
nunca pude deixar de esquecer um velho brocardo que diz: em relação à calú
nia, os homens procedem de uma maneira muito estranha, porque mesmo os 
mais honestos, que são incapazes de fabricãr moeda falsa, distribuem-na, 
passam-na adiante. E, para que não fique amanhã, nos Anais desta Casa, a 
informação de que eu cedi diante de um apelo fraterno e me escudei neste 
apelo para não dar respostas, eu aceito até a inversão do direito, para provar, 
Srs. Senadores, não apenas que não enriqueci, lícita ou ilicitamente, mas usa
ria uma expressão sarcástica para dizer que, se alguma coisa hã em relação ao 
tempo em que geri dinheiros públicos~ seria o meu empobrecimento ilícito, 
dando à Nação aquilo que, em termos de remuneração e retribuição, era mui
to menos que ela me dava, do que eu podia receber lá fora. E o fato é que, de
pois de ter deixado o Governo do Estado do Pará e ter deixado sete anos de 
MinistériO, ao regressar ao Senado é que tive melhores condições financeiras 
de assalariado. 

Peço portanto a benevolência de V. Ex!> e de meus companheiros para 
que eu toque em três pontos apenas. Disse o meu caluniador que eu sim era o 
traidor porque quando as pessoas são apanhadas em flagrante, em regra, ten· 
tarn, pela violência, fazer uma cortina de fumaça e com isto esconder a sua 
própria fuga. Então disse ele que o traidor era eu porque eu servira no Gover
no João Goulart, num alto cargo civil e depois o traí. 

Aqui estão minhas alterações, que é o nome que nós damos ao registro, 
por vezes implacável, da vida dos militares. Há poucos dias meu querido cole
ga Luiz C<l.Valca"nte trouxe as dele" paia ler uma passagem. Aqui estão as mi
nhas alterações e por elas, haverá de a casa ver que, durante todo o Governo 
João Goulart, eu estive no qua"det, nunca exerci uma função civil. E mais ain
da, ele me encontrou numa função civil. Aqui está o documento que passarei 
depois à taquigrafia, mostrando que me desliguei de motu próprio do Conse
lho Técnico da SPVEA -Superintendência do Plano de Valorização Ei::onô
mica da Amazônia- predecessora da SUDAM, tão pronto o Presidente Jâ
nio Quadros renunciou. TantO assim que eu fui demitido duas vezes. Uma 
porque me demiti, me apresentei ao meu quartel e outra, meses depois, quan
do a burocracia do Palácío deu a demissão coletiva aos técnicos que tinham 
sido nomeados pelo Dr. Jânío Quadros e todos se demitiram. 

Está vivo no Pará o Dr. Mário Teixeira, que assumiu a Superintendência 
do Plano de Valorização da Amazônia, nomeado pelo Dr. João Goulart, e 
que, me fez apelo insistente, fraterno amigo meu, para que eu permanecesse 
na função; e eu disse a ele que absolutamente não permaneceria. Então, fui 
para o quartel, as minhas alterações arrasam a calúnia sórdida. 

Depois se fala que eu sou um comunista arrependido. Talvez quem pu
desse dizer melhor sobre comunista arrependido seria o próprio Deputado e 
não eu. E, nunca fui comunista por uma razão muito simples: não porque me 
faltasse coragem para sê-lo, mas, que me faltou convicção para exercer uma 
atividade dessa natureza. Líder no meu ginãsio, no Estado do Pará, eu fui 
procurado e doutrinado, paralelamente, por integralista e comunista, porque 
eu era presidente do díretório estudantil secundário. E ouvi coisas impressio
nantes: ouvi palavras de integralistas que diziam, por exemplo, assim, ares
peíto da necessidade de afirmar o Brasil como um País soberano, que éramos 
um País, Segundo uin velho título de um livro de um festejado autor integra
lista cearense, Gustavo Barroso: Brasil, Colônia de Banqueiros. E depois ouvi 
os comunistas me dizendo: não é nada disso, não é apenas afirmar o Brasil, o 
de que nós precisamos é criar uma nova humanidade, em que homem ne~ 
nhum seja capaz de explorar outro homem. 

Eu era menino pobre aos dezoito anos de idade e podia ter me deixado 
levar por uma mensagem potentíssima como essa. Mas, naquela altura, as mi
nhas convicções católicas, foram o primeiro obstáculo a que eu aceitasse o 
materialismo histórico, e depois a minha vocação para não aceitar regimes to
talitários. 

Nunca, portanto, alguém me viu, ou me poderia indicar dentro de uma 
reunião de comunistas, fosse de simpatizantes, fosse de militantes. Tanto_ que 
nunca ninguém, jamais, em tempo algum, publicou a minha carteirinha do 
partido. 

Ora, a patranha é tão grosseira que a mim se atribuiu estar numa célula 
comunista da PETROBRAS, nos anos de 63 e 64. 
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Tenho em mãos o livro do General Jaime Portela, "A Revolução e o Go~ 
verno Costa e Silva". Na página 169, está escrito: 

.. No Pará, o coordenador do movimento revolucionário era o 
Tenente-Coronel Jarbas Gonçalves Passarinho, que vinha servindo 
no Estado Maior da 8• Região Militar há muito tempo. Os oficiais 
que eram destinados a servir no Pará e no Amazonas, recebiam reM 
comendações de em Belérn ligarem-se com aquele Oficial e isso vi
nha ocOrrendo desde 1963. Ele acompanhava, com oficiais do 
Estado-Maior Regional, toda a atividade dos comunistas e líderes 
sindicais.'' 

Ora, era extraordinário, então, eu chefiando uma célula comunista, no 
Parã, talvez por isso, então, pudesse acompanhar mais facilmente ... 

Prossegue o General Jaime Portela: 

"Em janeiro de 64, foi comandar o 269 Batalhão de Caçadores, 
o Coronel Oscar Jansen Barroso. Recomendei-lhe que o Tenente
Coronel Passarinho seria a pessoa com a qual deveria ligar-se para o 
movimento. O Tenente-Coronel Passarinho, sabedor da eclosão do 
movimento, conseguiu enviar ao Rio de Janeiro o Major Oscar Ra
mos, que se ligou aos companheiros revolucionários e enviou infor
mações, através de radioamadores, sobre a situação." 

Aqui está a declaração de um conspirador permanente, como foi o Gene
ral Jaime Portela, a respeito da minha conduta em 1963 e 1964. 

Quando jovem capitão, praticamente liderei, dentro da Escola de Aper
feiçoamento de Oficiais, um movimento pal-a prolestaf, nó -clube Militar. 
contra o que eu entendia ser a inflltração comunista naquele clube. Enquanto 
outros se eximiam de aceitar o encargo de ser o orador na cerimônia, eu acei
tei, correndo o risco de ser imediatamente demitido pelo meu Comandante, 
que ainda me perguntou: "O Senhor vai falar contra o Ministro da Guerra?" 
- Que era o General Estillac Leal e que não era comunista. - E eu disse: 
uNão falarei contra o Ministro da Guerra, mas falarei contra o Presidente do 
Clube Militar, que é uma entidade de Direito Privado." 

Dentro da PETROBRAS, aprendi muito. Aprendi a amar ainda mais o 
meu País, a manter atitudes nacionalistas firmes, a defender os técnicos brasi
leiros, que podiam ser esmagados por influência estrangeira. De lá saí cerca
do do carinho de entre 4 mil e 4 mil e 500 servidores. Jâ fora da PE
TROBRAS, meses depois fora da minha função, fui chamado para comemo~ 
raro meu aniversário com eles, e, na hora da feijoada, me entregaram a chave 
do primelro automóvel que eu tive em minha vida, um carro Volkswagen. 
Cada um descontou 100 cruzeiros num mês, 100 cruzeiros noutro mês, 200 
cruzeiros ao todo, para me oferecer esse presente e mostrando, uma vez que 
sabiam que eu recusava presentes durante todo o meu tempo de superinten
dente, mostrando, repito, que havia um livro de adesões onde também esta
vam indicadas as respostas das bases do interior que não aceitavam a home
nagem ao ex-superintendente. 

Não foi homenagem mantida de cima para baixo, pressionada, aquela 
''espontânea", foi daqueles que não mais dependiam de mim em nada. De
pois de um atrito com o candidato Jánio Quadros, que jã então era o Presi
dente da República, eu voltava ao meu posto de major, ao meu quartel. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Permite V. Ex• um aparte, meu 
eminente colega? 

O SR.JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço o nobre Senador 
Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS - AL) - Foi naqueles deliciosos livros de 
Malha Tahan que adquiri um gosto extremado pela literatura árabe. Não faz 
muito tempo, num dos livros de Chalita Mansur, se não me engano, eu li esse 
apólogo: Um profeta, num momento de desalento, dirigiu~se a Deus e lhe pe
diu, com a maior veemência: Senhor, só vos peço uma coisa: livrai-me da 
língua dos caluniadores. E Deus virou-se para ele e disse: Meu filho, você 
quer ser melhor do que eu? Eu nunca consegui livrar-me deles." (Palmas.) 
Eminente colega, não poderia dizer-lhe mais eloqUentes palavras de consolo e 
de solidariedade. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Gratíssimo, mim que
rido colega e Senador Luiz Cavalcante. De fato, esta é uma verdade, uma ver
dade milenar, mas é--intereSsante como todos nóS, quando somos atingidos 
pela calúnia, ainda que façamos um esforço para não nos apercebermos dela, 
esse esforço é Vão, ela remoi, ela está no meu espírito estas 72 horas. 

Eu me perguntei, quantas vezes eu passei 29 anos na minha vida no Exér
cito aprendendo a matar e nunca esmaguei uma formiga, se seria agora a oca
sião que eu deveria matar ou ser morto, para defender a minha dignidade pes~ 
soai. E este o preço que se exige de um Líder? Porque na escalada das ofensas, 
dos insultos brutais que cada um recebe, não é possível deixar de pensar que 

isso pode levar ao exagero que não há mais como falar. Por isso, quando jor-
nalistas me procuraram com a última diatribe, a última vilania praticada, eu • 
prefiti apenas dizer que, tratando-se de quem se tratava, e nisso estava implí-
cito o desprezo que lhe dava, eu nenhum comentário faria. 

O Sr. Lourival Baptista (PDS - SE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço o nobre Senador 
Lourival Baptista. 

O Sr. Lourival Baptista (PDS- SE)- Eminente Senador.Jarbas Passa
rinho, estava fora, do País e aqtii Chegando, tomei conhecimento dos ataques 
à pessoa de V. Ex'. Sei o que é isso, sei muito bem. Exerci vârios cargos públi-
cos, fui Governador. Quanta calúnia, quanta mentira, quanta insídia, tudo 
aquilo acontecia e eu quero--dizer a V. Ex•, não tomava conhecimento. Não 
tomava conhecimento porque me curei cedo da língua dos maus, dos pre
guiçosos, dos que não trabalham, dos que usufruem às custas dos outros e 
que têm inveja daqueles que fazem alguma coisa em benefício do povo ou em 
benefício de alguém. O que estão fazendo com V. Ex• é fruto da inveja e do ó-

• 
dio daqueles que nada realizaram. São indivíduos que têm medo de sombra e 
a de V. Ex' é uma sombra poderosa, que evita a tos menos dignos tendentes a 
prejudicar a Nação. 

Bem cedo, ainda moço, numa Cidade do interior de Sergipe, e, depois, 
na minha vida pública, conheci casos semelhantes, mas jã estava curado con
tra raiva, porque dizia sempre: ~~dar raiva" e nunca ter raiva. Posso dar enfar
te, mas não ter enfarte. Acusavam-me, atacavam-me, iam para a Imprensa, 
iam para o Rádio e para a Televisão; criavam coisas que nunca pratiquei, que 
nunca fiz. Não tomava conhecimento, ia caminhando, sempre para a frente e 
olhando, sempre, para o alto. 

V. Ex', que já teve o apoio desta Casa e de dois membros da Bancada do 
meu Estado, através das palavras do eminente Líder Gílvan Rocha e do emi
nente Senador Passos Pôrto, tem, também, o meu, o de um homem já encane
cido, com 32 anos de vida pública, vacinado contra a maldade e que diz a V. 
Ex•: eminente Líder Jarbas Passarinho, coiltinue trabalhando, servindo ao 
seu País e aos seus amigos, que confiam na sua pessoa e reconhecem um ho
mem digno e respeitado ... Os cães ladram e a caravana passa". Como bem 
disse o eminente Senador Roberto Saturnino, a tos como este desmoralizam o 

., 

acusador e, não, o acusado. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Agradeço-lhe, nobre • 
Senador Lourival Baptista, meu dileto amigo, as palavras que acaba de pro
nunciar. 

Gostaria de deixar bem claro porque falei, ainda hã pouco, na minha 
vida militar, no aprendizado de matar e porque me perguntei, por estranho 
que pareça, se na vida civil para exercer-se uma função de líder é preciso 
correr-se esse risco. 

Não se infira daí, não há o menor direito -de se pensar que eu esteja fa
zendo qualquer tipo de insinUação ou de ameaça. Estou apenas fazendo uma 
especulação, uma especulação que procuro fazer tranquilo, porque além da 
baba do ódio ainda houve rumores de que haveria um crescendo de atitudes 
que me poderiam atingir. 

Disse eu a um Deputado que me procurou para revelar essa possibilida
de que já estou muito velho para sofrer uma agressão física e não ter mais 
tempo para me recuperar; se fosse nos meus quinze anos, aos quatorze, aos 
vinte, muito bem; agora. não. Agora, exige-se de uma pessoa seja esmagada, 
mas não humilhada, e foi nesse sentido que usei ainda há pouco a frase, aõ 
agradecer o aparte d_o nobre Senador Luiz Cavalcante. 

Lembro-me também, se podemos discretear um pouco, de uma expres
são que está numa das peças de Shakespeare: ~·podes ser tu puro como a neve 
e casto como o gelo e ainda assim não escaparás da calúnia". 

Ouço a nossa querida colega Senadora Eunice Michiles. 

A Sra. Eunice Michiles (PDS- AM)- Senador Jarbas Passarinho, ao 
renovar a V. Ex'l' a minha solidariedade, gostaria de contar um episódio_ocor
rido na Primeira Guerra Mundial, quando um piloto percebeu que dentro do 
seu pequeno avião havia um rato. Desesperado, ele pensou na possibilidade 
de descer, que não havia; continuar seria perigoso. Então, lembrou-se de uma 
alternativa: subir, porque o rato não stip.Or(afia a altitude. Eu diria a V. Ex•: 
suba, cresça; os ratos não suportam as alturas. 

O SR. JAR!IAS PASSARINHO (PDS- PA)- Muito obrigado. 

Chego ao fim. Eu falaria sobre cruzadas democráticas, sobre o General 
Silvio Frota; mas, quem sabe, outras oportunidades surgirão. 

Chego ao fim. E quero chegar ao fim, Sr. Presidente, tratando exatamen
te do suposto enriquecimento. 

Primeiro: atribui-se a mim a propriedade de escolas. E uma vinculação 
maliciosa com o fato de ter sido Ministro da Educação e Cultura. Mas, essa 
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vinculação surgiu a partir do momento em que nós, a partir desta Casa, em 
entendimentos as bancadas da Oposição e do Governo, votamos aquela legis
lação a respeito de biomédicos e biólogos. Voltando o projeto à Câmara, lã, 
os farmacêuticos começaram urna manobra para torpedear o projeto, porque 
não lhes convinha. A partir daí, surgiu uma notícia, que me foi trazida por 
um Deputado de Oposição que repeliu a insinuação, de que aqui no Senado 
houvéramos aprovado o projeto porque eu era proprietârio de duas escolas 
de biomedicina, no Parã. 

Ora, o Parã tem uma escola de biomedicina, na Universidade Federal. 
Nenhuma escola possuo, mas isso também foi objeto da insinuação do Depu· 
tado. 

Aqui estão as minhas declarações de bens. 
•Assumi o Governo do Estado do Parâ em 15 de junho de 1964. Naquela 

altura, a minha declaração de bens dizia, quanto a valores patrimoniais, que 
possuía eu um automóvel, a que me referia aiilda há pouco, um apartamento 
no Rio de Janeiro, na rua Xavier da Silveira, 115, apartamento 1.003, e uma 
casa na Avenida Braz de Aguiar, n'i' 35, em Belém, apartamento e casa quere
cebeu minha mulher de seu pai, por adiantamento de legítimo. De mim, en
trei eu para esse casamento com o próprio corpo; eu era a esta altura o mari
do da professora. E entrei com o velho automóvel que me foi presenteado pe
los velhos companheiros da PETROBRAS. 

Passados dez anos de gerir dinheiros públicos, aqui estâ a declaração de 
1973, no ano-base de 1974, quando deixei o Ministério da Educação e Cultu~ 
ra. 

Como tinha variado esse património'? 
A casa, na Avenida Braz de Aguiar, continuava sem ·alteração, a mesma, 

sem ampliações, sem modificações; o apartamento da rua Xavier da Silveira 
fora vendido; o automóvel, vendido; não houve substituto. E, vendido o 
apartamento - estâ aqui a declaração de bens, vale a pena quando não se so
nega, quando se declara tudo- aqui está na declaração de bens: .. Venda do 
apartamento n9 L.003, da rua Xavier da Silveira, 105, pelo valor de Cr$ 
150.000,00". Nessa mesma declaração de bens, existe uma referência a dívida 
e- ónus reais. E essas dívidas aparecem na Caixa Econôrriia Federal, filial de 
Brasília: .. Empréstimo Hipotecário, no valor de Cr$ 83.000,00, e Empréstimo 
Simples, no valor de Cr$ 62.000,00". Empréstimos esses que, somados com o 
valor da venda do apartamento no Rio de Janeiro, serviram para pagar uma 
casa, que tinha, nesta altura, o n'i' 7 - e ainda tem - no Lago Sul, com uma 
denominação, que agora, mudou, de QL-1/3 para, hoje, se não me engano, 
QL-6/8. Aqui estâ o meu patrimônio. 

Aqui está o meu património. Pode-se reparar, e eu entregaria à Taqui
grafia no todo, se há outras formas que não sejam apenas de i~óveis, jóias, 
dinheiro em banco, ações, que a Casa julgue, ou melhor, retiro a expressão 
em homenagem ao que me disse o Senador Dirceu Cardoso, que julgue o meu 
acusador, que julgue a opinião pública. Todo este patrimônió valia, no ano
base, 550 mil e 799 cruzei i-Os-. AcjuTCStã quem enriqu-eceu com a Revolução de 
64. (Palmas.) 

O Sr. Milton Cabral (PDS - PA) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Ouço o nobre Senador 
Milton Cabral. 

O Sr. Milton Cabral (PDS- PA)- A solidariedade unânime dos Sena
dores e dos Partidos representados nesta Casa fala mais alto do que qualquer 
outro pronunciamento. Essa solidariedade assume a mais alta expressão pelo 
teor, pelo conteúdo desse pronunciamento e, também, pelos documentos que 
atestam, indiscutivelmente, a dignidade com que V. Ex• sempre exerceu sua 
atividade de homem público. V. Ex• está imune a qualquer difamação. O Se
nado da República orgulha-se, Senador Jarbas Passarinho, orgulha-se con
victamente e se engrandece em ter entre seu_s membros um hpmem da estirpe 
moral e honradez, tantas vezes comprovada, ao longo de sua extraordinária 
dedicaçãO aos mais-altos interesses da Nação brasileira. Era o que eu tinha a 
dizer, como testemunho neste momento solene em que V. Ex• recebe as ho
menagens do Senado da República. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA)- Recolho as palavras 
do meu nobre colega Milton Cabral e testemunho-lhe o meu agradecimento. 

Sr. Presidente, fixei-me nas declarações entre o Governo do Estado do 
Pará e o momento em que deixei, depois de sete anos, o cargo de Ministro. 
Ganhava tanto no MinistériO que preferi receber como SenadOr da Repúbli
ca, a parte fixa e variável, optei por ela. Ministro que, como se sabe, não teve 
mordomia. Sete anos depois de Ministério, é este o ni.eu patrimônio e, de lã 
para cá, estão as minhas declarações de renda, todas, uma atrás da outra, a 
disposição de quem as quiser ver, para verificar como o meu património va
riou. Isto porque dir-se-ã que fiquei ligado no momento em que citei a minha 
passagem pela vida pública e, depois de ter deixado o Ministério, ~ntão, quem 

sabe? Outra calúnia surgirá e, por isto~ já me antecipo. Fixei-me nestas, por
que a declaração do Deputado do Partido dos Trabalhadores era com relação 
à minha gestão dos bens públicos e, agora, tenho, uma por uma, as decla
rações a disposição. 

Ontem. Sr. Presidente, depois que eu vi que poderia varrer o lixo que se 
pretendeu jogar em cima de mim, mergulhei numa leitura de Rui, na certeza 
de que encontraria, lá, alguma coisa que? na sua vivência política e no seu ta
lento inultrapassável, me servisse de recurso. E li esta passagem, quando ele 
fala nos espinhos da política. São palavras de Rui Barbosa: 

••A política semeia. há quase duas décadas, contra mim, a mais 
malévola reputação ... A política? Não. Por que nodoar um nome 
tão grande? A polítiCa? Não. A calúnia, a velha borregã posta ao 
serviço de todas as causas pudendas, a comadre imemorial da im
probidade e da inveja, a sinistra envenenadora da honra dos estadis
tas e dos povos. Há quase vinte anos que ela me segue a pista, me 
profana o lar, me revolve o coração, me conta, por assim dizer, as 
pulsações, para as converter Cm outros tantos delitos." 

Nesta passagem, inclusive, Rui cita que nem a Cama de moribundo de 
seu pai foi respeitada. Duas dêcadas, eu tenho bem menos do que isto na vida 
pública. E nela não tive um intinerário tão dramático como Rui o teve. Mas, 
quero me servir, para concluir as palavras, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de 
outra imagem que ele utiliza. Ete fala sobre os fogos- o fogo fátuo que nasce 
da podridão e o fogo de santelmo que vem do céu, para dizer: 

''Dir-se-ia contudo a mesma luz que brilha nos dois meteoros. 
Mas a claridade do fogo fátuo nasce da infecção, e atrai para o lodo; 
a do santelmo lampeja a glória, e aponta para os cêus." 

O que se pretendeu lançar contra mim foi o fogo-fátuo da podridão e da 
lama. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml Palmas. O orador ê 
cumprimentado.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JARBAS PASSA
RINHO, EM SEU DISCURSO:· 

~·~.:. M. 

ZOHA 

QUARTEL GENERAL 

GUARNIÇÃO DE BELG:M 
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Bernardino Viana. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - PI. Pronuncia o seguinte dis-_ 
curso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Depois de lances tão emocionais como os que acabamos de ouvir, de tan
ta solidariedade que todos nós, com sinceridade, hipotecamos ao nosso queri
do Líder Jarbas Passarinho, eu vou falar de um assunto técnico, e peço per
dão por isto. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
Nestes últimos meses, temos assistido verdadeira ação condenatória à 

concessão de empréstimo que o Senado Federal vem autorizando, de confor~ 
midade com as Resoluções n9s 62 e 93, a pedido dos Estados e Municípios. 

Comanda essa ação o eminente Senador Dirceu Cardoso por achar que 
tais empréstimos são inflacionários e que, em razão disso, as camadas mais 
pobres da população são as mais atingidas. E diz respaldar-se em informação 
do Senhor Ministro Delfim Netto que, aqui no Senado, no Auditório Petrô
nio Portella, em resposta a uma sua indagação sobre se tais empréstimos 
eram ou não inflacionários, respondeu afirmativamente. 

Mas será que obedecendo a uma expansão, em seus valores globais, de 
apenas 45 por cento fano, num processo inflaciOnário que ultrapassa os 100 
por cento, esses empréstimos são mesmo inflacionários? 

O nosso Ministro do Planejamento, o conceitu~~o ~rof. Delfim Netto, 
dentro desse enfoque, jamais responderia afirmativamente à tal pergunla. 

Realmente, com uma inflação que chega a níveis superiores a 100 por 
cento, o valor real dos empréstimos, ao expandir-se em apenas 45 por cento 
ao ano estã sendo puxado para baixo. Ademais, muitos dos empréstimos con
cedidos pelo Sistema Financeiro de Habitação são lastreados com recursos 
originários de poupança voluntária do público ou do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço. 

Outros empréstimos são respaldos no PISfPASEP. Não há, pois, como 
acoimá-los de inflacionários. 

Quanto aos empréstimos externos, há interesse do Governo em estimular 
o seu ingresso para cobrir o déficit do Balanço de Pagamentos no corrente 
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exercício, tanto assim que foi abolida a exigência da retenção de 50 por cento 
do valor dos financiamentos do exterior, por todo o prazo do contrato, que 
havia sido instituída pela Resolução n9 432, do Banco Central. 

Ademais, o Conselho Monetário Nacional pode dosar a base monetária 
(papel moeda em circulação + depósitos dos bancos comerciais + depósitos à 
vista no Banco do Brasil), disciplinando a evolução dos depósitos à vista dos 
bancos comerciais, mediante os depósitos comPulsórios e por intermédio de 
compra c venda de títulos de crédito do Tesouro Nacional. 

Quer dizer, o Governo poderá aumentar a taxa dos depósitos compul
sórios, recolhendo um maior volume de depósitos dos bancos comerciais. E 
pode retirar ou lançar títulos da dívida pública, de modo que não se aumen
tem os meios de pagamentos. 

Por outro lado, não se deve subestimar o lado bom e altamente reprodu
tivo desses empréstimos. A indústria de construção civil no Brasil, segundo 
dados recentemente trazidos pela imprensa, dá cerca de oito milhões de em
pregos diretos e indiretos. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - PI) - Pois não. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Nobre Senador Bernardino Viana, agra
deço o trabalho de V. Exf. preparando um discurso para explicar os emprésti
mos que o Governo tem solicitado aqui à Casa. Mas i:i que- me interessa não 
são as explicações; o que me interessa são as coisas explicadas. Nobre Sena
dor, eu nunca disse aqui que a origem dos emprêstimos ê que inflaciona ou 
deflaciona. O dinheiro pode ser da caixa de esmoias da igreja, mas jogado no 
meio circulante aumenta a inflação. O dinheiro pode ser do Papa emprestado 
ao Brasil, mas se jogado no meio circulante aumenta o meio circulante e os 
meios de pagamento e isso. é inflacionário. Mas, há uma pessoa que me disse 
isso, me explicando da tribuna do Senado: foi o Sr. Ministro Delfim Netto, 
seu amigo particular. O Sr. Ministro Delfim Netto, o maior economista do
País, o milagreiro, filho de santo até, porque fez um milagre e fazer outro está 
dificil mas será capaz de o fazer. Fiz a s:egüihte pergunta ao Sr. Ministro Del
fim Netto: ~~Esses-empréstimos que o Governo está solicitando ao Senado, e 
este vem aprovando, são inflacionários?" Ele me respondeu: ''São; vou fazer 
tudo para mitigar esses pedidos de empréstimos e reduzí-los." Quem me disse 
não foi a explicação de V. Ex• nem o meu bestunto, quem nos explicou foi o 
homem que manda para cã as mensagens solicitando os emprêstimos. Quem? 
O Sr. Delfim Netto, Ministro do Planejamento. Não estou querendo a ori~ 
gem, pois ela pode ser até de caixa de esmola de igreja: o padre apanha a es
mola e a joga no me"io círculante iõflacionando o mercado. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI)- Muito obrigado pela in· 
tervenção de V. Ex• Gostaria de insistir num porlto; quando não há uma ex
pansão dos meiOs de pagamento suPerior ao custo de vida, ao processo infla
cionário, não pode haver de maneira alguma inflação. Na economia de mer
cado o que domina é a procura, a demanda e a oferta. Se os meios de paga
mento não se elevaram mais do que os bens oferecidos ao consumo, não po
derã haver aumento dos meios de pagamento e, conseqüentemente, não pode
rã haver inflação. Isso que eu quero dizer; tanto ê que a medida foi fixada em 
45% para puxar os meios de pagamento para baixo. 

Continuando, Sr. Presidente: 
O capital adicional que circula nos- centros favorecidos com esses em

préstimos fortalece o comêrcio com o aumento do poder aquisitivo dessas po~ 
pulações pobres e cria nova faixa de empregos na ãrea da mão-de-obra não 
qualificada. 

Dizem - mas, aqui, não é o Senador Dirceu Cardoso·:..__ que os emprés
timos destinados à construção de casas na periferia dos centros urbarios eSti
mulam as migrações da zona rural para a urbana. Mas essa argumentação 
assenta-se, ao meu ver, em raciocínio muitO --simplista. O que, na Verdade, 
ocorre é que os conjuntos construídos, via de regra, não atendem a demanda 
insatisfeita. A relação casas construíd-asjíriscriÇões feítis-comi)rova--esse fato. 

E quando a pobreza rural migra para as cidades ê o início de uma reação 
à acomodação que caracteriza eSsas põf)ulãções. Não" há penúria maior do 
que a das populações rurais, não proprietárioS -de terra-. A pior vida na cidade 
não pode ser piOr do que a da pobreza rural. 

Ademais, como disse o Secretário de Planejamento de São Paulo, Sr. Ru
bens Vaz da Costa, ••somos um povo que migra muito e isso ocorre porque a 
nossa sociedade oferece muitas oportunidades. Assim, estamos sempre pro
curando um lugar para viver melhor. A migração é uma questão Que assuSta 
o Brasil, mas ê bom ter presente que nos Estados Unidos, muito mais velhos e 
mais desenvolvidos que nós, a migração ê muito maior". E afirma ainda: 
"Qualquer pessoa que sabe melhor do que uma entidade ou um burocrata do 
Governo, qual o lugar em que encontrarã melhores condições de trabalho, 
moradia e meios para educar seus filhos''. 

O raciocínio é correto. Quantas pessoas que viviam em estado de penúria 
de fazer dó, num interior hostil e inclemente, não vivem hoje muito bem nos 
centros urbanos, com os filhos formados e até felizes. 

Outros fracassam, voltaram para a terra de origem ou apelaram para a 
violência, transformando-se em bandidos. 

Mas isso é a vida. De um lado, o sucesso; do outro, o fracasso; no centro, 
a mediocridade, a acomodação. 

O processo que o nobre Senador Dirceu Cardoso tem utilizado para 
combater a normal tramitação desses projetas de emprêstimos é o geralmente 
utilizado pela Oposição, isto ê, a obstrução. Com isso, soluções, projetes im
portantes são procrastinadas. Mas, a justificativa que se encontra é que a 
maioria deveria comparecer ao Plenário para impor a sua vontade. 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - PI) - Pois não! 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI) - Estou acompanhando com o maior in
teresse o discurso de V. Ex• e, evidentemente, tenho que reconhecer que V. 
Ex• é um estudioso de economia e, naturalmente. os conceitos que emite po
dem perfeitamente ser aceitos dentro da ciência econômica, como essa que 
acaba de nos informar com relação ao equilíbrio entre oferta e procura. Mas 
quando V. Ex• se refere ao êxodo rural e compara o êxodo rural americano 
com o nosso; gúsúú~ia tle fazer um pequeno reparo: nos Estados Unidos, para 
cada homem que ficou no campo, ele responde pela produção de alimentos 
para uns 5Õ na cidade. O êxodo rural americano tem uma história um pouco 
diferente da nussa. A extrema industrialização e a mecanização da lavoura é 
que trouxe o homem do campo para a cidade; trouxe um homem enriquecido, 
um homem que gerou riqueza na terra atravês da maquinaria. No nosso caso, 
nobre Senador, gostaria de dar um exemplo a V. Ex'"- que V. Ex' conhece 
também por ser do mesmo Estado - os conjuntos habitacionais, por exem
plo, quando assumi o Governo do Estado, naquele conjunto do Parque Piauí, 
os homens não pagavam ao BNH porque não tinham renda. Era a tal his
tória: ·~o homem não paga a dívida porque não tem dinheiro". Fizemos um 
levantamento rigoroso, por que razão existia aquela inadimplência que nos 
obrigava a que a COHAB ficasse devendo o BNH, e o Governo do Estado 
era obrigado a· -dar dinheiro para cobrir o déficit da COHAB para com o 
BNH? A conclusão clara a que chegamos ê que todos aqueles que se candida
taram a possuir uma casa daquele conjunto não tinham condições de renda 
para pagar sequer a taxa que o BNH através da COHAB dava. Então, no 
nosso entender, a política habitacional - como a defende aqui o Senador 
Dirceu Cardoso - pbiifêriCa das cidades, pode ser uma arma de dois gumes. 
Não vou condenar essa política, porque seria atê ridículo fazer isso, mas ha
veria de se ter um outro critério e um deles me parece que quando hã favela
menta é mais fácil. talvez mais humano, urbanizar a favela, onde o homem já 
tem mais ou menos um meio de vida, seja no subemprego, seja em qualquer 
maneira de viver, mas para o conjunto habitacional se desloca mais um ho
mem que tem capacidade de pagar, por ser do campo. E podemos citar um 
exemplo: a maioria dos conjuntos habitacionais estão habitados, não pelos 
favelados das cidades, mas pelos homens do campo que vieram para as cida
des para educar seus filhos, os quais têm um pouco mais de renda. Nesse ca
so, esses conjuntos são uma espécie de estímulo para o esvaziamento do cam
po. Era apenas um aparte que queria dar a V. Ex• 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI)- Muito grato, nobre Se
nador Alberto Silva, pelo aparte oportuno de V. Ex' 
.. Quando me referi, iqUi, às migiações noS Estados Unidos, estava citan

c!_o o econc;>_mista Rubens_ Cost?-1 atuahriente Secretário do Planejamento do 
Estado de São -~aul_o. E~e ~SC!:~~e!l __ ~ss~ -ª'_rtigo exatamente para contestar 
aquele estudo sobre mfgiaçOeS que a CNBB fez. Posteriormente li ·~A Pobre
za das Massas", de Galbraith, livro que ele lançou recentemente e divulgou 
durante o período em que aqui esteve. Ele acha que a migração é atê uma ne
cessidade, _é uma reação psico.J~gi9ª·-- natural das cam~das rurais que estão 
acomodadas e que, via de regra, não querem mudar o sistema tradicional de 
all!anho da terra, tanto assim que não querem nem utilizar a semente rnelho
úidã.-Foi por isso que citei eSse exCmplo. Sei ciue V. Ex• tem razão. Inclusive, 
lembro-me também que no inído do Governo do falecido Dirceu Arcoverde 
nós tivemos esse problema, a dificuldade que encontravam os mutuários ad
quirentes de casa para solver os seus compromissos e também a rotatiVidade 
que havia nos conjuntos habitacionais: eles entravam, moravam determinado 
tempo, atrasavam alguns meses e então passavam a casa para outro. 

Tem V. Ex• razão nesta parte e quero agradecer o aparte oportuno de V. 
Ex• 

Mas, contfDU.o,- Si-. Presidente. 
A verdade, porém, é bem outra. O parlamentar tem que dividir o seu 

tempo com o Parlamento e as bases eleitorais. Ambos são importantes ao 
exercício de seu mandato. Pensar diferentemente é desconhecer a realidade. 



5608 Sábado 11 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIOI'<AI. ,s,;çàu .iii ( )utubro de 1980 

Quem não vê, por exemplo, que é quase impossível, hoje, o nosso queri
do Senador Franco Montoro estar aqui freqUentemente, homem que é candi
dato em potencial ao governo de São Paulo, um dos chefes políticos mais 
eminentes do Estado? Então, como poderíamos exigir a sua presença cons
tante no plenário'? 

Entendo que devemos relevar alguns aspectos, somar, para se chegar a 
um denominador comum. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Poderia V. Ex' explicar então a ausência 
do pessoal do PDS? V. Ex• está como Líder, V. Ex• poderia então explicar a 
ausência desses membros'? 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - PI)- Senador, nós todos te
mos interesses nos nossos Estados ... 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Estou de acordo com V. Ex• Alguns Sena
dores são solicitados barbaramente. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI)- Mas, veja, eu gostaria de 
justificar aqui as ausências sempre semanais do nosso colega Senador Lenoir 
Vargas. Ele é Presidente do Partido em Santa Catarina. Então, semanalmente 
ele tem que dar assistência ao Diretório. O. nosso companheiro José Caixeta 
também é outro que é Presidente do Partido no Estado de Goiãs. Por isso ele 
vive afastado, e assim ocorre em outros casos. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - PI)- Pois não, é um prazer 
muito grande. 

O Sr. Evandro Carreira (PMD - AM) - Nobre Senador Bernardino 
Viana, V. Ex'" aborda, dentro do seu discurso, o fato da ausência de parla
mentares em plenário. E é intereSsante uma divagação em torno do_assunto. 
Eu explicaria essa- ausêndã em razãO de a Casa Legislativa ter perdido o con
tato popular. O Legislativo nasceu na praça pública, na Ágora, na velha Ágo
ra ateniense. O povo em contato direto fiscalizando, porque só quem pode 
julgar e fiscalizar um representante de povo é povo, mais ninguêm. _Não há 
Judiciário, não há nenhum colégio que tenha autoridade para julgar um ho
mem eleito pelo povo, escolhido em mandato direto, secreto e universal. Isso 
aí é condição sine qua non para o funcionamento da representação popular, 
dentro da própria teOria da representação popular. Pois bem, os legislativos 
foram se distanciando da Ágora, foram saindo da praça pública. O caso es
pecífico, por exemplo, de Brasília. A própria Brasília está distante do grande 
centro nervoso cultural, económico do País que é o eixo Rio-São Paulo. Isto 
aqui é um ermo, não há ressonância. Se você não tiver um amiguüi.}lo ou uma 
amiguinha dentro de um jornal, se você não bajular um jornalista ou y.m pro
prietário de jornal, nem o seu nome sai. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - PI)- .Mas, Senador, quando 
os Estados Unidos f1Zeram a sua Constituição, esta só obrigava os senadores 
a comparecer a uma sessão por ano. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB - AM) - Mas o fenômeno pólítico 
norte-americano é diferente: O fenômeno político americano se institüíit com 
base na COnfederação, era uma Confederação, aquilo apenas representava 
uma unidade tênue entre os Estados que integravam a Confederação. Mas, o 
nosso· caso é outro, comPletamente diferente. No entanto, nobre Senador, a 
tecnologia fornece e forneceu já ao Legislativo um manancial inesgotável de 
comunicação popular que, se fosse aplicado, se fosse usado pelo Legislativo, 
as Casas, os plenários estariam cheios, exatamente a televisão e o rádio. Nós 
éramos para estar aqui, agora, enfocados em cadeias televisadas. O Brasil in
teiro deveria estar, agora, nos vendo. Importa mais ao futuro e ao destino de 
nossa raça, do nosso povo, do nosso País que o povo nos veja funCionando 
aqui, do que vendo novelas, do que vendo propaganda de cigarros. b preciso 
essa intervenção estatal na televisão. Isto é que seria educação política. E to
dos estariam aqui porque, estando aqui, estariam Sendo vistos nos seus Esta
dos, em todo o Brasil. Não era preciso esse recurso de um candidato_ a gover
nador, ou à eleição a Senador, ter que ir ao seu Estado à cata de voto, cair na 
promiscuidade da cata de ~oto. Ele, daqui, daria o seu recado, o povo fiscali
zaria melhor. Seria uma Ãgora, seria uma nova Ágora, uma nova praça 
pública. Seria muito mais confortável, porque o eleitor poderia policiar o seu 
candidato de dentro da sua casa, da sua poltrona, vendo televisão. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI) -·Agradeço o seu aparte ... 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - PI) - .. c os seus pronuncia
mentos são sempre brilhantes. Mas, eu queria dizer o seguinte: a televisão só 
leva para o vídeo aquelas coisas que são interessantes para os telespectadores. 
A nossa presença no vídeo não agradaria a um jovem. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Nobre Senador Bernardino 
Viana, permita-me ma:is uma VeZ! (Assentimento do orador.) Asseguro a V. 

Ex~ que o povo brasileiro está mais interessado no seu destino que está em 
nossas mãos, ou que poderia estar em nossas mãos, do que na representação 
da Lolobrígida, ou de qualquer artistazinho de televisão, ou de qualquer no
vela. Asseguro a V. Ex• de que o problema é, apenas, exercitá-lo. ~uma ques
tão de pôr em funciOnamento. No dia em que o povo puder assistir, ver, saber 
da aprovação das prerrogativas, quem é que vai falar, quem está a favor ou 
contra, quem é que votou contra a aposentadoria das professoras aos 25 
anos ... Quer dizer, são estes temas. Quem é que está lutando aqui, como o 
Dirceu Cardoso, para que esses embustes e essas estrugisses de empréstimos, 
aqui, maciços, não passem, o povo estaria sabendo quem trabalha por ele, 
quem de fato faz. E não ficaria engodado, enganado por rotoplanas, por polí
ticos ... 

O SR. BERNARDINO VIANA (PP - PI) - Mas, nobre Senador, 
quando cheguei no Piauí, todo mundo sabia ... 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB --AM)- Permita-me concluir, nobre 
Senador, por uma questão de cavalheirismo de sua parte, permita-me con
cluir o aparte. Por líderes fabricados por rotoplanas, fabricados no offset de 
inrn<J! nue não tem conteúdo, vazios, mas que aparecem no cenário nacional 
v - . ades políticos, porque, às vezes, só sabem é insultar e dizer besteira, 

-- 1hum nexo, sem nenhuma mensagem popular, sem conteúdo. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PP- PI)- Nobre Senador, agradeço 
muito o seu aparte, mas discordo, até certo ponto, de V. Ex~. porque a im
prensa, quando cheguei do Piauí; coino estOu dizendo a V. Ex'", e não compa
reci para votar o projeto sobre aposentadoria das professoras aos 25 anos, os 
jornais- todos já haviam noticiado, todo mundo sabia. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Nobre Senador, permita-me 
dar-lhe a estatística oficial: no Brasil, apenas 3% da porpulação lê jornal, des
ses, 2% se preocupam com a parte esportiva e manchetes de primeira página, 
e apenas 0,5% lê parte política. Mas, a televisão em cadeia, todo mundo assis
tiria, todo mundo saberia. V. Ex'" sabe que a estatística revela a realidade. f: 
por isso que a Lei Falcão existe. A Lei Falcaão foi feita pelo governo discri
cionário, exatamente porque a televisão alcança 90% da população. 

O Sr. Almir Pinto (PDS -CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - PI) - Pois não. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Como V. Ex•, digo, também, que dis
cordo em parte, ou quase no todo, do ponto de vista do nobre Senador e meu 
preclaro amigo Evandro Carreira. Apenas senti uma coisa: quando V. Ex• 
virou-se para a Bancada _da Oposição, para dar um exemplo de um candidato 
que não podia comparecer permanentemente ao· plenário do Senado, porque 
estava em campanha política, pensei que V. Ex' se referisse ao Senador Evan
dro Carreira. E V~ Ex• referiu-se- uma vez ao Senador Franco Montoro, que 
não está presente. Há poucos dias eu abo.rdava o meu querido amigo Evan
dro Carreira, e lhe dizia: senti muito a sua ·ausência durante quase ou mais de 
um mês, e sei que V. Ex•, está entregue a um trabalho muito grande, no Ama
zonas, visando chegar à curul governamental. Isto S.. Ex•_não vai me dizer que 
não, porque as informações que tenho são essas, e o meu SNI lá no Amazo
nas ê seguro. 

V. Ex~ merece, pelo esforço que vem empregando, a gratifiç~aÇão ... _ é o 
Poder do seu Estado. Agora, quanto à questão de TV, em plenário, esta só 
aparece quando os Líderes falam. Não há quem fale mais, nesta Casa, e deba
ta mais do que o Senador Dirceu Cardoso, no entanto, a TV não aparece! ... 
Não concotdQ_com S. Ex' em certos pontos de vista, sei que pode haver in
flação na questão dos empréstimos, mas o desgraçado do município, às vezes, 
necessita desses empréstimos. Eles não podem se acabar. Necessitam sim, de 
dinheiro, para que a população possa se beneficiar de alguns melhoramentos 
e estes só podem ser feitos mediante empréstimo. Discordo em parte, e peço 
licença a S. Ex' ao discordar, porque fui Prefeito, e sei o que é ser gestor da 
causa pública no interior; e se formos esperar pelos recursos tributários: Im
posto Predial, Imposto Territorial Urbano, e de Serviços- não se fará nada 
nunca. Esta é que é a verdade. Outra coisa, quando Juscelino Kubitschek 
idealizou a capital da República no planalto goiano, não quero dizer que ele 
queria -imitar os Estados Unidos, porque temos três coisas iguais aos Estados 
Unidos, que nasceram quase que espontaneamente: São pauto é a Chicago d_o 
Brasil, cidade por excelência industrial; Rio de janeiro é a Nova Iorque do 
Brasil e, Brasília é a Washington. Quem conhece Washington sabe que ela é 
uma cidade administrativa, não há movimento nas ruas, o povo anda de au
tomóvel. Agora, porque Juscelino Kubitschek pensou como outros ex
presidentes, mas que não tiveram a coragem que Juscelino teve de mudar a 
capital? Porque toda e qualquer greve arrebentava em cima do Palácio doCa
tete, e o Presidente não podia mais governar, não podia mais administrar õ 
País. Aqui, não, tem tempo para pensar, para refletir, e tem para administrar. 
Agora, quando, na verdade, ocorrem fatos que merecem uma repercussão 
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maior para todo o Brasil, a televisão está presente, como por exemplo avo
tação das emendas, de interesse político, ela esfá presente. E como V. Ex• 
mesmo diz, o trivial não vai interessar à televisão~ e não vai mesmo. O discur
so de V. Ex', esta tarde, é esplêndido. V. Ex' é um técnico. Daí dizer que o 
problema do Congresso não 6 estar nas praças; nada disso. Gritei muito du~ 
rante trinta e dois anos como Deputado Estadual; isto, no entanto, eu fazia 
em comícios das campanhas eleitorais que tive de enfrentar. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Solicito a V. Ex• que encerre o 
seu discurso, pois o seu tempo estã esgotado, e temos que passar à Ordem do 
Dia. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - PI) - Agradeço o aparte do 
nobre Senador Almir Pinto, e eu diria o seguinte: mais tarde, daqui a alguns 
anos, precisaremos, para que a nossa cidade fique calma e possamos pensar, 
transferir, fazer voltar às suas origens, cidades como Taguatinga, Sobradinho 
e outras, desligã-las do Distrito Federal. Hoje falei isto ao nosso amigo Sena
dor Henrique Santillo, e ele me disse: .. Não. Não vá levar problemas para o 
nosso Estado de Goiás, nem pense nisso". Mas, a tendência é: essa. 

Agradeço o aparte de tod~s e concluo, Sr. Presidente. 
Aqui vai o nosso apelo ao meu nobre amigo Senador Dirceu Cardoso, 

para que reexamine os fatos, e pode até ser que modifique a sua posição, con
cordando, para satisfação de todos os interessados, com estes humildes argu
mentos. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR.PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Alberto Silva, como Líder. 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI. Como Líder, pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, pedi a palavra como Líder apenas para fazer uma 
comunicação à Casa. 

Ontem, aparteado por quase todos os Senadores que aqui estavam pre
sentes, durante duas horas, discutimos os assuntos mais sérios sobre proble
ma de combustível. Tive oportunidade de apresentar algumas sugestões de 
como enfrentar a crise que s~ abate sobre o País, com a guerra no Oriente. 

Mas, não podia deixar passar a oportunidade, já que, no meu Estado, 
não tenho condições de usar nenhum meio de comunicação, a não ser um pe
queno jornal, porque nos é proibido a televisão, rádio e os jornais mais im
portantes, a não ser a tribun~ desta Casa. E o faço, neste instante, constrangi· 
do, mas não posso ·deixar de tl-azer ao conhecimento da Casa o segUinte fato: 

E com tristeza, mas co~ justificada indignação que venho denunciar a 
esta Casa, e por meio dela à Nação, mais urna violência, uma arbitrariedade e 
uma inqualificável perseguição praticada pelo Governador do Piauí contra 
indefesos fuilcionârlõs do EStado. 

Desta vez não foram os ~professores, e sim dois médicos, dois ilustres e 
competentes médicos. 

Sim, Sr. Presidente e Sf.s. Senadores, dois médicos, escol,.idos dentre 
quarenta e que exercem cargds iguais, nas mesmas __ condições, isto é, prestam 
serviço idêntico, cada um em sua especialidade, em expedientes diferentes, 
um ao Estado e no outro ao. INPS. 

Como é sabido, a lei gar3.nte aos 'profissionais da medicina ter dois em
pregos, desde que em horâri<?s diferentes. 

No Piauí, como creio em: todo o País, os méclicos prestam um serviço ao 
Estado em um horãrio e à União (INPS) em outro. 

Hã mais de 12 anos que isto vem acontecendo no meu Estado, com real 
proveito para milhares de pal:ientes. 

Mas, o atual Governadot~ do Piauí entendeu que esta situação não deve
ria continuar, pelo mellõs para os dois médicos, Dr. Francílio Al~eida e Dr. 
Humberto Matos, ambos especialistas em Ginecologia e Obstetrícia, e meus 
amigos, o que é considerado 1críme pela oligarquia. 

Determinou o Governador que seu primo, Diretor da Maternidade, bai
xasse uma portaria mudando as horários de trabalho dos dois médicos, vejam 
bem Srs. Senadores, só dos dois médicos. Os outros quarenta, que prestam 
serviço ao Estado e à União nas mesmas condições, não devem ser molesta
dos. 

De acordo com a Portari~ mencionada, os dois médicos teriam que dar 
expedíente na Maternidade, p~la manhã, no mesmo horário em que eles vi
nham prestando serviço ao INPS. Estava, assim, caracterizad<} a acumulação 
de cargo. 

Ato contínuo, o Governa~or mandou formar uma Comissão de Inquéri
to para apurar a acumulação de cargo, e designou para acomp~n~ar o traba
lho dessa Comissão, 6 Procurador-Geral do Estado, e que _é ao mesmo tempo 
Presidente da Comissão Estadual de Acumulação de Cargos. 

Vejam, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a que ponto chega a oligarquia no 
Piauí: 

Este Procurador, Presidente da Comissão Estadual de Acumulação de 
Cargos, talvez tenha sido nomeado para presidi-la exatamente porque acu
mula quatro cargos, todos remunerados. 

O Diretor da Maternidade, primo do Governador, que baixou a Portaria 
mudando os horários de trabalho dos dois médicos, só para caracterizar a 
acumulação, também acumula quatro empregos, todos remunerados. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALBERTO SILVA (PP - PI) - Com todo prazer, nobre Sena
dor Gilvan :Rocha. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- V. Ex• tem razão em trazer à Alta Casa 
da República atos que parecem de pouco significado, mas que significam um 
retrato real do que acontece neste País. Todos sabemos que este País só é uma 
República Federativa no frontispício da sua Constituição. Sabemos nós que 
os Governadores não têm autoridade de gerir seus Estados, porque não têm 
independência financeira para tanto. Entretanto, nobre Senador, para atos 
dessa natureza, de pura perseguição política, nesses o Governo é um Fede
ração; o Governo não toma conhecimento nem providências para coibir esses 
abusos que acontecem não somente no Estado de V. Ex•, mas numa generali
dade nos Estados principalmente nordestinos. Saiba V. Ex• que, no meu Esta~ 
do, para que alguém possa se inscrever em qualquer casa de conjunto habita~ 
cional, além de encher o protocolo burocrático, ele tem que encher uma ficha 
do Partido do Governo. Para isso o_ Governador tem autoridade, autoridade 
aliâs subtraída da Constituição que não lhe dã esse direito. Vê V. Ex• quanto 
falta para que este País retome a sua dignidade, o seu respeito às opiniões 
alheias, a sua alvorada de democracia. V. Ex•, pela sobriedade que possui, 
pelo alto conceito que goza nesta Casa, ... 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Gilvan Rochã (PP- SE)~ ... faz muito bem em trazer esta denúnR 
cia, retrato da democracia possível do Presidente Figueiredo e dos Planos do 
General Golbery. 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Muito obrigado a V. Ex•, nobre 
Senador, pelo aparte. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB - AM) - Permite V. Ex• uma inter
yenção, nobre Senador? 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Com todo prazer. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Eu já intervi, uma vez, num 
discurso seu, quando V. Ex• relatava fatos ocorridos no seu Estado, o Piauí, 
denunciando o desmando desse oligarca. E agora v;. Ex• insiste em denomi
nar o exercício de poder dessa criatura como uma oligarquia. Talvez eu che
gaSse até a chamã-la de satrapia, e, ao invés de Governador, de violentador. 
Porque isso é demais, ·parece até que estamos assim numa cu bata. Um Estado 
como o do Piauí, tradicional, responsável por uma reserva cultural muito 
grande, um Estado como este que chega até a ter um Governador de Minas 
Gerais com um filho do Piauí. 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Exatamente, o Ministro. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Um Estado cujos filhos sem
pre honraram esta Nação. Não é possível que um Governador se comporte de 
urria maneira tão brutal, tão violenta, tão descabida. Isso é lamentável. Meu 
ilustre colega, eu lamento o senhor atual violentador do Pauií ter transforma
do aquilo numa satrapia. 

O SR. ALBERTO SILVA (PP - PI) - Agradeço o aparte de V. Ex• 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Com muito prazer. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - Só para um esclarecimento. 
Nobre Senador pelo Amazonas, o que se estranha é que V. Ex•, Senador 
Evandro Carreira, sendO do Amazonas entre na nossa política e ataque tão 
violentamente o nosso Governador. Mas, o Senador Alberto Silva, que é 
'oposição, no Piauí; entãO S.-Ex• estâ dentro do seU papel, de atacar o Gover
no, de censurar a tos que o Governo pratica, às vezes, ofendendo politicamen
te, a ele, Alberto Silva, os interesses do Partido dele, nosso Senador pelo 
Piauí, que é respeitado por ser Governador, e vârios outros cargos já tem ocu
pado no Nordeste brasileiro, no Piauí e aqui, nacionalmente, foi Presidente 
da EBTU. Portanto tem o direito. Mas o_ que se estranha é que V. Ex•,já pela 
segunda vez, entre na políÍic8. do no~SC? Estado. 

O Sr. Evã.itdro Carreira (PMDB - AM) - Permite V. Ex• mais um 
aparte? 

O SR. ALBERTO SILVA (PP -PI)- Com prazer. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB - AM) - Gostaria de aproveitar a 
oportunidade para dizer ao meu ilustre colega, Senador Bernardino Viaiia-, 
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através do seu discurso, que estou me precatando, estou me prevenindo, por
que o Piauí fica bem próximo do Amazonas, e é possível que esse vírus da sa
trapia, esse vírus do despotismo, da tirania, do violentador também se inocule 
no Governador da minha terra, e estou jã me prevenindo. 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Muito obrigado, nobre Senador 
Evandro Carreira, pelo aparte. 

Mas, Sr. Presidente, quero concluir para não tomar mais o tempo desta 
Casa. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, se hã urna lei que proíbe acumu
lação de cargos, o Governador está na obrigação moral de demitir os outros 
quarenta médicos, que ocupam cargos nas mesmas coridições, e também o 
Diretor da Maternidade e o Procurador do Estado pelas mesmas razões, sen
do que este último até por uma questão de ética: o homem que é Presidente da 
Comissão Estadual de Acumulação de Cargos, no Piauí, acumula quatro em
pregos remunerados. 

O mais grave porém, Sr. Presidente e Srs. Senadores, e que tira definiti
vamente do Governador do Piauí a autoridade para falar em austeridade, em 
relação à acumulação de cargos, é o caso do médico, e vou citar o nome por
que vou citar os empregos para que não se diga que esta informação é infun
dada. E o Caso do médico Edvar Cavalcante, amigo dileto do Governador, 
conhecido por todos os piauiertses, e que tOdos sabem que acumula mais de 4 
empregos. 

Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, pasmem: o médico Edvar Ca
valcante, não ocupa quatro, mas sete empregos, todos remunerados. Para que 
não pairem dúvidas sobre as informações que me chegam de Teresina, vamos 
enumerar os empregos: 

1 - mêdico do Hospital Getúlio Vargas (do Estado); 
2 - mêdico do Pronto Socorro (do Estado); 
3 - médico do Instituto de Aposentadoria e Pensão do Piauí- IAPEP 

(do Estado); 
4 - chefe do Serviço Médico do !APEP (do Estado); 
5- mêdico da Fundação Estadual do Trabalho (do Estado); 
6 - médico Assessor do Reitor da Universidade Federal do Piauí (da 

União); 
7 - médico da Prefeitura de Regeneração. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, com a relação de empregos acima 
citada, todos constituindo acumulação clara e insosfimável, falece autoridade 
moral ao Governador do Piauí para demitir dois competentes e conceituados 
médicos piauienses, por acumulação de dois cargos apenas, que a Consti
tuição garantia ãqueles dois profissionais. 

O que é estarrecedor em tudo isto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que o 
Governador, segundo estou informado, fez declarações como esta: quem não 
puder se filiar ao PDS pode escolher qualquer sigla da oposição, menos o 
PP." 

Assim, no Piauí da oligarquia, quem tiver coragem de se filiar ao Partido 
Popular, pode ter certeza que pratica crime de lesa-oligarquia, e como tal estã 
sujeito às iras e arbitrariedades do Governador. Foi o que aconteceu aos dois 
médicos. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, apesar de toda essa perseguição, 
verdadeira caçada aos homens do PP, por parte do Governador, os piauienR 
ses jã estão reagindo e aderindo em massa ao Partido Popular. 

Já podemos anunciar, aqui, agora e o fazemos com redobrada esperança, 
que já existem Comissões provisórias do Partido popular em 107 dos 115 mu
nicípios do PiauL 

Isto vem demonstrar claramente que o Piauí cansou de ser governado 
por homens dessa oligarquia, e em 1982, se Deus quiser, com as eleições dire
tas, o povo piauiense vai afastá-la do poder, escolhendo um candidato que 
coloque os interesses do povo piauicnse acima- dos seus próprios. (Muito 
Bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Volto a pedir aos ilustres colegas do Senado Feder?! e çla Câmara dos 
Deputados, para que juntos possamos impedir a demolição do Copacabana 
Palace, novamente ameaçado pela exploração imobiliária, que jâ tem destruí
do tantos outros verdadeiros monumentos históricos. 

Aproximadamente 500 chefes de famílias que ali trabalham acompa
nham o comportamento daqueles, que como nós, têm o dever de cerrar filei
ras no sentido de conseguir sensibilizar as autoridades responsáveis para que 
se processe de imediato o tombamento daquele imóvel, com o pagamento de 

justa indenização, antes que se macule de vez a nossa internaci<;:Jnalmente co
nhecida Copacabana. 

Os jornais anuncíam decisão histórica do Conselho Federal de Cultura, 
aprovando por unanimidade, moção do Conselheiro Pedro Calmon de enviar 
à Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional o pedido oficial de 
tombamento do Copacabana Palace, e o Conselho Estadual de Cultura apro
vou moção de protesto do Conselheiro Marcelo Ipanema contra a demolição 
do hotel. ' 

A manutenção do prédio do Copacabana Palace, de tão importante rele
vo turístíco e social, representa ponto de encontro de reis, estadistas e políti
cos de todo o mundo, tanto para o povo do Rio de Janeiro, que, para surpre
sa dos Conselheiros, o auditório do Conselho Federal de Cultura, que geral8 

mente está vazio, teve sua lotação completa por pessoas interessadas no as
sunto, dando uma prova de que a demolição do Copacabana Palace não inte
ressa unicamente aos ricos que podem freqUentá-lo, mas a toda população 
que vê naquele verdadeiro monumento um pedaço da história e da vida da ci
dade maravilhosa cantada e decantada por todo o universo. 

Proceder ao tombamento do Copacabana Palace não constitui ato herói
co, mas unicamente ato correto, e que esperamos seja praticado pela autori
dade responsável, sem mais demora. 

Para que esta medida se efetive já, encareço aos meus colegas do Con~ 
gresso Nacional, Senadores e Deputados, do Rio de Janeiro e dos demais Es
tados da Federação, para que cada um ao seu modo e de acordo com suas 
possibilidades, colabore para a efetiva medida, que não pode tardar nem 
pode permanecer sem uma solução definitiVa. 

Todos juntos vamos, se Deus quiser, evitar que se destrua mais um mar
co de nossa história e que desapareça aquele que foi responsável pela fama in
ternacional mais popular das praias, o nosso Copacabana Palace. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Apenas para uma breve comunicação, levo ao conhecimento dos Srs. Se
_nad.Qtes que a Coordenação Central de Extensão, aa Universidade Federal da 
Babia, está promovendo a realização, no período de 3 a 31 de outubro, do V 
Salão Nacional Universitário de Artes Plásticas, em Salvador, Bahia. 

Trata-se de um importante acontecimento artístico que deverá reunir os 
mais autênticos valores das artes plásticas do País. 

Desta vez, sob a coordenação do ilustre Professor IvoVellame o V Salão 
Nacionai Universitário de Artes Plásticas ultrapassarã os eventos anteriores, 
pelas suas dimensões e cuidadosa preparação, beneficiando-se do prestígio 
artístico e da crescente influência que, de ano para ano, caracterizam essa no~ 
tãvel promoção da Universidade Federal da Bahia. 

Com este ligeiro registro, e agradecendo o honroso convite que recebi do 
consagrado Mestre Ivo Vellame, felicito os organizadores do V Salão Nacio
nal Universitário, que vem recebendo o integral apoío de quantos, no Brasil, 
se dedicam ou cultivam as artes plásticas. 

Não poderia deixar de mencionar o magnífico Reitor Luiz Fernando 
Macedo Costa, que sempre estimulou, e de maneira concreta apóia com justi
ficado entusiasmo os empreendimentos culturais e artísticos da Universidade 
Federal da Bahia. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Jutaby Magalhães. . 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O conflito no Oriente Médio, envolvendo o Irã e o Iraque, pondo em pe
rigo quarenta por cento do abastecimento de petróleo às nações não produto
ras ou insuficientemente produtoras - como é o caso do Brasil - fez com 
que o nosso Governo, muito prudentemente, com vistas a garantir os nossos 
suprimentos_ energéticos~ reduzisse a exportação de açúcar, a fim de produzir 
mais álcool-motor. 

O difícil na arte de governar é justamente isso: não há opção necessária 
que não envolva, paralelamente ao lucro dela obtido, um prejuízo, seja ou 
não de ordem material. 

Recentemente o Presidente do Worldwatch lnstitut, em Washington, 
uma organização sem fins lucrativos dedicada à análise de problemas mun
diais, divulgava uma advertência a respeito dos suprimentos mundiais de ali
mentos, que sofreriam, necessariamente, os efeitos da crise energética. 

Leste r R. Brown, em artigo divulgado pelo Correio da Bahia, de 1 li de se
tembro último, intitulado "Um novo capítulo," salientava: 

"A utilização de safras_ agroenergétkas como fonte de ·com
bustível automotívo, abre um novo capítulo na história dos esforços 
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humanos pata conseguir um s:jprirriCntO adequado de alimentos. 
Pela primeira vez, desde o advento da agricultura, o mundo é con· 
frontado por um desvio potencialmente maciço dos recursos agríco.
las para a produção de safras não destinadas à alimentação." 

Em conseqUência, sobe o preço dos alimentos e crescem as taxas de sub
nutrição. 

Então o mundo se encontra, realmente, numa difícil encruzilhada e a de· 
cisão do Governo brasileiro, evidentemente necessária e irretocável em seus 
objetivos, dá razão ao grande técnico norte-americano, quando afirma, tex
tualmente: 

·~os atrativos do âlcool carburante são claros. Para os países 
fustigadOs pelos altíssimos preços do petróleo, ante o possível corte 
no fornecimento, a perspectiva de um substitutivo para parte do pe
tróleo importado é convidativa. Embora as reservas mundiais de pe
tróleo estejam concentradas num ppqueno grupo de países, o poten
cial para a produção de safras enetgéticas estão tão largamente dis
seminadas quanto a própria agricultura. 

Em contraste com a queima do petróleo, do carvão liquefeito e 
de outros combustíveis autorootivoss de origem fóssil, o álcool, pfo
duzido de vegetais, não aumenta a quantidade de dióxido de carbo~ 
no na atmosfera, a menos que, naturalmente, isto leve a uma re
dução geral da vegetação no mundo. 

Além disso, o álcool é um recurso renovável, um componente 
potencialmente importante em qualquer esforço para criar uma eco~ 
nomia estãveV' 

Quem medita sobre essas palavras de um técnico de fama mundial, vê, na 
atuação da OPEP e nas lutas hegemdnicas dos países exportadores de pe
tróleo, um toque de vocação suicida, inconsciente, decerto, mas sociologica~ 
mente explicado por Durkheim, o sociólogo francês, como ~·suicídio anômi~ 
co", ou seja, aquele que se manifesta nas comuni~ádeS em conjunto, talvez in .. 
duzido pelo inconsciente coletivo e proto-históríco de que falava o sábio 
suíço Karl Jung. 

Se países como os Estados Unidos, a Austrália,_ a Indonésia, o Canadá, 
partirem para a solução, já por nós adotada, de pró-duzfr-combustivel a partir 
de recursos naturais renováveis, o resto do mundo, como os países árabes 
produtores de petróleo, estará condenado a morrer de fome? 

Dentro de cinco anos, universalizada a solução brasileira, não haverá 
apenas carência de carboidratos, como a escassez do açúcar, mas também de 
outros alimentos, produzidos pelas plantas oleaginosas, jã ·agora empregados 
na produção do sucedâneo do óleo diesel. 

Isso lembra, Sr. Presidente, a história do Rei Midas, que recebeu de 
Apolo o dom de ver tudo o que tocasse transformado em ouro, até o dia em 
que foi beijar seu neto, assim imobilizado como uma estátua. Pediu ao Deus 
grego que lhe tirasse o terrível dom, pois neÕ:t pOdii maiS alimentar-se e rece
beu, em troca do atendimento, um par de orelhas de asno. 

A comparação pode parecer grosseira, à primeira viSta. 
Mas encerra uma advertência, em tom de PaY.âbola, aos países que pro

duzem petróleo mas não quantidade suficiente de alimentos. 
Continuando a examinar as palavras de Lester R. Brown, dele transcre

vemos o seguinte trecho: 

"Economícamente, o movimento rumo ao álcool carburante é 
constantemente justificado pelos novos c:;mpregos que criaria. Safras 
energéticas e destilação de álcool exigerTI muito mais trabalho do 
que produção e refino de petróleo; e como_ as destilarias ~stão espa
lhadas pelo interior, junto aos fornecedores de ma.téria-p!ima, elas 
geram empregos industriais, bem como agrícolas, nas áreas onde o 
desemprego ê geralmente mais alto. Empregos criados no interior de 
países do Terceiro Mundo podem ajudar também a diminuir a mi
gração às favelas, que proliferam rapidamente nos arredores de tan
tas cidades." 

Os homens de ciência por vezes parecem ter o dom profético. 
Publicado há cerca de quarenta dias, no Brasil, o trabalho que vimos co

mentando, do presidente do Worldwatch Institut. vem obter resposta pronta 
na lúcida decisão do Presidente João Figueiredo, reduzindo a produção de 
açúcar, para aumentar a de álcool-motor. 

Prosseguindo em sua lúcida tese, Lester R. Brown salienta: 

'"Nos países em que o rápido Crescimento populacional tem le
vado a uma maior dependência Ças exportações de alimentos dos 
Estados Unidos, a necessidade de acelerar programas de planeja
mento f~ptil_iar_ s_~~á_pi_s_çl!t_i_c!? __ çq~ _majs intensidade. 

Os programas destinados a produzir safras energéticas encontram, em 
cada país, um grupo jâ formado de defensores. Os destiladores têm neles um 
interesse óbvio, que certamente irã expandir-se na medida em que aumentar o 
número de destilarias.· Para os agricultores, uma indústria de combustível au
tomotivo baseada em produtos agrícolas tem forte apelo econômico." 

Este, exatamente, o nosso caso, Sr. Presidente. Ao mesmo tempo em que 
reduzimos nosso crescimento demográfico e diminuímos a mortalidade - o 
que se verá nas estatísticas nacionais deste ano - começamos a aumentar a 
produção agrícola. A crescente contribuição dos esforços produtivos para a 
implantação da energia motriz, por via dos recursos naturais renovâveís~ não 
prejudica o auto-abastecimento internO d_e alimentos, porque produzimos 
mais do que o triplo das necessidades nacionais de açúcar. 

Mas há o problema mundial. 

Como ficarão os países importadores de alimentos, mesmo os fabrican
tes de petrodólares? 

Acentua Lester R. Brown que os atrativos do álcool carburante procedente 
da agricultura devem ser confrontpdos com o impacto que poderia ter nos preços 
dos alimentos no mundo, sustentando que sem dúvida o mais sério deles serâ o 
das pressões adicionais exercidas sobre as terras férteis. 

A demanda crescente de alimentos gerou, em alguns países, uma superu
tilizaçào do solo arãvêl sem a conveniente reposição de elementos_ coqs.:tituti
vos, enquanto a erosão avassala o meio rural e pelo menos um quinto das ter
ras aráveis do mundo está perdendo agora a sua cobertura fértil, num ritmo quf! 
enfraquece a sua produtividade. enquanto a demanda de alimentos deverá du
plicar na próxima geração, difícil alivfir a demanda da terra agricultável e, si
multaneamente, impedir a sua lixiviação. 

Também sob o aspecto humanístico. sob o prisma do interesse muntlial, 
tem procedência a seguinte observação daquele cientista: 

. "Com a ausência de intervenção governamental para restringir 
a transformação de gêneros alimentícios em combustíveiS, os moto
ristas das sociedades ricas poderão apossar-se dos recursos alimen
tares dos pobres. Na medida em que o preço do petróleo subir, tam
bém subirá a lucratividade dos combustíveis derivados da agricultu~ 
ra. Nos Estados Unidos, que têm 40% dos combustíveis do mundo e 
consomem metade de toda a gasolina produzida para automóveis, 
as pressões políticas no sentido de produzirem-se combustíveis 
líquidos domesticamente serão particularmente fortes ... No fim de 
1981, quando o preço da gasolina for certamente mais de dois e per
to de três dólares por galão, a produção de combustíveis automoti
vos de origem agrícola poderá ser altamente rentãvel, mesmo sem 
subsídios governamentais para o gasohol." 

Tal pfofida, Sr. Presidente, não--ê uma aventura de futurologia. Ela é 
uma realidade quase presente. O ato do Governo brasileiro, trocando um ex
cedente alimentar pela produção do combustível necessário à manutenção da 
nossa taxa de desenvolvimento, será, brevemente, seguido pelos Estados Uni
dos, diminuindo suas exportações de soja, para ficar com o óleo, e de milho, 
para ficar com o álcool. 

_Não é o caso de dizermos: .. ri melhor quem ri por último". Se no caso 
que estudamos, tratar-se-ia de um riso trágico, diante de uma comédia de er
r_os encenada pela OPEP e pelas ••sete irmãs", não hã como deixar de consta
tar que os Estados Unidos e o Brasil, como depois o Canadá, a Austrália e a 
Indonésia, poderão tornar-se, no final da próxima década, as maiores potên
cias mundiais. A China com os seus solos esgotados, como a India, o Oriente 
Médio tirando proteína do petróleo, para comer, diminuindo sua potenciali~ 
dade. 

Voltemos, no entanto, ao alerta do Worldwatch Institut; 

'"Num prazo mais longo, um programa de álcool carburante 
cuidadosamente projetado e baseado em produtos florestais e celu
lose de origem agrícola poderia se tornar uma importante fonte de 
combustíveiS que não concorreria com produção de alimentos. O 
combustível líquido extraído de vegetais, seja na forma de álcool ou 
de extratos diretos de hidrocarbonetos,-~ uma fonte energética que 
precisa ser explorada agressivamente em toda parte. O que se discu
te é se os governos podem encorajar a produção de âlcool carburan
te, sem lançar, inadvertidamente, urna indústria que concorra dire
tamente com a produção de alimentos." 

A partir dessa afirmação, o articulista endereça um apelo aos governos 
que lançam esses programas de produção de combustível de origem agrícola, 
no sentido de alertar os países deficitários na produção de alimentos sobre a 
redução p_9tençial de suas exportações de excedente.s alimentares, para que 
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possam aqueles incentivar suas políticas de redução demográfica e melhoria 
da produtividade agropecuária. 

Desde logo o conselho, a uns e outros, no sentido de incentivar a tecnow 
!agia do combate à erosão e da produção de fertilizantes, alêm da necessidade 
do controle mundial dos preços de alimentos. 

Aqui, discordamos. O controle deve ser o mesmo adotado quando a 
OPEP começou a pressionar a economia mundial: o livre câmbio, a concor
rência aberta, a lei da oferta e da procura. E: a nossa vez, produtores de ali
mentos, atraídos para a produção de ãlcool-motor. 

Eis a conclusão do presidente do Worldwatch Institui: 

.. Num mundo que não tem mais qualquer capacidade exceden
te de produção de alimentos, a decisão de canalizar produtos agríco
las para fazei- combustível automotivo elevará inevitavelmente os 
preços da alimentação. Para os países ricos, esse aumento dos 
preços dos alimentos poderá significar um apertar de cintos; mas 
para as várias centenas de milhões de pessoas que já estão gastando 
a maior parte de seus parcos rendimentos em comida, a subida 
contínua dos Preços dos alimentos estreitará ainda mais a fina mar
gem de sobrevivência." 

Ora, nós, brasileiros, estainos pagando, a cada ano, mais caros os nossos 
alimentos e importando alguns que poderíamos produzir, priricip"ãlmente a 
partir da crise do petróleo, que encareceu os fertilizantes, combustíveis e 
lubrificantes, influindo tremendamente nos tr3.risportes, de um lado, em pre
juízo do lavrador, do outro, em detrimento do consumidor. 

Está, porém, chegando a nossa vez. 
Primeiro, diminuiremos a exportação de açúcar, reduzindo nossa depen

dência energêtica; depois teremos álcool suficiente para mover nossas mãqui-. 
nas e para exportar, inclusive, em troca de fertilizantes. 

Triplicaremos, até p fim da dêcada, mobilizado o cerrado e outras áreas 
não florestadas com bastante água e sol, a produção de alimentos. E mostra
remos a validade de uma tese sustentada pelo Secretário da Agricultura do 
Presidente Ford, dos Estados Unidos: "O poder agrícola é mQior do que o po
der do óleo.'' 

Vamos devolver ao: mundo uma lição que n-os custou muito caro apren
der: cada qual, homem ou País, deve pagar pelos seus desatinos. 

A OPEP e as .. sete !rmãs" dominaram economicamente por vários anos. 
Amanhã a volta à agric~ltura, como fonte primâria de todas as riquezas, ensi
nará as nações a conter os seus apetites, para que pensem na história do Rei 
Mid~. 

A noite foi nossa dqpendência energêtica: o novo dia serâ aquele em que 
nós, produtores de âlcoOJ e de alimentos, saberemos acudir a fome do mundo, 
sem confiar, como nos itlnpuseram, apenas na lCí da oferta e da procura, mas 
movidos pelo humanitarismo que nos foi ensinado pela caridade cristã, vendo 
os maometanos, os judeus, os negros, os amarelos, todos como nossos ir
mãos. 

Era o qtie tínhamos a dizer, Sr. Presidente, depois de uma viagem ao ex
terior, que nos ajudou a,ter, na modéstia do nosso engenho, uma melhor vi
são do mundo atual. (Muto bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Estã finda a Hora do Expe
diente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não há quorum para deliberação. Em conseqUência, o item n9 1 fica adia
do para a próxima sessão. · 

E o seguinte o item cuja votação é adiada. 

-l-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 87, de 
1980 (apresentado Pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 731, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Santo Antônio da Alegria (SP) a elevar em Cr$ 5.513.411,00 (cinco 
milhões, quinhentos e treze mil, quatrocentos e onze cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo. 

PARECER, sob n• 732, de 1980, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Passaremos, pois, ao item n• 2. 

-2-
Discussào, em turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao 

Projeto de Lei da Câmara n'i' 38, de 1980 (n9 3.044/80, na Casa de ori
gem), retificando, sem ônus, a Lei n'-' 6.730, de 3 de dezembro de 1979, 
que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício finan
ceiro de 1980, tendo 

PARECER, sob n9 808, de 1980, da Comis::>àa 

- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

Sobre a Mesa, emenda que serã lida pelo Sr. !~~"-Secretário. 

~ lida a seguinte 

Paraná 

EMENDA N' I (DE PLENÁRIO) 

Ao Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 38, de 
1980 

ADENDO 

Onde se lê: 
Paranavaí 
Educandário Nossa Senhora do Carmo, para Bolsa de Estudo 22.000,00 

Leia-se: 
Paranavaí 
Colégio Nossa Senhora do Carmo- mantido pela Comunidade Carme-

lita na, para Bolsa de Estudo ............................... 22.000,00 

Justificação 

Devidamente registrada no Conselho Nacional de Serviço Social -
CNSS, a Comunidade Carmelitana estã apta a receber a subvenção que a Ins
petoria Geral de Finanças do Ministério da Educação e Cultura não teve con
dições de liberar para o Educandário Nossa Senhora do Carmo. Essa, a justi
ficativa da presente emenda.- -

Sala das Sessões, 1• de outubro de 1980- José Richa. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Em discussão o projeto e a 
emenda. (Pausa.) 

Não havendo oradores, df:elaro encerrada a discussão. 
A matéria volta às comissões competentes em virtude do recebimento de 

emenda em plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Item 3: 

-3-

da de. 

DisCussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 88, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n~~' 733, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Três Lagoas (MS), a elevar em Cr$ 17.631.000,00 (dezessete mi· 
lhões, seiscentos e trinta e um mil cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 734, de 1980, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici-

Enf discussão O projeto. 
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- (ES. Para discutir o projeto: Sem revi
são do orador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Começando a nossa manifestação . .aqui, sobre o presente pedido de em
préstimo, passamos os olhos na Bancada do-Partido Democrático Social, e 
vemos dOis Senadores apenas; do nosso lado, 4 Senadores, e V. Ex•, ilustran
do e dignificando a Casa com a sua magistratura. 

Sr. Presidente, não hã número para manter a sessão, isso é regimental. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - De acordo com o P• do art. 
180 do Regimento Interno, iremos suspender a sessão por dez minutos e acio
nar as campainhas. 

(Suspensa às 17 horas e8 minutos, a sessão é reaberta às 17 horas 
e 18 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Estã reaberta a sessão. fi evi
dente a falta de número para o prosseguimento dos trabalhos. Em consequêri~ 
cia, fica adiada a apreciação do iteni 3, bem como os demais itens da Ordem 
do Dia. 

• 

.. 

• 
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São os seguintes os itens que têm sua apreciação adiada: 

-4-
Discussào, em--turno único, do Projeto de Resolução n'i' 90, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Economia coino conclusão de_ seu Parecer n'i' 
737, de 1980~. qu<' autoriza a Prefeitura Municipal de Barra do Garças (MT), 
a elevar em CrS 6.417.000,00 (seis milhões, quatrocentos e dezessete mil cru
zeiros) o montante de sua díyida consolidada, tendo 

PARECER, sob no 378, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-5-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 101, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n'i' 775, 
de I 980), que autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a realizar ope
ração de empréstimo externo no valor deUS$ 15,000,000.00 (quinZe milhões 
de dólares norte-americanos) destinado ao Programa de Ação do Estado, ten
do 

PARECER, sob no 776, de 1980, da Comissão 
- de Constituição é Justiça, pela constituCionalidade e juridicidade. 

-6-

Discussão, em turno únicO. do Projeto de Resolução n'i' 102, de J 980 (a
presentado 'pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Pare.c.er n'i' 777, 
de 1980), que autoriZa o Governo do Estado da Bahia a realizar operação de 
empréstimá externo no valor de USS 25,000,000.00 (vinte- e cinco milhões de 
dólares), para aplicação nos programas de transporte rodoviário e de energia 
elétrica do Estado, tendo 

PARECER, sob no 778, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídadc. 

-7-
Discussão, em turno úriico; do Projeto-de Resolução n'i' 91, de 1980 (à

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 
739, de-1980), 4 .Le autoriza a Prefeitura Municipal de lgarapava (SP) a elevar 
em Cr$ 14.759.280,"00 (quatorze milhões, setecentos e cinqUenta e nove mil, 
duzentos e oitenta cruzeiros) o montante de sua díVida consolidada, tendo 

PARECER, sob no 740, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-8-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 92, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
741, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipéil de Ir6cê (BA), a elevar em 
Cr$ 195.132.000,00 (Cento e noventa e dnCo-ritilhões. cento e trinta e dois mil 
cruzeiros) o montante de sua díVida consolidada, tendo 

PARECER, sob no 742, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-9-
Discussão, em turno único, do Projeto -de Resolução n'i' 93, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 
743, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rancharia (SP) a elevar 
em Cr$ 4.704.000,00 (quatro milhões, setecentos e quatro mil cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob no 744, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-lO-
Discussão, em turno único, do Projeto de-Resolução n9 103, de 1980(a

presentado pela Comissão de Economia como COJ?:clusão de seu Parecer n<? 
779, de 1980), que autoriza a Empresa de Urbanização do Recife- URB a 
contratar operação de crédito no valor de CrS 204.543.216,36 (duzentos e 
quatro milhões, quinhentos e quarenta e três- mil, duzentOs e dezesseis cruzeí
ros e trinta e seis centavos), tendo 

PARECER, sob no 780, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-11-

Discussão. em turno único, do Projeto de Resolução n9 104~ de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 
781, de 1980), que ã.utoriza a Prefeitura Municipal de Cajazeiras (PB) a elevar 
em Cr$ 48.644.944,11 (quarenta e oito milhões, seiscentos e quarenta e quatro 
mil, novecentos e quarenta e quatro cruzeiros e onze centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob no 782, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-12-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 105, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 
783, de 1980), que autoriza a PrefeitUra Municipal de Presidente Prudente 
(SP) a elevar em Cr$ 110.560.327,71 (cento e dez milhões, quinhentos e ses
senta mil, trezentos e vinte e sete cruzeiros e setenta e um centavos), o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob no 784, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade.e juridicidade. 

-13-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 107, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 
796, de 1980), que autoriza o.Governo do Estado_ de São Paulo a elevar em 
Cr$ 667.000.0GO,OO (seiScentos e sessenta e sete milhões de cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada. tendo 

PARECERES, sob nos 797 e 798, das Comissões 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

-14-

Disclissão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 108, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
802, de 1980), qUa utoriza a PrefeitUra Municipal de limeira (SP) a elevar em 
Cr$ 30.489.375,00 (trinta milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, trezen
tos e setenta e cinco cruzeirõs), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 803, de 1980, da Comissão 
- de Constitui~;;ào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-IS-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 89, de 
1980, do Senador Aderbal Jurema, que dispõe sobre isenção de multas previs
tas nos arts. 70 e 80 da Lei no 4.737, de 15 de julho de 1965- Código Eleitoral, 
tendo 

PARECER, sob no 801, de 1980, da Comissão 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

-16-

Discussào, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 82, de 
1979, do Senador Henrique Santillo, queartera o artigo 59 do Decreto-lei n'i' 
999, de 21 de outubro de 1969, tendo 
PARECERES, sob nos 561 a 564, de 1980, das Comissões 

- de Constituição e Justiça- 19 pronunciamento: pela constitucionali
dade e juridicidade, com voto vencido dos Senadores Almír Pinto, Aloysio 
Chaves, Raimundo Parente e Murilo Badaró; 29 pronunciamento: favorável 
ao Projeto na forma do substitutivo da Comissão de Finanças; 

-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorãveJ, com voto 
vencido, em separado, do Senador Pedro Pedrossian; 

- de Finanças, favorável, nos termos de substitutivo que oferece. 

-17-
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali

dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno). do Projeto de Lei do Se
nado n'i' 344, de 1979, do Senador Orestes Quércia, dispondo sobre o paga
mento em dobro do auxílio-natalidade, no caso que especifica, tendo 

PARECER, sob no 762, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) __:_Nada mais havendo a tratar, 
vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de 
segunda-feira próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 87, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 731, 
de 1~80), que auto_~iza a Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria 
(SP) a elevar em Cr$.5.513.411 ,00 (cinco milhões, quinhentos e treze mil, qua
trocentos e onze cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 732, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-2-
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 

de Redação em seu Parecer no 824, de 1980), do Projeto de Resolução n• 85, 
de 1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cuiabá, Estado do Mato 
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Grosso, a elevar em Cr$ 393.926.000,00 (trezentos e noventa e três milhões, 
novecentos e vinte e seis mil cruzeiros) o montante-de sua dívida consolidada. 

-3-
Díscussão, em turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto 

de Lei da Câmara n\'1 7, de 1980 (n"' 2.139/79, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre a criação de estações ecológi
cas, âreas de proteção ambiental, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 809, de 1980, da Comissão 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

-4-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 88, de 1980 (a

presentado pela ComiSsão de Economia cOrria conclusão de seu Parecer n9 
733, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Três Lagoas (MS), a 
elevar em Cr$ 17.631.000,00 (dezessete milhões, seiscentos e trinta e um mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 734, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justit:a, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-5-
Discussão, em turno único, do projeto de Resolução n9 90, de 1980 (a· 

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nl? 
737, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Barra do Garças (MT), 
a elevar em Cr$ 6.417.000,00 (seis milhões, quatrocentos e dezessete mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, n' 738, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-6-
Discussão, ein turno único, do Projeto de Resolução n9 101, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Finanças conio conclusão de seu Parecer n9 775, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a realizar ope
ração de empréstimo externo no valor deUS$ 15,000,000.00 (quinze milhões 
de dólar.es norte-americanos) destinado ao Programa de Ação do Estado, ten
do 

PARECER, sob n• 776, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-7-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 102, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n'i' 777, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado da Bahia a realizar operação de 
empréstimo externo no valor deUS$ 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de 
dólares), para aplicação nos programas de transporte rodoviãrio e de energia 
elétrica do Estado, tendo 

PARECER, sob n• 778, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-8-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n11 91, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
739, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de lgarapava (SP) a elevar 
em Cr$ 14.759.280,00 (quatorze milhões, setecentos e cinqüenta e nove mil, 
duzentos e oitenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 740, de 1980, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-9-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 92, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
741, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Irecê (BA), a elevar em 
Cr$ 195.132.000,00 (cento e noventa e cinco milhões, cento e trinta e dois mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.._ tendo 

PARECER, sob n• 742, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-tO-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 93, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia c-omo conclusão de seu Parecer n"' 
743, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rancharia (SP), a ele
var em Cr$ 4.704.000,00 (quatro milhões, setecentos e quatro mil cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 744, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-li-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 103, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
779, de 1980), que autoriza a Empresa de Urbanização do Recife- URB, a 
contratar operação de crédito no valor de CrS 204.543.216,36 (duzentos e 
quatro milhões, quinhentos e quarenta e trêS mil, duzentos e dezesseis cruzei
ros e trinta e seis centavos), tendo 

PARECER, sob n' 780, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela -ConstituCionalidade e juridicidade. 

-12-

Discussão, em turno único, do ProjetO de Resolução n"' 104, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
781, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cajazeiras (PB), a ele
var em CrS 48.644.944,11 (quarenta e oito milhões, seiscentos e quarenta e 
quatro mil, novecentos e quarenta e quatro cruzeiros e onze centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 782, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-13-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 105, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
783, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente 
(SP), a elevar em CrS 110.560.327,71 (cento e dez milhões, quinhentos e ses
senta mil, trezentos e vinte e sete cruzeiros e setenta e um centavos), o mon
tante de sua dívida con~olidada, tendo 

PARECER, sob n• 784, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici.dade. 

-14-

Discussão, em tUrno único; do Projeto de Resolução n"' 107, de 1980 (a
presentado pela Coinissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
796, de 1980), que autoriza o Govei'no do Estado de São Paulo a elevar em 
Cr$ 667.000.000,00 (seiscentos e sessenta e sete milhões de cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 797, e 798, de 1980, das Comissões 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios. favorável. 

-IS-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 108, de 1980 (a
presentado pela ConiiSsão de Economia tomo conclusão de seu parecer n"' 

·802, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Limeira (SP), a elevar 
em CrS 30.489.375,00 (trinta milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, tre
zentos e setenta e cinco cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, ten
do 

PARECER, sob n• 803, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-16-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• III, de 1980 (a
presentado pela Comissão de EcoÍlomia como conclusão de seu Parecer n"' 
814, de 1980). que autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) a elevar 
em Cr$ 25.495.947,12 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e noventa e cinco 
mil, novecentos e quarenta e sete cruzeiros e doze centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 815, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-17-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 89, de 
1980, do Senador Aderbal Jurema, que dispõe sobre isenção de multas previs
tas nos arts. 7' e8• da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965- Código Eleitoral, 
tendo 

PARECER, sob n• 801, de 1980, da Comissão 
- de Redação, oferecendo a red'3.ção do vencido. 

-18-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 82, de 
1979, do Senador Henrique Santillo, que altera o artigo 59 do Decreto-lei n"' 
999, de 21 de outubro de 1969, tendo 

PARECERES, sob n•s 561 a 564, de 1980, das Comissões 
-de Constituição e Justiça- 19 pronunciamento: pela constitucionali

dade e juridicidade, com voto vencido dos Senadores Almir Pinto, Aloysio 

• 

• 
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Chaves, Raimundo Parente e Murilo Badaró; 29 pronunciamento: favorável 
ao Projeto na forma do s.ubstitutivo da Comissão de Finanças; 

- de Transportes, COmunicações e Obras P~blicas, favorável, com voto 
vencido, em separado, do Senador Pedro Pedrossian; 

- de Finanças, favorável, nos termos de substitutivo que oferece. 

-19-
Discussão, em primeiro turno (apreciação prelirriinar da constitucionali~ 

dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de lei do Se
nado n" 344, de 1979, do Senador Orestes Quércia, dispondo sobre o paga
mento em dobro do auxilio-natalidade, no caso que especifica, tendo 

PARECER, sob n• 762, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justica, pela inconstífuciorialidade. 
O SR. PRESIDENTE (Jorge kalume) - Estã encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 20 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALBERTO SILVA 
NA SESSÃO De'23-9-80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores: 

Ocupo a tribuna, hoje, para trazer ao conhecimento da Casa e da Nação 
graves acontecimentos no 1111eu Estado, e que estão trazendo tensão, desespe
rança e aflição à nobre clasae dos professores do Piauí. E que o Governador 
do Estado voltou seu ódio a~umulado, por razões que desconhecemos, para o 
magistério ~estadual. 

Antes, uma pequena história sobre as conquistas dos professores 
piauienses, no tempo qem que tivemos a honra de governar o Piauí. 

Era Ministro da Eduqação o eminente Líder Jarbas Passarinho que, 
atendendo a pedido que lhe fizera, colocou à disposição do Estado uma equi
pe de alto nível de seu MiniStério para elaboração de um Plano de Governo 
no campo da educação, visando principalmente a introdução do ensino pro
fissionalizante, que vinha obtendo sucesso absoluto em vários Estados da Fe
deração e que marcou defir'aitivamente a administração do Ministro Jarbas 
Passarinho, na pasta da Educação. 

No Piauí, a reforma também foi um sticesso e o-magistério do Estado re
cebeu no meu Governo tudo aquilo que eram velhas aspirações da classe: o 
Estatuto do Magistério, melhores salários, oportunidades de melhoria do 
nível cultural dos professor~s etc. 

Foi do meu Governo, também, o salário móvel para os professores. 
Através de lei especial, toda vez que era decretado o salário mínimo no País, 
os professores piauienses tinham seus salários reajustados em proporção ade
quada prevista pela nova legislação estadual. 

Com estas conquistas, o entusiasmo tomou conta da classe. Não só os 
professores se esmeravam em aperfeiçoar seus conhecimentos, mas partiram 
para total e comovente dedicação em preparar os jovens piauienses para o 
novo Piauí que surgia e para a grande Pátria brasileira. 

Um dos resultados mais expressivos da nova política educacional que 
adotamos no Piauí foi a redução da evasão escolar, que era de trinta e cinco 
por cento, para quatro por cento, logo no primeiro ano da implantação da 
Reforma do Ensino. 

Com a melhoria de seus salârios, os professores piaüienses fundaram seu 
órgão de classe, a Associação dos Professores do Piauí, a APEP, que, através 
da adesão de todos, se transformou numa entidade respeitável, com reali
zações inéditas no País, como casa do professor em várias cidades do Estado, 
colônia de férias na praia de Atalaia em Luís Correia, Clube dos PrOfeSsores 
em Teresina e dezenas de outras realizações, que tornaram a APEP uma inve
jável associação de classe. 

Pois bem, Senhor Presidente e Senhores Senadores, o atual Governador 
do Piauí resolveu acabar com esta classe, a de professores do Piauí. 

Começou revogando leis que beneficiavam os professores como um todo 
e fez promulgar outras em seu lugar, que beneficiam apenas uma minoria de 
privilegiados. 

O Estatuto do Magistêrio, conquista sagr3da dos professores do Piauí, 
passou a ser letra morta para o atual Governante do meu Estado. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Plor estava para vir, e veio: o Go
vernador investiu também contra a Associação dos Professores do Piauí, a 
APEP, aquela entidade que acabei de descrever. 

Com um sadismo desconhecido no Estado, o Governador começou ten
tando derrubar a Diretoria que findava seu mandato em dezembro do ano 
passado. Para isto, fez apresentar uma chapa oficial imposta e protegida pelo 
Secretário de Educação, que usava todos os meios de pressão a seu alcance, 
inclusive ameaça de demissões aos professores que não votassem na chapa 
oficial. 

Fez mais o SecretArio de Educação: usando recursos do Estado, contra
tou mais de vinte ônibus e trouxe professores de todo o interior do Piauí, com 
promessa de melhorias de salário, verdadeiros banquetes na Capital, tudo 
com o intuito de vencer as eleições. 

Mas o Governador, no afã de vencer mesmo a eleição, fez mais: colocou 
a polícia na rua, que ameaçava professores e suas famflias que se dirigiam aos 
locais de votação, no dia do pleito. 

Apesar de toda esta pressão policialesca, que só encontra paralelo nas fa
migeradas brigadas de choque da polícia nazista de Hitler, apesar de tudo, re~ 
pito,' a classe de professores do Piauí venceu a chapa oficial por maioria esma
gadora de votos. 

Não conformado com a derrota, o Governador tentou anular a eleição, 
valendo-se de um juiz que se prestou ao triste papel de servir à oligarquia. 

Felizmente, o Tribunal de Justiça do Piauí, em sessão realizada em 24 de 
agosto último, derrubou as pretensões do Governador e declarou válida a Di
reteria eleita pelos piofessores Pfauienses, no memorável pleito do dia 2 de 
dezembro de 1979. 

Agora vem o pior, de estarrecer, de deixar perplexo a quem, como eu, co
nhece a ordeira e trabalhadora classe do magistério piauiense: 

Por incrível que pareça, Senhor Presidente e Senhores Senadores, o Go
vernador deu ordem para que a Secretaria da Fazenda não entregasse à Asso
ciação de Professores a quantia descontada em folha, por consentimento vo
luntário de cada professor piauiense. Hã três meses que o Secretârio da Fa
zenda retêm, criminosamente, o dinheiro da Associação, aguardando, segun
do se diz, que a Associação morra por falta de recursos. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- Al\'1)- Permite V, Ex' um aparte? 

·O SR. ALBERTO SILVA (PP - Pl) - Com muita honra. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- O depoimento de V. Ex• é 
um atestado inequívoco de que a escolha biõnica consitui alta periculosidade 
para a Nação, pois este Governador lã estã graças-à bionicidade, não foi esco
lhido pelo povo, não deve explicações ao povo. 

O mais grave ainda é que as suas falcatruas, de acordo com o depoimen~ 
to de V. Ex•, e a apropriação indêbita do dinheiro dos professores, que deve
ria ser canalizado para a Associação, vai encontrar guarida, valhacouto, nos 
futuros _governadores biônicos, se não houver eleição direta. 

E exatamente por isso que se arregimentam todos os governadores biôni
cos, todos os escolhidos indiretamente, tirados do colete do sistema, para que 
não haja eleição direta. Eles querem eleição biônica, indireta, exatamente 
para esconder essas mazelas, essa podridão que eles provocam nos subterrâ
neos do governo que exercem. 

Meus parabêns a V. Ex' pela coragem de denunciar mais uma falcatrua 
governamental feita no Piauí. 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Nobre Senador pelo Estado do 
Amazonas, meu prezado amigo, agradeço-lhe_ o aparte e estou com V. Ex• 
quando prediz que os governadores se unem para que não haja eleição. Nós 
desta Casa temos a obrigação, como representantes de nossos Estados, de tra
balhar para que a palavra do Presidente Figueiredo seja realmente cumprida, 
e que as eleições, por ele tantas vezes anunciadas, se realizem normalmente 
em 1982, a fim de que mazelas dessa natureza desapareçam definitivamente 
do País. Muito obrigado pelo aparte de V. Ex• 

O Sr. Helvídio Nunes (PDS - PI) --Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Com todo prazer. 

O Sr. Helvídi3 Nunes (PDS- PI)- Nobre Senador, eu estava ouvindo 
com toda a atenção o discurso proferido por V, Ex•, que é uma espécie de re
vide às palavras que a respeito de V. Ex• o Governador do Piauí, segundo 
consta, proferiu na última sexta-feira em Teresina. O único reparo que, na 
qualidade de representante do Piauí, a mim me competiria fazer seria o de las
timar que assuntos de economia interna do nosso Estado, que não deveriam 
ter repercussão nacional, fossem trazidos para a tribuna do Senado Federal. 
V. Ex' tem as suas razões e, em vez de, segundo o meu entendimento, utilizar 
os seus conhecimentos, sua cultura e a sua experiência profissional em benefi
cio, como que está lançando mão de todo esse acervo para ferir e para deixar, 
pelo menos, em situação incômoda o nome do nosso Estado. 

Não teria solicitado o aparte a V. Ex'- não fosse a intervenção, que não 
sei como qualificar, do eminente Senador amazonense Evandro Carreira, que 
não conhece a política do Piauí, que não entende de política do Piauí, que não 
conhece os homens do Piauí e, perdoe S. Ex• a expressão, mas tem inteiro ca
bimento - com a maior desfaçatez e com a maior sem-cerimônia agride, 
lança os piores apodos ao Sr. Governador do Piauí, e nem o eminente Sena· 
dor que está na tribuna ainda investiu contra a honra pessoal do Governador 
Lucídio Portella. Pois o Sr. Senador Evandro Carreira, do alto dos seus ta-
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mancos, investe, desabridamente, contra a honra pessoal do Sr. Governador 
Lucídio Portella. E isto que lastimo e, mais do que lastimar, tenho pena e 
dó ... 

O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - Permite V~ Ex• um aparte? 

O Sr. Helvídio Nunes (PDS - PI)- ... dessas agressões vamos usar a 
palavra no seu sentido real- dessas agressões estúpidas que caberiam em ou· 
tro recinto, mas não no ambiente que deve ser sério, do Senado Federal. Mui~ 
,to obrigado a V. Ex• por me permitir esta intervenção. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)~ V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Sr. Senador Helvídio Nunes, 
agradeço o aparte de V. Ex• e a ele respondo, para não deixar sem resposta as 
duas partes em que V. Ex• colocou a intervenção. 

A primeira, em que V. Ex• lamenta que, com os meus enormes conheci
mentos administratiVoS--- agradeço a honra com que me presenteia com o 
título- traga eu assuntos que são da economia inteina do nosso Estado para 
a tribuna do Senado Federal. Apenas lembro a V. Ex• que tenho apenas um 
ano e meio nesta Casa e jã'ttóüXeãOccinhecimento dos nobres Pares aqui pre
sentes, aos nossos colegas Senadores, nada menos que vinte discursos, todos 
eles a respeito dos mais altos interesses do nosso Estado e do País, como te~ 
mas ligados à energia de combustíveis alternativos. Se hoje venho à tribuna 
denunciar à Nação o que se passa no meu Estado, é porque todos os recursos 
disponíveis para os homens representantes como nós, que me foram possíveis 
usar dentro do Piauí, foram insuficientes para prender a maneira com que o 
Governo trata a nobre e importantíssima classe dos nobres professores do 
Piauí. Se dispusesse da televisão e do rádio em meu Estado, por -cuja via pu
desse defender os mais legítimos interesses do povo que represento, como este 
caso dos professores, certamente não necessitaria trazer o aSsunto para a tri
buna do Senado, única de que disponho, e por isso dela faço uso. 

Quanto ao aparte do nobre Senador Evandro Carreira, cabe ao nobre 
Senador responder a V. Ex• Não lhe pedi para que isSo fosse feitO assim, mas 
o nobre Senador Evandro Carreira tem O direito de emitir a sua opinião como 
bem entender. 

O Sr. Evandro CarTeira (PMDB- AM)- Permita-me, meu ilustre Se
nador Alberto Silva. (Assentimento do orador.) GoStaria de dizer ao meu 
eminente colega Helvídio Nunes, que descalço os tamancos e tento falar ago
ra em cima de um tamborete. 

Não há nenhuma desfaçatez em me solidarizar com um colega que traz 
um depoimento a respeito da política do seu Estado. E fiz questão de frisar 
que o fazia arrimado neste depoitriento. Não me estoU imiscuindo na política 
do Piauí. Estou-me abastonando no depoimento que um ilustre colega traz à 
luz deste plenário, que entendo o lugar indicado, o único lugar indicado para 
um Senador da República cogitar dos problemas do seu Estado. Essa política 
e essa técnica de lavar roupa dentro de casa, quando se trata de um homem 
público, é uma técnica que deixa muito a desejar. 

Nós, Senadores e Deputados, temos o nosso fórum, a nossa ágora para 
discutir os nossos problemas. Focalizando o Senador Alberto Silva este as
sunto aqui, traz com muita propriedade o problema do seu Estado, porque é 
um testemunho do insulto biônico ·ao povo. Desfaçatez é a investidura biôni
ca. E não tenho outra colocação. Apropriação indébita, falcatrua, é 
apropriar-se de um dinheiro descontado em folha, que não lhe pertence, auto
rizado pelos professores. Esse dinheiro pertence aos professores, pertence à 
associação. 

Não poderia 9eixar de prestar a- minha solidariedade ao ilustre colega, 
no momento em que V. Ex• faz este depoimento. E um depoimento da sua la
vra, da sua autoria, que acato, porque confio na sua idoneidade. Em razão 
disto é que prestei solidariedade a V. Ex• Não poderia silenciar e mostro a pe
riculosidade dos Governadores biônicos, Governadores escolhidos do colete. 

Os atuais Governadores bíõnicos querem eleição indireta, para que exa~ 
tamente esses erros caiam no esquecimento, sejam negociados, para que não 
venham. à luz do dia. A eleição biônica geralmente tem esse objetivo- nego~ 
ciar o silêncio do sucessor biônico. 

Para que isso não aConteça é que estou ressaltando as palavras do ilustre 
Senador Alberto Silva, que me merece inteira confiança. 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Agradeço, mais uma vez, ao Se
nador Evandro Carreirà. 

Pretendo continuar, Sr. Presidente. 

O Sr. Helvídio Nunes (PDS- PI)- Antes, solicito nova intervenção a 
V. Ex• V. Ex• me permite? 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Com todo prazer, Senador. 

O Sr. Helvídio Nunes (PDS- PI)- Mais uma vez o Senador Evandro 
Carreira agride os fatos e falta à verdade. O episódio, que entendo pequenv 

para ser discutido neste Plenário e, sobretudo, para ser objeto de adesão ou 
de solidariedade de quem não vive a realidade da política de determinado Es
tado, levaria a supor uma situação que de fato não existe. Hã, no Piauí, uma 
Associação dos Professores. Essa Associação servia-se, hã vários anos, da 
máquina estatal para receber um desconto de folha de cada professor. Na mi· 
nha época isso não existia porque eu jamais permiti que qualquer associação 
tivesse qualquer vínculo com o Tesouro estadual. E fui antecessor do orador 
que se encontra na tribuna. Consta, eu não sei ao certo, que através de um 
meio hábil o Governador atual do Piauí teria feito a desvinculação, isto é, te
ria determinado à Secretaria da Fazenda do Piauí que não mais recolhesse 
obrigatoriamente os descontos nas folhas de pagamento e que os professores 
que o desejarem poderão pagar mensalmente à Associação o que quiserem ou 
aquilo que foi estipulado pela Associação. Vê o Senado que não houve apro
priação, que o atual Governador não tirou p-roveito material nenhum, nem 
ele, nem ninguém da Administração Pública. 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Tirou proveito político. 

O Sr. Helvídio Nunes (PDS- PI)- Isto é outra coisa. Não cometeu cri
me, da mesma maneira que V. Ex•, quando Governador, tirou proveito de 
muita coisa que fez, inClusive da sua administração, pois que todos nós somos 
o resultado daquilo que fazemOs, daquilo que empreendemos em beneficio 
geral. 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Terminou, Senador? 

O Sr. Helvídio Nunes (PDS- PI)- Mas, vem o Senador Carreira, eco
meça por agredir, não apenas a mim, mas ao orador que estã próximo, que 
também indiretamente chegou ao Governo do Piaui. Quer dizer, S. Ex•, no 
afã, no desejo mórbido de ferir, de agredir, não escolhe amigos, nem adver
sários políticos. Eram estas as observações que desejava fazer. 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- Pl)-Senador Helvídio Nunes, agra
deço o aparte de V. Ex•, mas quero fazer um reparo nas suas observações. 

Primeiro, não é um fato isolado e é uma prática que qualquer governo 
pode exercer, ou como dizia, pôr em prãticit; como aqui no Senado, o ato de 
descontar para o Instituto da nossa representação é um ato voluntário de 
cada um, mas, ao autorizarmos que seja descontado em folha ... 

O Sr. Heivídio.Nunes (PDS- PI)- (Fora do microfone.) 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI) - Pois, no caso do Piauí, V. Ex• 
está totalmente enganado, é uma lei também. E uma autorização do meu Go
verno; por conseguinte, oficial. O Goverriador não podi.ã lançar mão desses 
recursos porque estava oficialmente autorizado a descontar. V. Ex• não está 
por dentro do problema, está discutindo, por conseguinte, sem conhecimento 
de causa. 

O Governador reteve o dinheiro e não devolveu à Associação, que tem 
compromissos para com o comércio e o dinheiro de que vive é o dinheiro des
contado voluntariamente dos professores. 

Naturalmente, numa organização de governo que se preze, uma Asso
ciação de professores é uma associação válida que presta serviços aos seus as~ 
saciados. Por que razão o Estado do Piauí não poderia autorizar a descontar 
em folha e colocar aquele dinheiro à disposição do banco, quando isto era 
uma autorização legal e não um favor oficial como quer fazer crer V. Ex•? Era 
uma autorização legal do meu Governo. 

O Sr. Helvídio Nunes (PDS- PI)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALBERTO SI LV A (PP- PI) - A Associação foi instituída no 
meu Governo. Fez um pedido e nós autorizamos isso, foi um decreto gover~ 
namental, por conseguinte uma ordem pública. 

O Sr. Helvídio Nunes (PDS - PI) - Permite-me V. Ex•? Eu creio ... 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Não vamos discutir mais assun
tos do nosso Estado, Senador. não desejo mais conceder apartes. 

O Sr. Helvídio Nunes (PDS- PI)- Nem V. Ex• deseja, nem eu, apenas 
estamos querendo colocar os fatos nos seus devidos lugares. 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- E eu estou procurando respon
der. 

O Sr. Helvídio Nunes (PDS - PI) - Em primeiro lugar, V. Ex• não 
criou a Associação dos Professores, elajã existia. O que v.- Ex• fez foi, através 
de um decreto. autorizar a Secretaria da Fazenda a descontar em folha. 

O SR. ALBERTO SI LV A (PP - PI) - E isto é alguma ilegalidade? 

O Sr. Helvídio Nunes (PDS - PI)- Absolutamente. Absolutamente le
gal, da mesma maneira que o atual baixou um decreto tornando sem efeito o
decreto de V. Ex• E um ato tão legal quanto o de V. Ex• 
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O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Não.AléondeV. Ex• está enga
nado. Eu quero que V. Ex" entenda o seguinte fato ... 

O Sr. Helvídio Nunes (PDS- PI)- Quero encerrar, não quero entrar 
nisso. Eu não entro na-discussão dessas mesquinharias, dessas coisas que con
sidero que ao invés de beneficiar prejudicam a imagem do Piauf. Se eu entrei 
no discurso de V. Ext. foi, em. Pri~eiro lugar, com a sua permissão e, em se
gundo lugar, face à insólita agressão do eminente Senador amazonense Evan
dro Carreira. Não entrarei na apreciação de fatos dessa natureza relaciona
dos com o nosso Estado~ 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Eu quero que não fique a im
pressão, nesta Casa, pelo aparte de V. Ext., que o ato do Governador foi um 
ato simples. E necessário que se entenda que o fato dele cortar ou não cortar 
o desconto em folha é urna questão dele. Mas o fato grave, que aqui está de
nunciado, é que há três meses ele não devolve o dinheiro que foi descontado. 
Aí há uma diferença enorme. Descontou o dinheiro durante três meses conse
cutivos, só depois é que ele mandou sustar. Mas antes de sustar, por um dever 
até de honra, de honorabilidade, ele deveria mandar devolver o dinheiro das 
professoras à Associação, o que não foi feito. O que estamos denunciando 
aqui é este fato, não é o fato de ele Cortar ou deix--ª-r_d_c;:. cortar v--desconto em 
folha. Os professores já estão agora cientes do fato e estão pagando a sua As
sociação, nos guichês dos bancos, como de direito. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Nobre Senador, permita-me 
um aparte, porquanto serei muito breve. (Assentimento do orador.) E só 
para dizer ao eminente Senador Helvídio Nunes que lamentei a descortesia de 
S. Ext. ao atribuir o uso de palavra, por minha pessoa, como um desejo mór
bido de agredi-lo. Eu jamais diria que S. Ex' saiu em defesa do atual G~:lVer
nador do Piauí movido pelo desejo rapace de conviver com a falcatrua. Não, 
eu jamais diria issol 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Continuo. Sr. Presidente, da se
guinte forma: eu quero deixar claro aos nobres Senadores desta Casa que nãO 
é do meu feitio trazer-problemas desta natureza para câ. Os ilustres Pares es
tão acostumados a me ouvir aqui. Se o faço agora é porque o caso que está 
envolvendo o meu Estado, as atrabiliariedades do Governador me levam a 
denunciar à Nação o que estã acontecendo com a maior classe que existe no 
meu Estado, que é a Associação dos Professores~ que sofre as conseqüências 
de um governador que quer, por força, liquidar com ela . 

O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC)- Permite-me um aparte, nobre Sena
dor? 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Com todo o prazer, ouço o 
nobre Senador Evelâsio Vieira. 

O Sr- Evelâsio Vieira (PP- SC)- A maior e melhor avenida para o d<>
senvolvimento de um povo é a Educação. Infelizm~nte, desgraçadamente nes
te País, a Educação estã relegada a plano secundário. Existe dinheiro em 
abundância para subsidiar as exportações, que contempla e privilegia as em
presas multinacionais. Este ano estamos destinando recursos da ordem de 195 
bilhões de cruzeiros. Existe dinheiro para outros empreendimentos, para ou
tras obras não prioritárias; mas, para a educação não existe. Não existem re
cursos para remunerar os professores; não existem recursos para construir sa
las de aula, para equipar as escolas. E o pior: governos estaduais oprimem os 
professores, aplicam a repressão, quando deveriam dar a liberdade para os 
mestres. A educação do Piauí não diz apenas ao interesse do Piauí, diz tam
bém ao interesse nacionaJ. V. Ex" não~ um Vereador, V. Exf. não é um Depu
tado Estadual; V. Ext. é um Senador da República e tem o dever, a obrigação 
de enfocar, de levantar os problemas do Piauí, nesta Casa, e hoje o está fazen
do com muita sabedoria; faz denúnCias Sérias, e é preciso que elas sejam feitas 
para que o Governo do vosso Estado entre em reflexão e passe a agir verda
deiramente como um estadista. Meus cumprimentos a V. Ex'- pela seriedade 
da denúncia. Da parte do Senador Helvidio Nunes, um homem sê:rio, um ho
mem honesto, identificado com todas as coisas, com todos os fatos do Piauí, 
ele não refutou as denúncias de V. Exf. 

O SR. ALBERTO SILVA (PP- PI)- Muito obrigado a V. Ex• 
Para que o crime seja perfeito, segundo informações que nos chegam de 

Teresina, o Governador declara que não vai ficar com o dinheiro dos profes
sores e, sim, que vai devolver a cada um o que foi descontado em folha, com a 
condição de que os professores abandonem a Associação. 

Haverâ coisa parecida com isto no País? 
Serã que na menor Prefeitura do interior brasileiro exista algum Prefeito 

que seja capaz de praticar ato tão ignóbil? 
Pois o Governador do Piauí praticou, e fez mais: mandou cancelar os 

convênios existentes entre a Associação- dos Professores e o IAPEP (Instituto 
de Aposentadoria e Pensão dos Servidores do Estado do Piauí), que no meu 

governo recebeu total apoio e que presta hoje relevantes serviços a todos os 
funcionários do Estado e a suas familias. 

Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Governador, tendo manda
do cortar arbitrariamente os convênios referidos, estâ privando milhares de 
professores do Piauí de receberem assistência médica e odontológica por par
te do Instituto EstaduaL 

Pode haver perversidade maior contra os professores do Piauí, numa é
poca em que a renda familiar mal dã para a alimentação? 

Imaginem o prejuízo que esta medida arbitrária estâ causando à Asso
ciação dos Professores do Piauí! 

Compromissos assumidos para com terceiros, incluindo juros, etc., não 
podem ser saldados, porque o dinheiro da classe estâ preso pelo Governador. 
Pode haver forma de coação mais ignóbil do que esta? Na verdade, o Gover
no do Estado, através da Secretaria da Fazenda, estã cometendo verdadeiro 
crime de apropriação indébita, e neste sentído a Associação acaba de entrar 
na Justiça com um processo, tentando reaver o dinheiro que lhe pertence. 

Como não temos acesso nem ao rãdio nem à televisão, e apenas pequeno 
jornal que denuncia os desmandos do Governador, o redator desse sema
nãrio, jornalista Tomaz Teixeira, estã respondendo a processo, porque vem 
denunciando estes desmandos do Governador do Piauí, como este de reter o 
dinheiro dos professores, na Secretaria da Fazenda. 

Eis aí, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que é a oligarquia do meu Esta-
do. 

As estradas estão rebentadas, pontes caídas, aterros destruídos em con
seqüência das últimas enchentes, e o povo passa fome mesmo, não sô porque 
perdeu toda sua lavoura, mas porque o governante piauiense, em lugar de vir 
a Brasflia pedir ajüd.a ao Governo Federal, prefere ficar em Teresina, alimen
tando seu ódio contra os humildes servidores do Estado que têm coragem de 
se insurgir contra suas arbitrariedad~s e perseguições. 

Faço daqui um apelo aos eminentes Desembargadores que compõem o 
Tribunal de Justiça do Piauí, que votem pela devolução do dinheiro perteQ.::
cente à Associação de Professores do Píauí, perversamente retido p-elo Gover
nador do Estado, na Secretaria da Fazenda do Piauí. 

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

DiSCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CAR
REIRA NA SESSÃO DE 6-I0-80 E QUE. ENTREGUE À REVI
SÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM. Pronuncia o seguinle 
discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Os centros cielttúicos estudiosos do Planeta estão seriamente preocupa
dos com o problema do equilíbrio biológico e climatológico do nosso orbe. A 
razão dessas preocupações decorre do fato de que de longa data esses cientis
tas vêm assistindo e participando do fenômeno predatório do Planeta, e sa
bem que as conseqüências têm sido sentidas bem de perto, com muita intimi~ 
dade. 

Nós, ao chegarmos a esta Casa, em 1975, levantamos a questão, salien
t~nrll"' nut>: ~ riestrnicão de narte da imensa Floresta Amazónica. iá não di~o in 
;~;;~. ~~; ~~-~;~t;,- r~p;~~-~~ta~s~ -o último insulto para alc~~çar o p;,nto 
crítico de perturbação climatológica do Universo. Procurei me arrimar nos 
estudos paleontológicos da maior seriedade, comprovando que o Saara jã 
fora uma grande floresta, hoje transformada em deserto, e deserto que cami
nha, obrigando povos como a Líbia e a Tunísia a desenvolver esforços her
cúleas para construir uma barreira de floresta artificial, de cultivo, a fim de 
que esse deserto não avance, pois o seu avanço foi calculado, só nesta área da 
Líbia e da Tunísia, em cerca de cinqiienta quilómetros nos últimos três ·anos. 
Vãrias conferências têm acontecido, de~de a Conferência de Estocºlf!to .• _em 
1972, a de Nairobi, a do México e tantas Oll;fras, sempre preocupadas em en
contrar uma resposta, um caminho que assoberba o pensamento científico da 
humanidade. . 

Infelizmente, nós, homens do cotidiano, só acordamos para a catástrofe 
quando ela já estã dentro de casa. Esta é uma verdade inconteste. Não apenas 
nós_brasileiros mas toda a humanidade sempre agiu deste modo; só tom_a uma 
atitude depois que a hecatombe chegou à sala de visita. Assim, destruímos a 
Floresta Atlântica; destruímos as florestas do Centro-Oeste- Minas Gerais 
hoje está reduzida a 7% da floresta que tinha- nada mais existe, espécies de
sapareceràm, foram destruídas. 

Esta perturbação,- este insulto pode parecer sem significado, exatamente 
porque ainda não atingimos o ponto crítico, aquele ponto onde não é mais 
possível colocar uma gota d'agua, pois o copo transborda. ~ 

Este ponto crítico talvez esteja exatamente na última grande floresta do 
Planeta, que é a Hiléia Amazónica. Talvez não seja preciso sequer devastá-la 
até a última árvore; bastaria chegarmos a uma devastação que alcançasse este 
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ponto crítico, perturbando toda a climatologia do Universo, quando sabe-se 
que a Amazônia está ligada à grande cadeia biológica que involve a área que 
habitamos. 

Essas preocupações, Sr. Presidente, que são sempre do maior interesse de 
cientistas, mas de pouco ü}teresse nosso, no entarito, começarri. a gãOhar terre
no, pois é tal a grita, é tl'l1 1o alarme dos cientistas e dos centros universitários 
estudiosos, quejâ um ou <?utro ternerârio, um ou outro aventureiro sem gran
des habilidades, como soem ser eu e outros tantos, começamos a sobraçar a 
idéia, tentando acordar o homem para o grande cataclisma, para o grande pe
rigo que se avizinha. 

Sr. Presidente, nós explicamos, naquela oportunidade, que a queima, a 
oxidação de qualquer matéria orgânica libera um gás chamado bióxido de 
carbono, o C02, que libertado tende a permanecer na atmosfera, se não 
acontecer um fenômeno organizado pela Natureza, a fotossíntese responsável 
pela despoluição da atmosfera; e nunca a Natureza está errada, nunca! Já o 
velho Descartes dizia: a natureza nunca faz por mais o que pode fazer por me
nos". 

Sr. Presidente, isto há mais de 300 anos! A sabedoría humana já- tinha 
chegado a esta conclusão evidente. 

O C02, chegando à atmosfera, é tratado, através do processo de fo
tossíntese, isto é, a folha recebendo raios luminosos e caloríficos em certos ór
gãos chamados estômatos, que possuem uma substância chamada clorofila, 
de cor verde, e transformando esses raios em energia, energia bioquímica, a 
energia solar, que é composta essencialmente de raios caloríficos, de calor e 
dé.Iuz, tem esses raios transformados nos estômatos por um processo singelo, 
ímpar e ainda envolvido em profundo mistério, embora jâ algumas universi
dades estejam retirando os véus sutis que envolvem o segredo da fotossíntese, 
porém, ainda não há nada de definitivo. 

O fato é que a clorofila, nos estômatos, transforma essa energia em ener~ 
gia bioquímica, que vai t'rabalhar, elaborar a matéria orgânica respirada pela 
folha: retira o carbono desse C02 que estâ na atmosfera. 

O carbono existente na atmosfera em forma de C02, de bióxido de car
bono, é retirado pelas folhas graças a essa energia captada do sol. E a planta 
metaboliza esse carbono. Ao fixar carbono, ela libera oxigênio, ela retira um 
átomQ de carbono, que é tetravalente, e libera dois âtomos de oxigênio, que é 
bivalente. Por isto se forma o acasalamento entre o carbono e o oxigênio, for
mando esse gás chamado bióxido. O oxigênio liberado vai ajudar as algas ma
rinhas na oxigenação do mundo. Mas não é este o trabalho por excelência da 
árvore, porque ela, à proporção que libera oxigênio, também consome oxigê
nio, pois dele precisa para a oxidação que vai realizar no seu metabolismo, na 
sua fisiologia. 

Diante disto, eu explicaria, à época, que, desaparecendo a ãrvore, desa
parecendo a alga marinha. desaparecendo a clorofila, que só existe em vege
tais com essa função, eSte 1:02, resultado da combustão da matéria orgânica, 
ficaria na atmosfera e se acumularia. Aí estâ o perigo, Sr. Presidente, perigo 
que a comunidade científiCa está pretendendo trazer a toda humanidade, a 
fim de que todos iiós nos ponscientizemos do cataclismo iminente. 

Este C02, se não eXist'r a clorofila, ele se acumula e tem a propriedade 
de deixar passar o raio calorífico vindo do sol como energia radiante, mas o 
calor que resulta da incidê~cia dele na litosfera, na superfície e mesmo na hi
drosfera, esse calor, quandd refletido, o bióxido de carbono não deixa passar. 
Aí está o perigo. O bióxido de carbono forma uma muralha intransponível ao 
calor refletido e se cria o c4lebérrimo fenômeno de estufa, isto ê, aumenta o 
calor entre a camada de b~óxido e a superfície da terra. 

O aumento do calor sdbre a crosta terrestre provocará a liquefação das · 
geleiras, não só das grandes !Cordilheiras do Planeta, como principalmente das 
zonas frígidas constituídas pelo Pólo Norte e pelo Pólo Sul, essencialmente 
pela Antártida. 

o perigo é um fato real e inconteste. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN) - V. Ex• permite um aparte? 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Pois não, com mui-
ta honra, nobre Senador. 

O Sr. Agenor Mari8 (P"J\1DB- RN)- Senador Evandro Carreira, V. 
Ex• sempre tem a magnificêhcia de, como patriota, abordar, desta trihUna, 
assuntos de magna imporfiincia não só para o Brasil, como para toda a hu
manidade. O problema que qra ventila é altamente sério, que requer do Sena
do a maior compreensão no debate da matéria, porque, se acontecer que a 
Antártida seja prejudicada, nós teremos toda a Amazônia alagada. Acredito 
que o desequilíbrio ecológico está a concorrer para uma situação muito deli
cada. Congratulo-me com V. Ex'- Tomei conhecimento da matéria atravês de 
uma revista, mês passado, e fiquei preocupado pelo pouco caso que as auto ri~ 
dades vêm dando a matéria de tão alta significação. Ê~--portanto, com muita 

compreensão e muita significação que, nesta hora, congratulo-me com V. Ex• 
pelo discurso que está a proferir. Muito obrigado. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Agradeço, Senador 
Agenor Maria, o seu aparte, que inserirei como um encorajamento e um estí~ 
mula ao estudo e ao alarme que nós anunciamos, desde 1975, nesta Casa. 

Mas, Sr. Presidente, o fato é indiscutível. Queima de matéria orgânica. 
Queimando matéria orgânica, produzimos C02 que vai para a atmosfera. Se 
não houver plantas, se não houver clorofila, esse C02 aí fica, provocando o 
fenômeno de estufa e aumentando a temperatura do Planeta. 

Conclui~se, evidentemente, Sr. Presidente que, se a humanidade vivia há 
dez mil anos, há oito, hã cinco, em comunhão com florestas tão densas e tão 
extensas quanto a biota amazónica, como saíam ser a floresta européia, afri
cana, asiática e do Saara que foram devastadas. Essas florestas coexistiam há 
milhares de anos, como a floresta Amazônica. E não havia, Sr. Presidente, aí 
é que está o ponto crucial, não havia àquela época uma queima tão intensa de 
matéria orgânica. Essa queima se acentuou com o advento de um novo tira
nossau_ros, o automóvel, a indústria automobilística, queimando uma matéria 
orgânica fóssil, e não renovável, o petróleo. Queimamos por dia milhões de 
barris de petróleo, Sr. Presidente. 

E fácil calcular e deduzir que estamos andando às cegas, estamos às ton
tas, não sabemos o que pode acontecer. O ponto crítico de desequilíbrio cli
mático pode estar em cima de nós a um passo e não sabemos, desde que as 
florestas de outrorajâ não existem mais, a não ser a amaiônica:. Está provado 
que os oceanos, grandes absorventes de C02, já não suportam mais o impac
to de C02. O depósito de carbonato- isso jâ foi pesquisado- no fundo dos 
oceanos estã crescendo dia a dia, saturando-o, cujo planeta ajuda no metabo
lismo do C02. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (PMDB - AM) - Ouço o meu ilustre 
colega Senador Gilvan Rocha, com muita honra. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Sabe V. Ex• a honra dos seus colegas 
por esse convívio que as memórias do País e do Senado vão registrar 'das lutas 
de V. Ex• pelos problemas ecológicos do mundo e do Brasil. V. Ex'- geralmen
te fala para ouvidos moucos, nesta Nação, mas a sua luta de quase seis anos 
foi tão c_onvincente, tão própria, tão exata, tão oportuna, que, para alegria 
nossa, acabo de ler aqui, no nosso momento de trânsito de proposituras do 
Senado Federal, um projeto do ilustre Senador Franco Montoro, que trans
forina a Comissão de Saúde em Comissão de Saúde e Defesa do Meio Am
biente. Creio, Ex'-, que nessa tomada de posição do Senado V. Ex• desempe
nhou um papel da maior importância, papel que hã de ser reconheCido quan
do os estudiosos se debruçarem sobre os anais da nossa Casa. V. Ex• está no 
caminho certo. Às vezes, considerado como visionário, como sempre são os 
homens que enxergam um .pouco além de um palmo adiante do nariz. V. Ex• 
cumpre, para alegria dos seus pares, um papel histórico da maior importân
cia. Por minha formação biológica, não posso nega! este depoimento a V. Ex• 
e o faço com alegria, comungando, como estou, com os receios de V. Ex•, sa
bedor, como V. Ex•, que o equilíbrio natural é a força mais exata, mais pura, 
da natureza; sabedor como V. Ex•, de que o homem não conseguirá, sem gra
ves prejuízos, tentar destruir esse equilíbrio vital. O ambiente em que V. Ex• 
hoje fala é um ambiente político e que a sua fala, aparentemente desproposi
tada do ponto de vista político, é uma fala da maior importância de política 
de futuro, vez que o nosso País, nesta época, devastado por Governos que 
não entenderam a grandeza dos bens que possuem pela natureza, se consegui
rem efetivar o projeto de permanecer no poder até o ano 2000, seguramente, 
vão transformar o Brasil em desertos e buracos de minêrios. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Muito obrigado, 
nobre Senador Gilvan Rocha. Sua contribuição foi valiosíssima e levou-me à 
seguinte digressão: o que irhpbttaria ressii:scitã.rnlos--Hobbes, D'Alembert, 
Diderot, Mirabeau, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, todo o enciclope
dismo, resssucitarmos Marx, Engels, Lênin, e criarmos um novo Espirit des 
lois, uma nova comunhão de poderes; de que adiantaria encontrarmos uma 
harmonia entre esta estratocracia que hoje emerge em todos os países, e o Le
gislativo, o Judiciário, a Imprensa, a Propaganda e a Informática, que são ou
tros poderes também, se nós conseguJs&emoS--uma fórmula, uma equação, ca

. paz de afirmar o homem politicamente, não estaríamos fazendo nada, seria 
uma panacéia inútil, quando a espécie humana estâ a um milímetro de sua 
destruição biológica, está na iminência de desaparecer do Planeta Terra, que 
pode ser inundado, radiotivado, queimado, asfixiado e cancigerado. Precisa
mos urgentemente encontrar a equação biológica de sobrevivência para a es
pécie humana, esta equação existe, basta o reencontro com a natureza, a pes
quisa, a pesquisa biológica, para evitar o insulto às leis naturais. Conclui-se, 
naturalmente, que se esse reencontro com a natureza exigir um gesto político, 
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para desativar uma ordem econômica devastadora, predadora e agressora da 
natureza, este gesto político tem que ser praticado com Urgência e a qualquer 
preço, contanto que a humanidade não continue esta guerra contra a nature
za que a levará fatalmente a uma derrota total. ninguém agride a natureza im
punemente - a espécie desaparecerá do Planeta Terra. 

Outrora tínhamos mais alguns quintilhões de árvores que não temos 
agora. Essas árvores, todas trabalhando, fotossinteticamente, tiravam carbo
no da atmosfera e elaboravam a matéria orgânica. Outrora não tínhamos o 
••tiranossauro" do século XX - o automóvel- queimando bilhões e bilhões 
de litros de matéria orgânica, por dia, por hora e por segundo, infeccionando 
a atmosfera. 

Está patente que este equilíbrio foi perturbado, ainda não atingiu um 
ponto crítico de irreversão mas pode estar exatamente na devastação de parte 
da floresta amazônica. É como alguém- e, V. Ex•, como ilustre médico que 
é também, há de concordar comigo - é como alguém que fica abusando do 
seu organismo. Exemplifico com o celebérrimo caso de Damião, o leproso, na 
ilha de Molokai. Todos os estudiosos da hanseníase discutiam que ela não era 
transmissível, pois Damião ficara 20 anos no meio dos leprosos e não conse
guira adquirir a doença. Mas, empós vinte anos, ela sobreveio. No contacto 
diuturno com a doença, chegou ao ponto crítico-. Ele atravessou o ponto críti
co, as suas reservas, as suas defesas, os seus anticorpos, as suas enzimas o de
fénderam até aquele ponto, mas elas foram enfraquecendo-se até que não re
sistiram e cederam ao inSulto. Assim, também, hoje, a espécie humana seco
loca diante de um futuro cataclismo e não se apercebe. 

Sr. Presidente, este pronunciamento tem razão de ser, Há uni tiabalho 
elaborado pela revista Manchete, do dia 27 de setembro, exatamente tentando 
despertar a comunidade brasileira para o perigo de uma catástrofe - e não 
sou eu, Sr. Presidente, o lunático Senador da Amazônia que traz essas notí
cias, foram colhidas da revista Manchete. E essa revista se abeberou numa 
reunião que aconteceu rta Universidade do Maine, no Estado de Oronto, nos 
Estados Unidos da América do Norte. Professores da melhor nomeada, estu
diosos e até os dirigentes das estações climatológicas sediados na Antártida e 
no Pólo Norte proferem depoimentos contundentes de que o nível dos ocea
nos estâ aumentando; lentamente, mas está. Não se sabe apenas quando 
ocorrerá o momento crítico, quando ele acontecerá. Eles estão preocupados 
com isto. Preocupadíssimos. E diz a nota: 

'~Para avaliar as probabilidades deste grande degelo, cientistas 
americanos, canadenses, australianos, ingleses, suíços e franceses se 
reuniram recentemente na Universidade do Maine, em Oronto (Es
tados Unidos), para uma conferência sobre a Reação da Crosta da 
Antârtida Ocidental ao Clima Quente Induzido pelo C02. 

Patrocinada pelo Departamento de _Energia dos Estados Uni
dos, esta conferência reuniu, para um debate coletivo, uma série de 
pesquisas isoladas iniciadas em 1965. Todas essas pesquisas se desti
nam a encontrar as provas concretas de que estaria sendo acelerado, 
pela poluição atual, o fenômeno de alteração do movimento do eixo 
da Terra, que ocorre naturalmente de mil em mil anos. Todos os 
participantes da conferência possuem iuliáexperiência média de dez 
anos de estágio nas regiões geladas da Antártida." 

Vejam os senhores que não é uma miragem que eu trago ao Plenário; não 
é uma profecia fantasmagórica que eu pretendo impingir ao Senado. Não! Hã 
um fato, há uma evidência. Petróleo sendo queimado em grande quantidade, 
intoxicando a atmosfera, e árvores desaparecendo. 

A correlação matemática é simples; é uma inversa, senhores. Agora, 
onde estará o ponto crítico dessa inversa, o ponto de detonação? Ninguém sa
be, ninguém se preocupa, ninguém se apercebe, pelo contrário, todos nós es
tamos achando que o homem está no melhor dos mundos, no melhor de to
dos os estágios civilizatórios4 Jâ está próximo a desembarcar em Marte, em 
seguida vai tentar Alfa Centauro; as bombas atómicas jã são tais, que podem 
explodir o planeta 66 vezes. Mas, do que adiantará isso, senhores, do que 
adiantará nossa preocupação com as prerrogativas, com o voto distrital, do 
que adiantará discutirmos o adjetivo quando o principal é descurado, e o 
principal é a sobrevivência da humanidade, que está dependendo de árvores, 
e a floresta amazónica é o maior canteiro de ãrvores do mundo, porém, a sua 
discussão nesta Casa tem sido irrelevante. 

Nós estamos preocupados com a Floresta Amazônica. 
Estou há 6 anos gritando, aqui, no Senado Federal brasileirO, que o Go

verno estava e estã errado no planejamento económico para a Amazônia e só 
agora ele reza o mea culpa e confessa que, de fato, a colonização por base ro
doviária não deu certo. E eu gritei isso aqui, denunciei a pecuãría, a pata do 
boi, como um insulto à Amazônia. 

O atual Governador do Amazonas, depois de 4 anos me contestando 
desta tribuna, hoje diz que a salvação da Amazônia é a piscicultura, tese que 

eu desenvolvi desde 1975, os Anais do Senado aí estão para atestar e compro
var. 

A revista Manchete_, uma revista popular, uma revista comum, não ê 
urlla Nature, não é uma revista científica especializada. 

Ê uma revista de povo, preocupa-se com o assunto, interpretando e 
transmitindo a ,ereocupação âas comunidades científicas que já estão chegan
do ao povo através de sintomas climatológicos palpáveis. No entanto para 
nós, no Congresso Nacional, tudo corre às mil maravilhas. penas uns escan
dalosos radicais áni.anciam um fim d_e mundo, que a maravilha do consumis
mo imediatista e pre5fador há de evitar. Pois aguardem o apocalipse que irão 
deixar de herança aos pósteros, com base nesse capitalismo selvagem e can
cerígeno. (Muito bem! Palmas.) 

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. EVANDRO 
CARREIRA EM SEU DISCURSO.) 

Manchete 

ECOLOGIA 

Durante os últimos dias, na praia do Leblon, Rio de Janeiro, se registra
ram fenômenos cu fiOS-os; deixando intrigados de pescadores a simples obser
vadores do oceano: o mar invadiu a areia, atingindo o asfalto da Avenida 
Vieira Souto. Para os oceanógrafos, não se trata de uma ressaca comum, mas 
efeito de alguma cabeça-d'água que deve ter caído em algum lugar do Atlânti
co, no litoral sul do BrasiL Há no entanto, quem atribua tal ocorrência, entre 
muitas, ao degelo que estaria afetando atualmente o chamado Sexto Conti
nente- a calota polar da Antártida. A correspondente de MANCHETE em 
Nova Iorque, Eugênia Fernandes, entrevistou dois cientistas americanos, es
pecializados em pesquisas polares, e eles explicam as eventuais conseqüências 
de um degelo da A ntártida. 

E possível que, daqui a um século, os contornos atuais do globo terrestre 
estejam totalmente irreconhecíveis. Meteorologistas, geólogos e fisicos acre
ditam que o consumo diário de combustíveis fósseis que assegura o desenvol
vimento da sociedade dita industrial poderã provocar uma alteração substan
cial do regime dos climas sobre a crosta terrestre. Em conseqUência disto, po
derá ocorrer um aquecimento sensível da Terra, acarretando um degelo pre
maturo dos pólos. O chamado Sexto Continente, ou seja, a Antârtida, .corre 
assim o risco de desaparecer do mapa . 

Este aquecimento derreterá milhões e milhões de metros cúbicos de gelo. 
As águas provenientes das gigantescas geleiras polares aumentarão, assim, o 
volume dos oceanos, inundando os litorais mais baixos de vários países, prin
cipalmente as depressões existentes nas costas da ln dia e da Holanda e·na ba
cia amazônica. 

Para avaliar as probabilidades deste grande degelo, cientistas america
nos, canadenses, australianos, ingleses. suíços e franceses se reuniram recente
mente na Universidade do Maine, em Oronto (Estados Unidos), para uma 
conferência sobre a Reação da Crosta da Antãrtida Ocidental ao Clima 
Quente Induzido pelo CO. ~ 

Patrocinada pelo DepartamentO de Energia dos Estados Unidos, esta 
conferência reuniu, pata urre debate coletivo, uma série de pesquisas isoladas 
iniciadas em 1965. Todas essas pesquisas se destinam a encontrar as provas 
concretas de que estaria sendo acelerado. pela poluição atual, o fenômeno de 
alteração do movimento do eixo da Terra, que ocorre naturalmente de mil em 
mil anos. Todos os participantes da conferência possuem uma experiência 
média de dez anos de estágio nas regiões geladas da Antártida. 

Os três primeiroS-dias do debate foram consagrados ao estudo compara
tivo da nossa pré-história climática cóm o quadro atual. A única conclusão 
absolutamente definitiva a que se chegou foi a seguinte: as águas dos oceanos 
estão subindo. Resta saber se tais cheias afetarão nossos descendentes imedia
tos, ou se podemos deixar o problema para uma geração que só aparecerá da· 
qui a cinco mil anos. 

Dois sábios de renome, David Burns, da Associação Americana Para o 
Desenvolvimento da Ciência, Charles Bentley, do Centro de Pesquisas Geofi
sicas Polares, da Universidade de Wisconsin (EUA), explicaram, em entrevis~ 
ta exclusiva a MANCHETE, alguns elementos básicos do problema. 

O acúmulo de gás cafbônico na atmosfera acarreta um aumento na tempe
ratura da T e~ra que pode acelerar o degelo dos pólos 

- -E verdade que a superfície da Terra está sendo tragada pelos oceanos? 
Bent16:Y __:-NãO ternos nenhllffia prova· evidente de que o mundo esteja 

sendo tragado de forma perigosa. Sabemos que, no momento, a elevação do 
nível das ãguas oceânicas é da ordem de um milímetro por ano -,o que real.: 
mente não chega a ser alarmante. Nossas preocupações dizem respeito às 
possíveis implicações de um grande degelo da Antártída, caso ocorra um 
aquecimento anormal do clima nas regiões polares. Tal descongelamento ma-
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ciço provocaria, então, um aumento súbito do volume das águas oceânicas 
que, segundo nossos cálculos, poderiam subir até 5 ou 6 metros de altura- e 
isto criaria, realmente, problemas muito graves para as regiões costeiras mais 
baixas. Estamos querendo determinar com rigor até onde vai o nosso conhe
cimento científico deste fenômeno. A partir daí, estabeleceremos as medidas a 
serem tomadas para controlar os acontecimentos futuros. 

- Há provas concretas de que a subida das águas oceânicas ê conse
qüência direta de um aquecimento _excessivo da Antártida? 

Bentley - Todas as referências de que dispomos atualmente se baseiam 
sobre o nível que as águas haviam atingido há lOO mil anos. A partir destas 
referências avaliamos as modificações atuais. Este tempo-referência - cerca 
de 100 mil anos atrás- era um período em que o volume de gelo existente 
sobre a superfície da Terra era bem menor que o atual. Em compensação, o 
volume das águas era bem maior. Todas as discussões atuais envolvem com~ 
parações com este tempo remoto. Precisamos- veríficar--5-e a fase em que nos 
encontramos agora é apenas o início de um novo ciclo de degelo lento, sem eM 
lhante ao do passado multimilenar, ou se este processo, considerado normal, 
está sofrendo uma aceleração. 

Burns -Sabemos com certeza que a concentração de gás carbôníco na 
atmosfera tem aumentado, de forma sistemática e estável, nos últimos vinte 
anos. Esta é a principal razão de nossas preOCUpações. O índice de concen
tração de gás carbónico tem sido medido com rigor científico por observa
tórios instalados em diferentes pontos do globo. A comunidade científica 
aceita plenamente a teoria segundo a qual a causa deste aumento de concen
tração de gãs carbónico na atmosfera é a queíffia ~e_combtistivel fóssil, espe
cialmente de petróleo. O gás carbónico é um gás invisível, com a característi
ca peculiar de permitir que o calor solar o atravesse em direção à Terra. Em 
compensação, o caJor refletido da Terra é retido pela camada de gâs. Assim, o 
bloqueio deste calor irradiado cria o que chamamos de efeito de estufa em 
torno do planeta, impedindo a crosta polar de ~esist~r à temperatura. 

- E se continuarmos a usar este tipo de combustível, é verdade que a 
Antártida poderá desaparecer? 

Bentley - De acordo com o ciclo natural, o atual degelo deveria conti~ 
nuar por mais alguns milénios. Ao final desse período, as águas voltariam a se 
congelar- e isto evitaria um aumento catastrófico de seu volume. Mas, devi
do ao efeito do gás carbônico, provocado artificialmente pelo homem, o de
gelo vai se fazer sentir com uma rapidez muito maior. E possível que assista
mos a uma corrida entre os efeitos da poluição e o processo natural. A região 
ocidental da Antártida tem um equilíbrio muito frágil, e tememos exatamente 
que ela venha a desaparecer sob a influência de uma poluição crescente. A co
munidade cientifica estã muito dividida quanto à interpretação daquilo que 
observamos atualmente e de sua relação com os acontecimentos futuros. Por 
isso nos reunimos em conferência aqui. 

Burns - Outro ponto importante deste encontro é o estudo das conse
qüências de uma -rápida elevação dos níveis oceânicos sobre as co"ndições de 
vida dos seres humanos. Se uma grande parte da superfícje terrestre-se perder, 
quantas vidas humanas serão sacrificâdas e quan_tas culturas deverão serdes
locadas? Este aspecto faz com que as pesquisas adquiram um carãter de ur
gência premente. A urgência das investigações está na razão direta da incerte
za sobre o funcionamento desses mecanismos. Mas há outro aspecto da mo
dificação_ do clima a ser analisado, ou seja, o referente à produção de alimenM 
tos no mundo. Sabe-se que, em certos casos, as alterações climáticas não se
rão benéficas. Algumas partes da Terra, hoje produtivas, perderão tal carac
terística. Em compensação, certas regiões da- U nit\o Soviética e do Canadá 
poderão ter um clima mais quente. Tudo iSto ainda e· inUito imprevisível, mas 
podemos afirmar que a ruptura dos padrões das atividades da Terra será mais 
prejudicai do que benéfica. Para debater estes assuntos, estamos planejando a 
realização de uma conferência para a qual convidaremos um cientista brasi
leiro, Paulo Alvim, que tem uma obra valiosa sobre a agricultura na Amazô
nia. 

Bentley- E preciso entender bem a distinção entre a temperatura média 
..... ._undial e a distribuição das zonas climáticas. Quando observamos uma muM 
..;. Jnça de temperatura da ordem de três graus ou mais, na média mundial, isto 
:-:.io significa que os três graus sejam uniformes em_ todos os pontos da su
perfície da Terra. O .significado deste dado é relativo. Mas quando observa
mos uma alteração na distribuição dos padrões climãticos, podemos ter certe
za de que estamos diante de um problema sério. Uma alteração nos padrões 
de precipitação de chuvas, por exemplo, pode ter conseqüências muito gra~ 
ves. 

Burns - Estou plenamente de acordo. Gostaria apenas de acrescentar 
que o problema da poluição é de responsabilidade internacional: todas as 
nações do mundo estão contribuindo para aumentar a concentração de gás 

carbônico na atmosfera. Por isso mesmo, todas serão afetadas pelas alte
rações climáticas. 

- Vamos admitir a pior hipótese: que. por exemplo, venha a correr um 
degelo gigantesco na Antártida daqui a, no máximo, 100 anos. A intenção da 
comunidade científica é evitar este degelo, ou se preparar para conviver com 
ele? 

Burns - Existem três tipos de reação. A primeira, seria de prevenir. A 
segunda tentar consertar. A terceira consistiria em procurar uma adaptação 
ao novo sistema de vida. A única maneira possível de evitar o degelo consiste 
num acordo internacional para suspender de vez a queima de combustível 
fóssil. Mas não dispomos de nenhum meio de pressão bastante eficaz para le
var a comunidade internacional a esta atitude. Quanto à segunda reação, isto 
é, consertar, seria necessário adulterar a geofísica. Alguns estudiosos sugerem 
que, se colocássemos uma folha, de estanho sobre toda a superfície dos ocea
nos, isto ajudaria a aumentar a reflexão do calor, contrabalançando assim o 
chamado efeito de estufa. Mas, naturalmente, não dispomos de meios concre
tos para estender uma folha de estanho sobre os oceanos. A terceira reação, a 
da adaptação, também não parece muito viãvel. Para quem mora, por exem~ 
plo, no Bangladesh, na Holanda~ na Flórida ou na região amazônica, 
adaptar-se significaria viver debaixo" d'água para sempre. O que se deve fazer, 
a meu ver, é procurar, nos próximos dez ou vinte anos, obter o maior número 
possível de dados para se proceder, então, a uma severa regulamentação do 
uso de combustíveis fóseis. 

Bentley - Mesmo no caso de ocorrer uma inundação séria, ela jamais 
poderá atingir um ritmo tal que impeça uma reação por parte da comunidade 
humana, Admitamos que as águas oceânicas s~bam cerca de cinco metros 
num período de JOO anos. Isto corresponde a uma elevação de sete centíme
tros por ano. Ninguém precisa morrer afogado, As teorias dos cientistas se
gundo aos quais animais pré-históricos morreram afogados na área onde se 
encontra hoje, digamos, a cidade de Londres, por causa de uma enchente súM 
bita provocada pelo degelo, são pura ficção científica. Nada será tão rápido 
quanto o dilúvio descrlto na Bfbiia. 

- Quais os projetas atualmente em andamento para aprofundar o co
nhecimento do degelo na Antártida? 

Bentley - Nosso objetivo específico é avaliar o ritmo de retraimento dos 
gelos da Antártida Ocidental. Esta pesquisa já era importante, dentro do pro
grama da Fundação Nacional de Ciências. Com o reconhecimento dos efeitos 
do gás carbónico, ela tornou-se mais interessante ainda. 

Burns- Existe também um programa da organização Mundial de Me
teorologia para implementar o estudo dos climas em todos os países. E a 
ONU organizou um Programa de Meio Ambiente para examinar alguns as
pectos biológicos e agrícolas da questão_ E de se esperar que, com ísso,. au
mentem as verbas para pesquisas específicàs- ria Antárdida. O Brasil, como 
membro dos dois programas, tem um papel importante a desempenhar na 
conservação de suas florestas. O desflorestamento da bacia amazônica é-um 
fator essencial para o aumento do gás Carbônico na atmosfera. Tudo o que é 
orgânico- plantas e animais- contém carbono. Quando se destrói uma flo
resta, este carbono sofre oxidação e o gás vai para a atmosfera. 

Bentley- Não sou especialista do assunto, mas acho que a maioria dos 
experrs atribui dez por cento do acúmulo de gás carbônico à ação dos desma
tamentos. 

Burns- Meu grande medo é que o Brasil_ cometa a·'imprudência de des
matar áreas importantes de seu território para expandir suas plantações de 
cana-de-açúcar, a fim de obter mais combustível. Aí seria o ciclo infernal. 

ATA DA 1411• SESSÁO, REALIZADA EM 14-9-80 
(Publicada no DCN - Sessão II - de 25-9-80 

RET!FlCAÇAO 

No Projeto de Lei do Senado n• 253, de 1980, de autoria do Senador Lá· 
zaro Barboza, que acrescenta parágrafo ao art. }9 da Lei n9 5.521, de 8 de no· 
vembro de 1968, que restabelece, para as categorias profissionais que meneiaM 
na, o direito à apos_~_!ltadoria especial de que trata o art. 31 da Lei n9 3.807, de 

· 26 de agosto de 1960. 
Na página 4922, i'· coluna, na ementa do projeto, 

Onde se lê: 

. .. Acrescenta parágrafo ao ... 

Leia-se: 

... Acrescenta parágrafo único ao ... 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 
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ATA DA 141' SESSAO, REALIZADA EM 25-9-80 
(Publicada no DC'N - Sessão II - de 26-9-80) 

RETIFICAÇAO 

No Projeto de Resolução n9 95, de 1980, de autoria da Comissão Direto
ra, que regulamenta, na Administração do Senado federal, os Institutos da 
Prograssão FunciOnal e da Ascensão Funcional, e dá outras providências. 

Na página 5030, 1• coluna, após o art. 62, inclua-se o seguinte: 
Art. 63. _ Esta Resolução entra em vigor na data de sua pubticaçã.o, re

vogadas a Resolução n.,. 25, de 1979, e demais disposições em contrãrio. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 57, DE 1980 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confere 
o artigo 52, item 38 do Regimento Interno e de conformidade com a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pero-Ato da Comissão Diretora 
n• 2, de 4 de abril de 1973, 

RESOLVE declarar aposentado, compulsoriamente, a partir de 15 de se
tembro de 1980, Rubens da Cunha Gomes, lnspetor de SegUrança Legislati
va, Classe Unica, Código SF-AL-016, Referência 47, do Quadro Permanente 
do Senado Federal, com base nos artigos 101, inciso II e 102, inciso II da 
Constituição da República Federativa do BraSil, combinados com os artigos 
403, inciso !, § 1 o, 406 e 392, § 4• da Resolução SF no 58, de 1972, com proven
tos proporcionais ao tempo de serviço e a gratificação adicional a que tem di-

reito, nos termos do artigo 3.,. da Lei n9 5.903, de 1973 e o artigo 10 da Lei n9 
4.345, de 1965. 

Senado Federal, 9 de outubro de 1980. -Senador Luiz Viana, Presiden
te do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 58, DE 1980 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confe
rem os artigos 52, item 38 e 97, inciso IV do Regimento Interno e de acordo 
com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão 
Diretora n'~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo 
n• 003599/80, -

RESOLVE aposentar Adelia Leite Coelho no cargo isolado de provi
mento efetivo de Diretor, Código SF-DAS-101.4, do Quadro Permanente do 
Senado Federal, nos termos dos artigos lOI,.inciso III, 102, inciso I, letra ••a" 
da Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com os arti
gos 403, inciso I!, 404, inciso I e 392, § 4• da Resolução SF n' 58, de 1972, com 
proventos integrais acrescidos de 50% da Gratificação de Representação pre
vista no artigo 69 da Resoluç;ão SF n.,. 21, de 1980 e a gratificação adicional 
por tempo de serviço a que tem direito na forma do artigo 49, § 2"' da Lei 
5.900, de 1973 e artigo I O da Lei 4.345, de 1964, observando-se o disposto no 
artigo 102, § 2' da Constituição. 

Senado Federal, 9 de outubro de 1980. - Luiz Viana, Presidente do Se
nado Federal. 

ATA DE COMISSÕES 

COMISSAO DIRETORA 
19• REUN1AO ORDINAR1A, REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 

1980. 

Sob a Presidência do Senhor Senador Luiz Viana, Presidente; presentes 
os Senhores Senador Nilo Coelho, Primeiro-V ice-Presidente; Senador Dinar
te Mariz, Segundo Vice-Presidente; Senador Alexandre Costa, PrimeirO
Secretário; Senador Gabriel Hermes, Segundo-Secretário; Senador Gastão 
Müller, Quarto-Secretário e Senador Jorge Kalume, suplente convocado, às 
dez horas do dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e oitenta, reúne
se a Comissão Direfcifa âo Senado Federal. 

Deixa de comparecer, por motivo Justificado, o Senhor Senador Louri
val Baptista. 

O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e concede a palavra ao 
Senhor Primeiro-Secretário, que aborda os seguiiltes assuntos: 

J9) Problema das horas extras pagas aos servidores da Casa. O Senhor 
Primeiro-SecretáriO esclarece que a maioria das autorizações foi concedida 
em gestões anteriores, só tendo a atual Comissão Diretora autorizado o paga
mento de horas extras por serviços efetivamente prestados, fora do expedien
te, nos termos do Regulamento Administrativo. As concessões anteriores, no 
entanto, são genéricas, tendo adquirido o caráter de permanência. Lembra a 
existência de delegações e permissões aos diretores da Casa para as concede
rem e que essa permissão, por motivos de vária ordem, adquiriu o caráter an
tes referido. A Comissão Diretora, à unanimidade dOs present~, resolve can-

Cebr as delegações e permissões anteriormente concedidas e determinar que 
os Diretores que necessitarem, pela natureza de seus serviços, pagar horas ex
trã.s a seus funcionários, por tarefas executadas fora do horário do expedien
te, deverão dirigir exposições sobre a matéi-ia ao Senhór Diretor-Geral, que 
as decidirâ com o Sr. Primeiro-Secretá.rio. 

29) Problemas relativos aos horários dos Médicos Odontólogos e Psi
cólogos. A Comissão Diretora, após amplamente debatida a matéria, decide 
que o horário legalmente estabelecido para esses profissionais deve ser manti
do. 

39) Requerimento em que o funcionário Guido Fontigallat de Castro, 
Datilógrafo, Classe .. A", solicita retificação de seu enquadramento para As
sistente Legislativo. A Comissão Diretora, considerando que o requerimento 
contraria as disposições da Resolução n.,. 25, de 1979, indefere o pedido. 

49) Sugestão apresentada pelo Conselho de Administração do Senado, 
relativamente aos Gabinetes de Diretores de Secretaria. O Senhor Presidente 
distribui a matéria ao Senhor Primeiro-SeCretário. 

A Comissão Direto-ra, em seguida, debate vários assuntos de interesse 
administrativo, deixando a sua conclusão para posterior exame. 

Nada mais havendo a tratar, às onze horas, o Senhor Presidente declara 
encerrados os trabalhos, pelo que, eu, Gabriel Hermes, Segundo~Secretãrio, 
lavrei a presente Ata que, assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 25 de setembro de 1980.- Luiz Viana, Pre
sidente. 
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MESA 

Presidente 
Luiz Viana 

1•-VIce-Presfdente 
Nilo Coelho 

2•-VIce-Presfdente 
Dinarte Mariz. 

1 •-Secretário 
Alexandre Costa 

2•-secretárlo 
Gabriel Hermes 

3•-Secretárlo 
Lourival Baptista 

4•-Secretárlo 
Gcstao Müller 

Suplentes de Secretárias 
Jorge Kolumo 

Benedito Can&las 
Passos Pôrto 

COMISSOES 

Oiretor: Ant6nlo Carlos de Nogueira 
Local: Anexo 11 - Térreo 
Telefones: 211-3487 

211-3488 
211-.3489 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe: Daniel Rei!> de ?ouzo 
Local. Anexo 11- Térreo 
Telefones: 211-3490 

211·3491 

COMISSÃO OE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evelósio Vieira 
Vice·Presidente: Leite Chaves 

Titulares Suplentes 

1. Passos Pôrto 1. Jutahy Magalhães 
2. Benedito Canelas 2. Affonso Camargo 
3. Pedro Pedrossian 3. João Calmon 
4. Josê lins 

1. fvelósio Vieira 1. Agenor Maria 
2. Leito Chaves 2. Amoral Peixoto 
3. José Richo 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - 21 1·3492 
Rounil3es: Quartas-feiras, às 10100 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo li 

COMISSÃO OE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidenta: Mendes Canelo 
Vic&-Presidenle: Agenor Maria 

Titulares Suplentes 
1. Mendes Canele l. Raimundo Parente 
2. José Lins 2. Alberto Silva 
3. Eunice Michiles 3. Almir Pinto 
4. Vicente Vuolo 

1. Evandro Carreira 1. Marcos Freire 
2. Agenor Maria 2. Humberto Lucena 
~- Mauro Benevides 

OIÃRIO no C.ONGRESSO NACIONAL (Scção II) 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

PMDB 

Líder 

Paulo Brossord 

Vlce-Líderes 

Humberto Lucena 
José Richa 

Marcos Freire 
Maurb &mevides 
Nelson Carneiro 
Orestes Quércia 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO POPULAR - PP 

Líder 

Gilvan Rocha 

Vlce-Líderes 

Evelósio Vieira 
Alberto Silva 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - 21 1 ·3493 
Reuniões: T erças·feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 
( 15 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Henrique de Lo Rocquo 
1"'·Vice·Presidente: Aloysio Chaves 
29-Vice·Presidento: Hugo Ramos 

Titulares Suplentes 

1. Bernardino Viana 
2. Helvidio Nunes 
3. José Sarney 
4. Aloysio Chaves 
5. Aderbal Juremo 
6. Murilo Badar6 
7. Moacyr Dali a 
B. Amoral Furlan 
9. Raimundo Parente 

1. Hugo Ramos 
2. Leite Chaves 
3. Lázaro Barbozo 
4. Nelson Carneiro 
S. Paulo Brossard 
6. Franco Montoro 

1. lonoir Vergas 
2. João Calmon 
3. Almir Pinto 
4. Milton Cabral 
5. Luiz Fernando Freire 
6. Arnon de Mello 

1. Cunha Lima 
2. Tancredo Neves 
3. Dirceu Cardoso 

Assistente: Paulo Roberto A. Campos - 2113494 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (COF) 

( 11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Jessé Freire 
Vice·Presidente: Lózaro Barboza 

Suplentes 

1. Jessé Freire 
2. José Sarney 
3. Passos Pórto 
4. Saldanha Derzi 
S. Affonso Camargo 
6. Murilo Bador6 
7. José Caixeta 

1. José Guiomard 
2. Tarso Outra 
3. Benedito Canelas 
.4. Moacyr Dalla 
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LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL --PDS 

1. Itamar Franco 
2. Lázaro Barboza 
3. Adalberto Sena 

Lider 

Jarbas Passarinho 

Vlc•-Líderes 

Aderbal Juremo 
Aloysio Chaves. 

Bernardino Viana 
José lins 

Lomanto Júnior 
Moocyr Oallo 
Murilo Badar6 
Saldanha Cerzi 

1. Henrique Santillo 
2. Roberto Saturnino 
3. Gilvan Rocha 

4. Mauro Benevides 

Assistente: ledo Ferreira da Rocha - 211-3499 
Reuni6es: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Teotónio Vilela 
Vice-Presidenkh Roberto Saturnino 

Titulares Suplentes 

1. Arnon de Mello 1 . Helvidio Nunes 
2. Bernardino Viana 2. Alberto Silva 
3. José Lins 3. Benedito Ferreiro 
4. Jessé Freire .4. Vicente Vuolo 
S. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7. Luiz Cavalcante 

1. Roberto Saturnino 1. José Richa 
2. Teotônio Vilela 2. Orestes Quércia 
3. Marcos Freire 3. T ancredo Neves 
4. Pedro Simon 
Assistente: Francisco Guilherme Theos Ribeiro - 211·3.495 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas 
Local: Sala do Anexo "B" 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEC) 

(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Calmon 
Vice·Presidente: Jutahy Magalhães 

Titulares Suplentes 

1. Jocio Calmon 
2. Tarso Outra 
3. Jutahy Magalhães 
4. Aloysio Chaves 
5. Adorbal Juremo 
6. Eunice Michiles 

1 . Adalberto Sena 
2. Evelósio Vieira 
3. Franco Montoro 

1. José Lins 
2. Arnon de Mello 
3. Jorge Kalume 
4. Pedro Pedrossion 

1 . Marcos Freire 
2. Gilvan RochQ 

• 

• 

• 

• 

• 
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Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - 211-3492 
Reuniões: Quintas-feiras, Os 10:00 hc.ras 
locol: Sala "Clóvis Bevilóc~ua" - Al>..txo 11 

COMISSÃO OE FINÀNÇAS - (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cvnha Uma 
Vico--Presidente: Tancredo Neves 

Titulares Suplentes 

1. Raimundo Parente 1. Saldanha Derzi 
2. João lúcio 2. luiz Fernando Freire 
3. tomanto Júnior 3. Jessé Freire 
4. Affonso Camargo 4. José Sarney 
5. Vicente Vuolo 5. Milton Cabral 
6. Alberto Silva 6. José Guiomard 
7. Alberto tavlnas 
8. Jorge Kalume 
9. Jutahy Magalhães 

10. Mendes Cona1e 

1. Cunha Uma 1. Paulo Btossard 
2. T ancredo Neves 2. Marcos Freire 
3. Roberto Satumino 3. Lázaro Borboza 
4. Amaral Peixoto 4. José Richa 
5. Pedro Simon 
6. Mauro Benevides 
7. Teotônio Vilela 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - 211·3493 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9,30 horas 
Local: Saio "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 

COMISSÃO OE lEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helvfdio Nu~s 
Vice--Presidontez Utnoir Vergas 

Titulares Suplentes 

1. lenoir Vargas 1. Jutahy Magalhéhts 
2. Helvídlo Nunes 2. Raimundo Porente 
3. Jessé Freire 3. Eunice Michiles 
4. Moacyr Dallg 4. Benedito Canelas 
5. Luiz Fernando Freire 
6. Aloysio Chaves 

1. Franco Montoro 1. Nelson Carneiro 
2. Humberto Lucena 2. Marcos Freire 
3. Jaison Barreto 

Assistente: Leila toivas Ferro Costa - 211-3497 
Reuniões: Quintos--feiras, às 11100 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - .A.noxo 11 

COMISSÃO OE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Amort d~ Mollo 
Vico--Presidonto: Alborto Silva 

Titulares Suplentes 

1. Luiz Cavalcante 1. Affonso Camargo 
2. Milton Cabrcll 2. Jodo Calmon 
3. Alberto Silva 3. Jutahy Magalhães 
4. Arnon do Mello 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Roberto Saturnino 
3. Henriqu~ Santillo 
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Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211-3496 
Reuniões: Quartos-feiras, Os 11 :00 horas 
local: Sala do Anexo "8" 

COMISSÃO OOS MUNICIPIOS 

(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: lomanto Jónior 
Vice-Presidente: Orestes Quércia 

Titulares 

1. lomanto JUnior 
2. Almir Pinto 
3. Amoral furlon 
4. Amaral Peixoto 
5. Benedito Canelas 
6. Jutahy .Magalhães 
7. tenoir Vorga~ 
8. Moacyr Dalla 
9. Raimundo Parente 

1 O. Saldanha Cerzi 

1. Josê Ric:ha 
2. Orestes Quêrcio 
3. Itamar franco 
4. Evandro Carreira 
5. lózaro Borboza 

l . Affonso Camargo 
2. Valdon VarjQo 

Suplentes 

1. Tarso Outra 
2. João LUcia 
3. AderboJ Juremo 
-4. Josit Sarney 
5. Murilo Bodaró 

1. Agenor Mario 
2. Joison Barreto 
3. Humberto Lucena 

1. Evelósio Vieira 

Assistente: Carlos da Fonseca: Braga - 211-3496 
Reuniões: Quintos-feiras, à~ T 1:00 horas 
tocai: Anexo "8" 

COMISSÃO OE REOAÇÃO - (CR) 
(5 membros} 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vice-Presidente: Adalberto Sena 

Titulares Suplentes 

1. Tarso Outra 1. João Calmon 
2. Saldanha Derzi 2. Murilo Badaró 
3. Mendes Canele 3. José Samoy 

1. Dirceu Cardoso T. Hugo Ramos 
2. Adalberto Sen~ 

Assistente: Fdtima Abraháo de Araújo- 211-3266 
Reunilles: Quíntas-feiros, às 12100 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo ll 

COMISSÃO OE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(1 S membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tarso Dutra 
1'~-Vico·Presidente: Saldanha Dorzi 
2'~-Vice-Presidento: lomonto Júnlor 

Titulares 

1. Tono Outra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Derzi 
4. Lomanto Júnior 
5. Mende5 Canele 
6. Aderbol Juremo 
7. AJ.,..: .. Pinto 
8. l.ttnt. •• Vergas 
9. Ll.Jiz Fernando Freire 

Suplentes 

1. Aloysio Chaves 
2. Pedro Pedrouian 
3. Henrique de La Rocque 
4. José Gulomard 
5. luiz Cavalcante 
6. 

1. Paulo Brossard 
2. Nelson Carneiro 
3. Itamar Franco 
4. José Richa 
5. Amoral Peixoto 
ó. Tancredo Neva 
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1. Marcos Freire 
2. Mauro Benevidos 
3. Leite ChaveJ 

Assistente: "Leila Leiva5 Ferro Costa - 211-3497 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11 :OÓ horas 
Local: Saio "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO oe SAUilf 
(7 mombros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvan Rocha 
Vice-Presidente: Henrique Sontillo 

Titulares Suplentes 

1. lomanto Júnior 1. Saldanha Derzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kalumlt 
3. Alberto Silva 3. Benodito Canolos 
4. José Guiomard 

1. Gilvan Rocha 1. JoWRicha 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Sena 
3. Joison Barreto 

Assistente: lilda Ferreira da Rocha - 211-3499 
~niões: Quintas-feiras, Os 10:30 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO OE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(1 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidonte: Jorge Kalume 
Vico-Presidente: Mauro Benevfdes 

Titulares 

1 • .Jorge Kalume 
2. Luiz Cavalconte 
3. Murilo Badaró 
.(, Benedito Ferreiro 

1. Mauro Sonevides 
2. Agenor Maria 
3. Orestes Quórda 

Suplentes 

1. Raimundo Parente 
2. Amaral Furlan 
3. José Guiomard 

1. Cunha Lima 
2. Jaison Barreto 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - 211-3499 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas 
local: Saio "Ruy 8c::lrbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO OE SERVIÇO PUBLICO CIVIL - (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidont&: Evandro Carreira 
Vice-Presidente: Humberto Lucena 

Titulares Suplentes 

1. Raimundo Parente 1. Affonsa Comargo 
2. luiz Fernando Freire 2. Pedro. Pedroulan 
3. Bernardino Viana 3. Aderbol Juremo 
4. Alberto Silva 
1. Evandro Carreira 1. Orestes Quórcia 
2. Humberto Lucena 2. Evelósio Vieira 
3. Lózaro Barboza 

Assistente: Lêda Ferreira do Rocha - 211-3499 
Reuniões: Qui"ntas·feiras, às 9J30 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 



5624 Sábado 11 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBUCAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Benedito Ferr&ira 
Vice-Presidente: Vicente Vuolo 

.Suplenttts 

1. Benedito Ferreira 1, Passos Põrto 
2. Vicente Vuolo 2. Lamento Júnior 

3. Pedro Pedrossion 3. Alberto Silva 
4. Affonso Camargo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL rSeçào II) 

1. Evandro Carreira 1. Leite Choves 
2. Lázaro Barboza 2. Agenor Maria 
3. Orestes Quércia 

Assistente: Marcelino dos Santos Cometia - 211-3499 

Reuniões: TerçaS-feiras, Os 10:00 heras 

local: Sala "Rvy Borbcsa" - Anexo 11 

B) SERVIÇO DE COMISSCES MISTAS 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
Local: Anexo li - TérreO- 211·3507 

Assistentes: 
Heleno lsnard Accauhy - 211·35 1 O 
Mouro Lopes de Sd - 21 1 ·3509 
Cloyton Zonlorenci - 211 "3508 

Outubro de 1980 

C) SERVIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E DE INQUeRITO 

Chefe: Cleide Mario 8. F. Cruz 
Local: Anexo 11- Térreo - 211-3511 
Assistentes: 

Elizabeth Gil B. Vianna - 211·3510 
Nadir da Rocha Gomets - 211-3508 
Horoldo P. Fernandl!ls - 211·3512 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORAS 

10,00 

HORAS 

09,30 

10,00 

J0,30 

I J,QO 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANC DE 1980 

TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

RUY BARBOSA MARCELINO C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

c:r. Ramal-3882 Ramal-3880 GUILHERME 

CLÓVIS BEVILÁCQUA 
09,30 

GUILHERME 
RUYBARBOSA 

C.A.R. 
Ramal-3880 

C.S.P.C. 
Ramol-3882 

LEOA 

QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.C. ANEXO"B" SÉRGIO 

C.S.N. 
RUY BARBOSA CARLOS JO,OO 
Ramal-3882 RUY BARBOSA 

C.O.F. 
Ramal-3882 

LEOA 
CLÓVIS BEVJLÁCQUA PAULO 

C.C.J. 
Ramal-3880 ROBERTO RUYBARBOSA 

10,30 C.S: 
Ramal-3882 LEOA 

C.A. ANEX0\\8" SÉRGIO 
CLÓVIS ~EVILÁCQUA li ,oo C.L.S. LEI LA 

ANEXO"B" 
Ramal-3880 

C. E. 
Ramal-3888 

FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 12,00 C.R. FÁTIMA 

RUYBARBOSA 
Ramal-3880 

C.R.E. 
Ramal-3882 LEI LA 

JI,QO C.M. ANEXO "8" FÁTIMA 

C.M.E. ANEXO"B" CARLOS 

• 

• 

• 

• 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

I- ATA DA 156• SESSÃO, EM 13 DE OUTUBRO DE 1980 

l.l - ABERTURA 

!.2 - EXPEDIENTE 

I .2.1 - Pareceres 

Referentes às seguintes matériils: 

-·Projeto de Lei da Câmara n' 29/80 (n• 2.576-B/80, na Casa de ori
gem), que acrescenta Uispositivo à Lei n" 6.511, de 19 de dezembro de 
1977, que dispõe sobre os Prêmios Literários Nacionais. 

- Projeto de Lei dp Senado n9 307 /78? que revoga o Decreto-lei n'l 
1.632, de 4 de agosto de 1978. 

- Projeto de Lei do Senado n9 72/80, que permite aos analfabetos a 
aposição da impressão digital ou assinatura a rogo nos contratos de finan
ciamento rural a pequenos produtores. 

-Projeto de Lei do Senadon• 182/80, que dispõe sobre a aposenta
doria especial dos telegrafistas, radiotelegrafistas e operadores de teleco
municações em geral, no serviço privado e público. 

- Projeto de Lei do Senado n'i' 364/79, que institui o .. Dia Nacional 
do Psicólogo". 

- Projeto de Lei do Senado n• 141/79:Complementar, que introduz 
alteração na Lei Complementar n• 25, de 2 de julho de 1975, que estabele
ce critério e limites para a fixação da remuneração dos vereadores. 

- Projeto de Lei do Senado n'i' 188/78, que acrescenta e modifica a 
redação de dispositivo da Lei n' 5.107, de 13 de setembro de 1966, e n' 
319/79, que permite ao empregado utilizar a conta vinculada ao nasci
mento de filho, acrescentando dispositivO ao artigo 89 da Lei do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço~ Lei n• 5.I07, de 1966. 

- Projeto de Lei do Senado n9 274/79, que acrescenta parágrafo ao 
irtigo 29 da Lei_n9 5. 107, de 13 de setembro de 1966, que institui o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço. 

-Projeto de Lei do Senado n9 283/79, que dá nova redação ao artigo 
3• da Lei n' 6.243, de 24 de setembro de 1975. 

- Projeto de- Lei dO Senado n9 351 J79, que dispõe a respeito da espe
cialização de engenheiros e arquitetos em .. Engenharia de Segurança do 
Trabalho" e da profissão de "Técnico de Segurança do Trabalho", e esta
belece providências. 

- Projeto de Lei do Senado n'i' ·207 J79, que autoriza o Ministério da 
Educação e Cultura a incluir, nos currículos dos estabelecimentos de ensi
no de 19 e 29 graus e superior, estudo sobre as vidas do CoronelJosé Plãci
do de Castro e do Marechal-do-ar Eduardo Gomes. 

-Projeto de Lei do Senado n'i' 150/79, que permite aos empregados a 
utilização da conta ":inculadado Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
para a construção da casa-própria. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 47/77 (n' 618-C/75, na Casa de ori
gem), que dá nova redação ao caput do artigo 10 da Lei n• 5.889, de 8 de 
junho de 1973, que estatui normas reguladoras do trabalho rural e dâ ou
tras providências. 

1.2.2 - Requerimento 

- N9 428, de 1980, de autoria do Sr. Senador Luiz Viana e outros 
Srs. Senadores, de homenagens de pesar pelo falecimento do Sr. Senador 
Jessé Freire. Apro~·ado, após usarerll da palavra os Srs. Senadores Lo man
to Júnior e Passos Pôrto, tendo o Sr. Presidente se associado às homena
gens em nome da Mesa. 

1.3- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES-
SÃO. LEVANTAMENTO DA SESSÃO._ 

2- ATAS DE COMISSÕES 

3- MESA DIRETORA 

4- LfDER E V ICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTARES 

5- CÓMI'OSIÇÀO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

ATA DA 156~ SESSÃO, EM 13 DE OUTUBRO DE 1980 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDENCIA DO SR. LUIZ VIANA 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guíomard- Eunice Michiles 
- Evandro Carreira - Raimundo Parente- Aloysio Chãves - Alexandre 
Costa- Luiz Fernando Freire- José Sarney- Bernardino Viana- Helví
dio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Milton Cabral- Aderbal Jurema 
-Nilo Coelho- João Lúcio- Luiz Cavalcante- Gilvan Rocha- Louri
val Bartista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior-

Luiz -Vian~ ~-Ditceu -c~~dõSo---- JOãO c-aiffiõn- _- Heilrlciile"Sãritillo- Lá
zaro Barboza- Mendes Canale- Saldanha Derzi- Jaison Barreto- Le
noir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 3J __ Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. [9-Sei::rCfário procederâ à leitura do Expediente. 
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E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N• 851, DE 1980 

Da Comissão de Educação e }Cultura. Sobre o Projeto 
de Lei da Câmara n.0 .29, de 1980, •(n.o 2.576-B, de 1980 na 
origem) que 1'acrescenta dispositivos à (Lei n.0 16.511, de 
19 de dezembro de 1977, que dispõe sobre os Prêmios Li
terários Nacionais". 

Relator: Senador Tarso Dutra 

o senhor Presidente da República, pela Mensagem n.o 56.9 de 
1979, submete à elevada consideração do Congresso Nacional, nos 
termos do artigo 51 da Constituição. Projeto de Lei que "acrescenta 
dispositivos à Lei n.o 6 .511, de 19 de dezembro de 1977, que dispõe 
sobre os Prêmios Literários Naciónais". 

A referida Mensagem é acompanhada de Exposição de Motivos 
do Senhor Ministro de Estado da Educação e Cultura anele é ex., 
ternado que há necessidade de serem modificados aliuns dos cri
térios pelos quais se distribuem prêmios peJo Instituto Nacional 
do Livro. 

Uma das alterações necessárias é a que próibe inscrição aos 
Prêmios, das obras cc-editadas pelo Instituto Nacional do Livro; 
pois, se. ta} acontecesse, poderia haver duplo prêmio - cc-edição 
e premzaçao. 

Outra modificação é a de restringir a uma única vez, a adju
dicação de qualquer destes prêmios, coni a finalidade de renovação 
de valores, pois isto evitará que o autor premiado uma vez, con
corra novamente, criando uma repetição de autores premiados. 

No mérito a proibição de obra editada em regime de cc-edi
ção -com o Instituto Nacional do Livro, fundamenta-se na decisão 
de evitar que o Autor seja duplamente agraciado, pelo prêmio e 
pelo co-patrocín!o. 

Veda ainda o projeto a concessão de mais de um prêmio ao 
mesmo autor. 

Isto posto, somos favoráveis ao presente projeto, por conside
rá-lo oportuno e conveniente. 

Sala das Comissões, 11 de setembro de 1980. - João Calmon, 
·Presidente - Tarso Dutra, Relator - AIOYSio Chaves - Aderbal 
Jurema - Adalberto Sena 1-- José Lins - Evelásio Vieira. 

PARECER No 852, OE !980 

Da. Comissão de Constitui(.'ão e Justiça. Sobre o Pro~ 
jcto ele _J,ei llo Senado n. 0 307, (le 1978, que "revoga o De~ 
orcto-Iet n.0 1. 632, de 1 de ,agosto de 1978". 

Relator: Senador Raimundo Parente 

O Projeto de ::wtor:a do nobre Scnaclor Orestes Qu&rcia. q•.w 
po..ssamos ;.1 exanunar, dcscjn. IHll"rt r simples1_ncntc, a rcvog.:::C"f.o 
do Decreto-lei .em -rpfgTC~fe, que é o qu{' di.~põe sobre a proibiéão 
de greve nos sE'rviqo.-; públicos e cm ntividnck·.s essenciais de inÚ.•· 
resse da Segurança Nacional. 

A propDsição já csLevc arqnivrtdo., por força do nl't. 367 do 
Regim-enta Inkrno do Senado. c volta tt tramitação n rcquC'rlmcnto 
do prôprio Autor. de-ferido pelo Plenúrio ct_esta C~sn. 

Na sua brilhante Just.if~cncão, o Autor ttrgumcnkt que sendo 
o direito ele grev-e matéria de nalurcza t.rnbnlhista, ao PreSidente 
da Repúblic::t estaria vedado utiliznr-se do art. 55 da Constituição 
(QUe autoriza e discip::ü1a a expcdiçüo de decretos-leis) para legis-
1ar el"!_l_torno do assunto, dispDsitivo de qne se valeu parn b;:Ux::u· o 
Decreto-lei que o Projeto QtH'l" revogar. Conclui então o Autor que 
o mencionado at.o da iniciativa presidencial é inconstitucional e, 
por conseguinte, deve ser rcvog~do. 

Na Cft!ll~ll"n dos DeputadOS, tramit.a)n dols Projet.Õ.s cio !nesm~ 
teor, de numeres 2 .184-A/BO c 1.891/70. constando-me a informa
ção de que o primeiro foi rejeitado, na Cornissão de Constituição 
e Justiça daquC>b Casa, por inconstltncioual. 

No Brn..sil. nüo proced":- mo.is qualquf"r debate sobre o. existôn
cia on nJo ele um ''direito tle BT·evc", c!c.s~e que c . .;;;;;c direito foi re
COllhccido e- consn.grado no arL. 165, item .XX., _(fâ uos.sa Constitui~ 
ção vigente. Desde o Decreto-lei n.o 9. 070/46, e em seguida: a Cons
tituição do mes:mo ano, nosso país r·-.conhece a greve como um 
dos direitos as~egurados aos trabaJh.:dorc.s. · 

Por outro lado parece bastante consagrado. entre nós, o con
senso de que tal ctfreit<..l não pode ser ilimitado, n1n:;,_n.o conlni~·lo, 
dev·e . .:e condicion:'lr a d-ctermln:ld~1.<.; C'Xig0ncias de: inlcrcsse -pú
b1ico. O :u:t.. 1132 eh CJn'5flfuiC,'fío rc-ífde, a InfU ver. cs:se consen."io 

àa sociedade brasileira, ao e-st.11belecer que "n5o será permitida 
'b'Teve nos serviços púbCicos e atividades essenciais definidas em 
lei". 

A partir da Lei n.0 4.330/64, que regulou o direito de greve, 
muitas críticas, de- setores trabalhistas. acusam tal regula;menta
ção como impe·ditiva dos movimentos legais de paralisação do tra
balho, críticas que se exac·erbaram com o Decreto-lei 1.632/78 e 
com a Lei de Segurança ~aciunal (n.o 6. 620/78), que enquadram 
a greve - nos serviços públicos e em atlvidades essenciais de in
teresse da Se;gurança Nacional - na capitulação de crimes dura
mente punidos, 

A critica da_ incon$tituciona .. lidade do Decreto-lei quf!" o Projeto 
quer revog:u, entretanto. P:-J.rece-m·e um exccs.cto em termos de 
técnica, pois não será pQr via d-e proposição Legislativa que se cor
rigirá ·uma inconstitucionalidade. O corretivo adequado para o sa
n·eamento de inconstitucionalidJ.de está na decisão arbitral do Po
d-er Judiciário~ sd:ução que, segundo penso. ainda n5.o foi procura-
da pelos intere-ssado..;;. · 

Nio .subscrevo e.ssa op:nião da inconst.itucionalidade do men
cionado decreto-lei. O direito de greve, efetívamonte. pertence ao 
ramo jurídico do Trnba1ho, m8.s c.ssa. contra.taç:ão não inva1ida o 
direito constitucional c.~a edição do d·ccrcto-lei. E.stc foi baixado -
·e rat:ficado no Congresso - não para modificar o Direito do Tra
balho, mas por razões de se.gurança na.cicnal. E a Lei de Segur:J.nça 
Nacional, a seu tun10, interf.ere com virias ramos do Direito, dada 
a universalidade dos seus conceitos. Um n.~creto-lei sobre finau
qas públicas. por ex·em.plo, pode conter dispositivos de pun:·bilida
d·e a infratores, incursionando, pois, no tamo do Direito Penal. 
Contudo, justifica-se a sua constitucionn.lidad·e porque n objeto de 
sua expedição formn a.s finanças públicas, ·e não a Legi~lação pe
nall propriamente dita. 

De igual modo, não concordo, em princípio, com o argumento 
<expendido na comissão d.c Constituição c Jttstiç-a. da Câmara) da 
incon~titucionaUdade de um projetp que queria revogar o Decr.eto
lei n.0 1. 632/78 porque, em se tratando de ,c:-erviços públicos c ati
vidades essenciais (art. 162 da Constituição), somente urna emen
da -constitucional poderia revogá-lo. 

Não se trata, no caso, d-e nenhum.a alL<:>racão do princípio cons
titucional. ma.:; da definição das athtidades essenciais c da regu
larnenta0ã.o da greve. dNaihcs qu-e, evidentemente, pf>rtencem à 
e.src-ra da Lt"gisiru}t.o ordinária. 

Na hipóte::e d~ revogação 11retendida. p0lo projeto o que acon
teceria? 

Ps.ssa.ria à vigência pkna e .exclusiva à Lei n.0 4.330/64, em 
cujo tf'xto se encontram os embaraços, justos ou injustos, à lega
lidade das greves. Por esta Lei, o Presidente da República está au
torizado a decretos que especifiquem "as indústrias básicas ou es
senciais à defesa nacionall, cuja r·ovísão será permitida de dois em 
dois anos" <parágrafo únit:o tio art. 12}. 

. ~ r~vogaçào do Decreto-lei n.0 1.632/78, de igual tnodo, não 
1mpllcana em isentar o trabalhador grevista dos riscos criminais 
da L_ei d:- Segurança Nacional, cujo art. 35 se manteria vigente 
com a sua atuação redação: 

'~Promover paralisação ou diminuição do ritmo normal 
de serviço púl1lico olJ atividade essencial definida em lei, 
com o fim de coagir qualquer dos Poderes da República: 

Pena: reclusão, de 1 a 3 anos." 
Verifica-.se, então, que a simples revogação do Decreto-lei n.0 

1._63~/78 não atendc_ria aos propósitos do PLS n.o 307/78, já que o 
dtrelto de greve, a1l't:l ,clr cond:cionndo a determinantes do inte~ 
resse :público, não seria reconhecido - e, ao contrário, 'PUnido cri
m:nalmente - e111 casos de infringência da segurança nacionaL 
. T!lml:·lm se verifica, pelo intricado do problema e por suas 
Implicações na vida política e econômica do Pafs, tratar-se de 
a.s.sunto grave e delicado, a solucionar-se no contexto de amplos 
entendimentos dos quals o Poder Executivo não se pode ausentar. 
. Toda a Nação tem acompanhado os ingentes esforços dos dois 
ult:mos Governos em extinguir, ou suavizar, os excessos da Le·gis
lação de um período nc-cessariamente duro imposto ao País. os 
exemplos estão ai. à vista de todos, para conferir os objetivos de
mocrãticos e sociais do Governo e da maioria parlamentar que o 
apóia. 

. Resta-nos, pois, aguar<l~r o- inStante- das modificações que se 
fizerem adequadas ao exerclcio do direito de greve. Projetes como 
o presente são uma importante contribuição ao problema, pois 
refletem o pensamento de c.ertos s:etore.s sociais e destacam a·opor
tunidade do debate em turno (..) ~t~:::.tnto. 

Contudo, não devem se1; apróvados, pois alterariam inadequa
damente, uma estruturação jurídica d·etermina.da: pela c~nstltulção. 

Em face do expo.sto, opino pela rejeição do PLS 307/78 por in..:. 
7uridico e inconstitucional. ' 

• 
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Sofl.a das Comissões, 8 de outubro de 1980. - Nelson Carneiro, 
.Presidente em exercício - Raimundo Parente, Relator - Cunha 
Lima - Helvídio Nunes - Almir Pinto - Luiz Fernando Freire -
Aderbal Jurema - Bernardino Viana. 

PARECER No 853, DE 1980 

Da Comis.são d~ Constituição e Justiça. 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n.• 72, de 1980, que 
"permite, aos analfabetos, a aposição da imp,ressão :digi
tal ou assinatura a rogo nos contratos de financiamento 
rural a pequenos produtores". 

Relator: Senador Leite Chaves 

Parece-me de todo louvável a iniciativa do Sena'dor Bernar
dino Viana em assegurar aos analfabetos malar facilidade na con
tratação do financiamento rural. 

Presentemente deparam-se eles com .toda sorte de dificulda
de na formalização de tais operações, .seja através do Banco do 
Brasil, seja através da rede bancária particular. 

E no mundo cada vez mais complexo de hoje em razão da 
presença do próprio computador em grande parte das atlvidades 
comerciais, sobretudo a bancária, o analfabeto, náo responsável 
por essa sua condição. se vê a cada instante mais cercado de 
dificuldades e limitações em sua Já tão restrita atlvldade pessoal. 

Há necessidade de uma clara definição de sua capacidade 
jur:idlca de contratar, principalmente no campo de sua atlvlda
de económica, para o que o financiamento agrícola é essencial. 

E a tendência do Direito Brasileiro tem sido a de reduzir pro
gressivamente o formalismo cartorial em obediência aos princí
pios de economia e brevidade reclamados pela realidade presente. 

E tanto i.sso é verdade que, embora o Código Civil (art. 134-II) 
limite a Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) o valor dos contratos 
Individuais tras!atlvos ou constitutivos de direito real, a verdade 
é que os compromissos com garantia de penhor rural e os con
tratos com o BNH já se encontram ressalvados. 

O Código de Processo Civil, por sua vez, em seu art. 585, § 2.0, 
admite que o documento particular possa servir de prova a obri
gação de pagar quantia determinada, o que antes não acontecia. 
Mas só através da Consolidação das Leis do Trabalho os fatos so_
cia!s impulsionaram o legislador ao ponto (je Instituir o recibo 
de salário mediante aposição da simples individual datl!oscóplca 
ou, na sua falta, assinatura a rogo. 

A situação aqui não é diferente: empregado analfabeto e la
vrador analfabeto equiparam-se por se situarem sempre nas ca
madas mai.s modestas da população brasileira. 

De$sa maneira, sugiro o substitutivo abaixo para o projeto, 
IJOr me l)arecer mais abrangente. não só porque dispõe sob a ma
neira de levantamento das parcelas, como ainda, sobre a emissão 
de cédula rural hipotecária. 

A outorga uXória, neste caso, já serviria também como uma 
das assinaturas a rogo. 

Por tudo isso e para melhor amplitude ao projeto, sugiro a 
seguinte: 

EMENDA N.o 1-CCJ (SUBSTlTUTI'VO) 

Ao Projeto de Lei do Senado n.O 72, de 1980. 
DispÕe sobre a. contratação de financiamento rural 

mediante tomada da impressão digital do mutuário. 
o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 O financiamento rural com o analfabeto, .seja atra

vés de contrato, seja através de cédulas ou notas de crédito ru
ral, poderá ser realizado mediante a simples aposição de sua Im
pressão digital, ou não sendo esta possível, a seu rogo. 

Parágrafo único. Por igual forma se proc.ederá quanto ao 
recibo de levantamento das parcelas do empréstnno ou na outor
ga de procuração com a finalidade especifica de financiamento 
rural 

Art. 2.o Na cédula de crédito rural hipotecária, além da im
pressão digital, são necessárias duas assinaturas a rogo, podendo 
servir como uma delas a outorga uxória. 

Art. 3.0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4.o Revogam-se as disposições em contrário. 
'Sala das Comissões, 8 de outub!"O de _1980. - Nelson Gameiro, 

Presidente em exercício - Leite Chaves, Relator - Aderbal Ju
rema, com Voto e.m separado - Ll!iz Fernando Freire - Tanc~e
do Neves - Helvldio Nunes - Raimundo Parente - Bernardino 
Viana, sem Voto - Almir Pinto. 

VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR ADERBAL JUREM A: 

De aUtoria do ilustre Senador Bernardino Viana1 o projeto 
sob exame permite ao analfabeto aposição da Impressão digital ou 
assinatura a rogo nos contratos de financiamento rural a peque
nos produtores. 

2. Na Justificação, aduz o autor: " ... não se deve continuar 
admitindo que, pelo fato de não ter tido oportunidade para alfa
betizar-se - quando um terço da nossa população se constitui 
dos chamados :canalfabeto.s funcionais", que mal desenham o no
me - o lavrador mais pobre fique privado de obter um auxílio 
institucional que facUlte o desenvolvimento da sua atividade no 
meio rural <mde produz o .sustento da familia". 

3. O projeto, constituído de dois artigos dispositivos, não 
oferece problemas quer do ponto de vista jurídico-constitucional 
quer do técnico-regimental. 

O autor se baseia em que o Banco do Brasil, atualmente, só 
permite aos analfabetos o benefício dos contratos de financia
mento mediante a exibição, pelo representante autorizado, de 
mandato formalizado em procuração pública, o que, evidentemente, 
dificulta e onera o empréstimo ou o financiamento ao pequeno 
agricultor, geralmente empenhado na produção de alimentos e 
sempre a braços com insatisfatório resultado financeiro de .sua 
faina laboral. 

Ora, justamente a.s cainadas mais humildes e sofredoras da 
população é que devem merecer, sob todos os aspectos, especial 
atenção e amparo ·dos Poderes Públicos e, pois, das leis. 

4. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto, por 
constitucional, jurídico e, no mérito, oportuno e conveniente. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 1980. - Aderba1 Jurema. 

PARECER No 854, DE 1980 

Da ComissãO de Constituição e Justiça. Sobre o Pro~ 
jeto de Lei do Senado n.0 182, de 1980, que "dispõe !Sobre 
a aposentadoria especial dos telegrafistas, radiotelegra
fistas e operadores de telecomunicações em geral, no ser
viço privado e público". 

·Relator: SenadGr Cunha Lima 

De autoria do Ilustre Senador Orestes Quércia, o Projeto sob 
exama visa a instituir a aposentadoria especial a favor dos tele
grafistas, radiotelegrafistas e operadores de telecomunicações em 
geral, no serviço privado e no público. 

2. Na Justificação, argúi o Autor: "os manipuladores de co
municações, como são englobadamente chamados os telegrafistas, 
radiotelegrafistas e outros trabalhadores desse ramo, não figuram 
no rol dos que podem obter aposentadoria especial, o que é uma 
injustiça que já tarda em .ser corrigida. Tais atividades envolvem, 
subtdamente, riscos de insalubridade e penosidade para seus exer
centes, álém de constantemente os estarem expondo, quanto à. 
saúde e à própria vida". 

3. Inobstante os elevados propósitos que a inspiram, esta 
Proposição encontra vários óbices de natureza jurídico~constitu
ciohal. De fato, estende beneficio previdenciário, sem a corres
pondente fonte de custeio total (art. 1.0 ). contrariando o disposto 
no parágrafo único do art. 1&5 da Carta constl tuciona1; dispõe 
sobre aposentadoria de servidores públicos (art. 2.0 ), matéria reser
vada à Iniciativa do Presidente da República (art. 57, item V, da 
Carta Magna). 

Além disso, o art. 9.• da !.e! n.O 5. 890/73 defere ao Poder 
Executivo a atribuição de considerar determinada atividade penosa, 
insalubre ou perigosa, para efeito de aposentadoria especial, não 
podendo, poi's, um projeto de lei, sem quebra de sistemática, incur
sionar por essa área, sem prévia alteração daquela norma. 

4. Isso posto, concluímos pela rejeição do Projeto, por óbices 
jurídico~constitucionals. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 1980. - Nelson Carneiro, 
Presidente, em exercício - Cunha Lima, Relator - Franco .Mon
toro, com restrições - Aderbal Jurema - Luiz Fernando Freire 
- Raimundo Parente - Bernardino Viana - Helv'idio NuneiS -
Almir Pinto. 

PARECERES Nos 855 e 856, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei ao Senado n.0 364, de 1979, que 
institui o "Dia Nacional do Psicólogo". 

PARECER N.0 855, DE 1980 
(Da Comissão de 'Constituição e Justiça) 

Relator: ,Senador Amaral Furlan 
Com o Pl'ojeto que vem ao e.xame desta Comissão, de autoria 

do ilustre Senador Lomanto Júnior, institui-se o dia 27 de agosto 
como o "Dia Nacional do Psicólogo". 
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Argumenta o Autor, na sua Justificação: 
"Em 27 de agosto de 1962, através da Lei n.0 4.119, es

tabeleceram-se as bases legais para uma nova profissão no 
Brasil - a de Psicólogo. Embora só um diploma legal co
roe a definição de uma profissão, outros aspectos são ne
cessários para que a própria Lei tenha substância. De fato, 
antes mesmo da Lei um destes aspectos já existiu - uma 
área de conhecimentos científicos específicos, a qual vem 
crescendo no País. outro aspecto é o número de profissio
nais que exerce a atividade, até ó presente são cerca de 
20. COO Psicólogos, esperando-se que no final da próxima 
década sejam 50 . 000. · 

O Psicólogo tem uma longa formação universitária que 
o habilita a atuar em vários setores da sociedade, colabo
rando na solução de problemas pessoais e sociais. Ne.stas 
circunstâncias trata-se de um profissional que pode e con
tribui sensivelmente para a comunidade. 

Os mú:tlplos papéis de relevo d-esempenhados pelos 
Psicólogos, o número crescente de profissionais atuando na 
área, bem como o próprio desenvolvimento cientifico, tec
nológico e profissional da Psicologia justificam que se dis
tinga o profissional da Psicologia, como já se fez com ou
tras profissões, criando o "Dia Nacional do Psicólogo," 

A proposição não encontra nenhum embaraço à sua trami
tação, quanto à constitucionalidade e j uridicidade, motivo que me 
leva a opinar pela sua aprovação. 

Sala das COmissões, 28 de maio de 1980. ~ -Aloysio Chaves, 
Presidente em exercício - Amaral Furlan, Relator - Lenoir Var
gas - Nelson Carneiro - Leite Chaves - Franco 1\'lontoro - Ber
nardino Viana - Helvidio Nunes - Aderbal Jurema. 

PARECER N.0 856, DE f980 

(Da Comissão de Educação -e- Ci.tltui·a) 
Relator: Senador Aderbal Jurema 

O presente projeto de lei, de autoria do ilu.stre Senador Lo
mant-D Júnior, tem por objetivo a instituicão do "Dia Nacional do 
Psicólogo". -

Alinhou, o eminente Autor. em sua justificação que, no dia 27 
de_ a_gosto de 1962, se criou, através da Lei n.0 4.119, a profissão de 
ps1cologo. 

Afirma, ainda, que: 
"Embora só um diploma leg~I coroe a definição de 

uma profissão, outros aspectos são necessários para que a 
própria Lei tenha substância. De fato, antes mesmo da Lei 
um destes â.spectos já existiu- uma área de conhecimen
tos científicos especifico.s, a ·qual Vt'!m crescendo no País. 
Outro aSpecto é o número de pi-ofissionais que exerce a 
atividade, até o presente são cerça_d_e_ 20_000 Psicólogos, es
perando-se que no final da próxima década sejam 50. 000. 

O Psicólogo tem uma longa forma-ç:io univcr.'Sitária que 
o habilita a atuar em vários setores da socicd:::tde, colabo
rando na solução de problemas pessoais e sociais. Nestas 
circunstâncias trata-.se. de um profissional que pode e con
tribui sensivelmente para a comunidade." 

O P~icólogo dedica-se_basicamcntc ao estudo do comportamen
to hmn::t!'l_o, diagnosticando desajustes emocionais .. disfunções ce
rebrais. di.~ritm.ias_ oligofrenias e prob~emas correlatas. Atua nos 
departamentos de seleção de pessoal, acompanhando o desempe
nho dos funcionários e promovendo atividad€s que possam -induzi
los a malar produtividade. No setor educacional participa da ela
boração de currículos e dá assistência a profe~ores _e _alunos que 
necessitem de sua orientação podendo também dedicar-se à. tc
r:'!.pêutica, aplicando técnicas psicológicas adequadas. 

Como diz o autor: 
"Os múltiplos papéis de relevo desempenhados pelos 

Psicólogos, o número crescente de profissionais atuando 
na área, bem como o próprio desenvo!vimento cientifico, 
tecnológico e profissional da Psicologia justificam que s~ 
distinga o profissional da Psicologia, como já se fez com 
outras profi.ssões, criando o "Dfa Nacional do Psicólogo". 

Somos, pois. pela aprovação do presente pro}eto de lei, no que 
tange aos aspectos de conveniência e oportunidade. 

Sala das COmissões, 9 de outubro de 1980. - Jutahy Magalhães, 
Presidente em exerc:icio" - Aderbal__J_urema,_ Relator - Jorge Ka
lume - Adalberto Sena - Tarso Dutra - José Lins. 

PARECER N' 857, DE 1980 

Da Comissão de Constit-uição e Justiça, sobre o Projeto 
de Lei do Senado n.0 141, de 1979 - complementar, que 
"introduz alteração na Lei Complemetar n.0 25, de Z de 
;Julho de 1975, que "estabelece critério e limites para a 
íuação da remuneração dos Vereadores". 

Relator: Senador _Aderbal Jurema. 

Com o Projeto de Lei Complem·entar que passamos a exami;nar 
nesta COmissão, o ilustre Senador Orestes Quércia, seu Autor, pre
tende alterar a redação do seguinte dispositivo vigente da Lei 
Gomplementar n.0 25/75: 

"Art. 9.0 A população do Município será aquela es
timada pela Fundação _Insii..t._uto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (lBGE), que fornecerá, por certidão, os dados 
às Câmaras interessadas." · 

Arrolando as motivações que o inspiram à elaboração da sua 
p:-opo3ta, o Autor_ argumenta, na Justificação, que o transcrito 
dispositivo da Lei Complementar n.0 25/75 não fixou, para o IBGE, 
a regularidade de um periodo adequado para as suas estimativas. 
Por outro lado, nem tcct.2s as Câmaras Municipais do País de
monstram o interesse que deviam demonstrar pelas estimativas a 
_cargo da citada Fundaç_ão especializada brasileira. EJsas omlssé~s, 
s-egundo o Autor, implicam em prejuízo para o desenvolvimento 
cios Municipios. 

Do Art. 9.0 acima transcrito. o Projeto, na verdade, apena.s 
acrescenta a palavra "quadrienalmente" - para fixar o período 
das estimativas do IBGE - e substitui as expres,s:ões finais "Câ
maras interessadas" poi '1Câmaras Municipais". 

Pelo Projeto, em conseqüênci_a~ o IBGE passa a ter o dever de 
estimar, de quatro em quatro anos, a população dos Municípios, 
fornecendo às suas re.::;pecti7D..'.3 C.1m8.ras Municipais, independente 
do intere_sse ou não desta,s, certidões dessas estimativas. 

A proposição harmoniza-se com a constituição, é jurídica, está 
elaborada em boa técnica legislativa e, no mérito, oferece um 
conteúdo de intere:;;se público. 

Por estas razões, opino pela aprovação do presente Projeto de 
Lei Complementar. 

Sala das Comissões, 8" de outUbro de 1980. - Nelson Carneiro, 
Presidente em exercício - Aderbal Jurema, Relator - Bernar4ino 
Vii!.na - Raimundo Parente - Luiz Fernando Freire - Almir 
Pinto - Leite Chaves - Franco Montoro - Helvídio Nunes, 
vencido. 

PARECER N' 858, DE 1980 

Da ComissãO de Constituição_e Justiça sobre )os Pro
jetos de Lei J>Jo !Senado n.o ~88~ de 1978, ~1ue Hacrescenta .e 
modifica a :redação de dispoistivo da LCi n.0 5 .107, de 13 
de setembro J.ie 1966", e 319, de 1979, que "permite ~o em
Pregado utilizar a .con.ta vinculada ao nascimento de filho, 
acrescentando dispositivo ao nrt. 8.0 Ida [.ei do Fundo de 
Gaiantia do 'Fempo de Serviço_:_ 1'Lei ;n.0 5.107, de 1966". 

Relator: Senador Almir Pinto 

O projetO_ sob- exame, de autoria ctO.~ Ílustre Senador Orestes 
Quércia, tem por objetivo estabelecer que a hipótese de nasci-
11?-ento de filho seja motivo para que o empregado optante pelo 
Sistema do FGTS, possa utilizar até 50S"i. ícinqüenta por cento) do 
saldo da sua conta. 

A matéria tramita, :pa forr:pa regi_mental, Cm conjunto. com o 
PLS n.0 319, de 1979, também de autoria do ilustre Senador Ores
tes Qué_rcla, dispondo igualmente_ sobre_ a liberação do saldo da 
conta VInculada do empregado optante~ "ao ensejo do nascimento 
de filho do empregado". 

Ambos os projetes receberam pareceres contrários nesta Co
missão, de autoria do iiustre Senador Nelson Carneiro ·e nosso 
quando da:_ tramitação a.11:terior, e agora voltam à nossa apreciaçfio: 
em decorrencia de requenment-o do __ Uustre Senador Orestes Quércia. 

Não há inovação quanto ao mérito, nem razões para ser mu
dad? o ~!ltendimento por nós manifestado anteriormente, com 
apmo, alias, em argumento do ilustre Senador Nelson carneiro. 
quando estabeleceu, ?O p~recer já mencionado, que ~~a FGTS deve 
ser reservado para s1tuaçoes excepcionalíssimas, já que .seus cons
tantes desfalques acabem prejudicando o trabalhador na hora 
do desemprego". - -

Diante do exposto, nosso parecer é, na forma do art. 292 do 
~egimento Interno, pela rejeição de ambos os proj etos, por des
v~rtuare~ no m~rito a 1'in~Udade da lei, sendo, por isso, injuri
dicos e rnconveruentes. 

• 
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Sala das Comissões~ 8 de outubro de_ 1980. - Nels<m Carneiro, 
Presidente em exercício - Almir Pinto, Relator - Helvídio Nunes 

- Luiz Fernando Freire - Raimundo Parente - Bernardino Via
na - Aderbal Jurema - Cunha J.Jma. 

PARECERES Nos 859 e 860, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei do .Senado n.0 274, de 1979, que 
acrescenta parágrafo ao art. 2.0 da Lei n.0 5.107, de 13 de 
setembro de 1966, que institui o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço. 

PARECER N.0 859, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Hugo Ramos 
1 . Trata-se de Proj"to de Lei, de autoria do nobre Sen·ador 

Nelson Carneiro, que Introduz parágrafo ao art. 2.0
, da Lei n.0 5. 107, 

de 13 de setembro de 1900, para obrigar as empresas a fornecer a 
seus emp-regados, trimestralmente1 os comprovantes dos ·recolhi
mentos para o FGTS. 

2. o Projeto satisfaz os requisitos de constitucionalidade e de 
jurisdic!dade posto que melhora a oondlção social do trabalhador 
(art. Hl·5. caPut, c. Federai>, sendo compatível com a s~temá!tica 
FGTS. Não se perça, além disso, de vista que as minundencias de 
aplicação se transf-erem a~ _futuro. regulamento a ser e~do, 
consoante se propõe no Projeto em tela. 

3. Entretanto seria conveniente inti-oduzir sanção indtreta, 
que leve o em.pre_iador do cumprimento do preceito. Dzstarte, su
gerimos a seguinte Emenda aditiva: 

EMENDA <N.0 1-<JCJ 

Dê-se ao § 2.0 , do art. 2.0, a segui·nte red.ação: 
"§ 2.0 As empr·e33.S são obrigadas a fomecer a. seus em
pregados optantes, trimestralmente e na forma que se- dis
puser em regulamento, comprovantes dos respectivos reco
lhimentos, sob pena de incidi~em em mlJ.]ta igua.l a três 
salári-os de referência, por ell1!Ptegado." 

4. Somos .pela aprovação do Projeto, com o acréoscirno que, em 
nosso juizo, confere eficácia prática ao comando legal. 

É o Parecer. 
Sala da' Comlssées, 17 de outubro de 1979.- Henrique de La 

Rocque, Presidente - Hugo Ramos, Relator - Nelson Carneiro -
Tancredo Neves- Aderbal J'urema _. Moacyr Dalla. -Cunha Lima. 
- Almir Pinto- Bernardino Viana_- Raimu~do_Pa~nte. 

PARECER N.o 86Ó, -DE 1980 
Da Comissão de Legisla-ção Social 

Relator: Senador Raimundo Parente 
QUer o eminente Senador Nelson Carneiro, com o pr·e-sente 

projeto, obrtgar as empresas a fornecerem, trimestraJ.ment~. aos 
seus empregados optantes, o comprovante dos r-ecolhi·mentoo f·z.ltos 
às suas contas vinculadas ao Fundo de Ga:rantia. do Tempo de 
Serviço. 

A -r.·rovidência tem por objetivo tornar possível aos empregados 
uma fiecalização direta e pessoal quanto ao cumprimento daquela 
obrigação das empresas, pois, eomo advert-e o Auto-r, têm ooorrldo 
casos em qu~ o trabalhador despedido, ao tentar movim-entar sua 
conta vinculada, ve.rifiea. que os d-erpósi!tos não foram efetuados. 

A medida, sem dúvida, é das mais louváveis e a.ca.uteladoras 
dos interesses dos empregados. Certamente, por esse motivo, foi 
que o Decreto n.o 59.820, de 1966, que baixou o Regulamento do 
Fundo de Garant!a do Tempo de sewiço, já dispõe no art. 16, § 1.0 , 

sobre a medida preconizada, in verbis: 
"Art. 16. . .......... - ... " ........ - .. ·------.- ....... . 
§ 1.o -A empre.sa deverá informar lllensalm.ente, ao 

empregado optante, o valor do depósito devido à •ua contá 
vinculada, na confonrJdacle do que dispõe o art. 9.0 deste 
Regulamento". (0 art. 9.0 é o que trata da obrigatoriedade 
da efetivação do depósito)." 

Outras nonnas regulam•e.ntares também assegurem ao empre
gado o controle de sua conta. Veja-se, por exemplo, o art. 14 do 
mesmo Decnoto: 

"Art. 14. Cabe aos Bancos Depositantes das empresas, 
fornecer aos etnpregados o.prbantes extrato anuaJ. q_~ suas 
contas vinculadas, devendo, ainda, atender aos pedidos de 
informações que lhes sejam feitos pelo·s empregados, por 
Intermédio do vespectivo Sindicato, ou, na fa1ta deste, dlre
tamente pelos interessados. 

§ J.O o extrato da conta vinculada será, também. for
necido à empresa e ao empregado, quando ocorrer rescisão 

ou ext!nção do oontrato de trabalho ou for o em;p.regado 
transferido para outra localidade." · 

Aparentemente não haveria necessidade da alteração <proposta 
no projeto já que as disposições transcritas regulam a. matéria.. 
Entretanto, tudo está a indicar que o descumprimento de.sses pre
ceitos decorre, justamente, dD fato de não emanarem da Lei. 

Diga-se, também, que no particular houve uma novação do 
decreto regulamentador da Lei n.0 5.107, de 1966, pois criou uma 
obrigação não prescrita nessa lei. Nesse caso o projeto tem a 
virtude de compatibilizar os do!.s textos. 

De re.sto, o projeto propõe. um disclplinamento bem mais !ncl
sivo pois, enquanto que a norma vigorante obriga as empresas a, 
apenas, "informa.r" sobre os depósitos, a proposição prevê a com
provaçao do valor depositado, o que asseg;uraa-á, !ndlscutlvclmente, 
ao empregado a certeza de que~ no momento da rescisã.o de seu 
contrato, .estarão ef·etivamente na sua. conta vinculada os recmsos 
de que tanto neoessita. 

Ante essas oonBlderações, opinamos pela aprovação do pres"nte 
projeto, com a Emenda n.o ·1-CCJ. 

Sala das Comissões, UI de junho de l980. - Helvidio Nun~ 
Presidente - Raimundo Parente, Relator - Nelson Carneiro, sem 
voto - Humberto Lucena. - Franco Montoro. 

PARECERES N•s 861 e 862, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 283, de 1979, que 
"dá. nova redação ao artigo 3.0 da Lei n.0 6. 243, de 24 de 
setembro de 1975". 

PARECER N.0 861, DE 1980 

Da Comissão d'e Constituição e Justiça 

Relator: Senador L~noir Vargas 

De autoria do nobre Senador Nelson carneiro, o presente 
Projeto, dando nova redação a dispositivo da Lei n.o 6.243/75 -
que regula a situação do aposentado pela Previdência Social que 
volta ao trabalho e a do segurado que se vincula ao seu regitne 
"PÓS completar 60 anos de idade -, objetiva fixar novo critério 
para a de~olução, ao aposentado, do pecúlio a que fez jus. 

Pela legislação vigente, a matéria está assim regulada nos 
arts. 1.0 e 3.0 da Lei n.O 6. 243/75: 

"Ai"t. 1.0 O aposentado pela Previdência Social que 
voltar a trabalhar em atividade sujeita ao regime da Lei 
n.o· 3.807, de 26 de agosto de 1960, terá direito, quando 
dela se afastar, a um pecúlio constiuíd-o pela soma das 

. contribuições correspondentes às suas próprias contribui
ções, pagas ou descontadas durante o novo ·período de 
trabalho, corrigido monetariamente e acrescido de juros 
de 4% (quatro por cento) ao ano, não fazendo jus a outras 
prestações, salvo as deeorrentes de sua condição de apo
sentado:~ 

"Art. 3.0 O ~egurado que tiver recebido pécullo e vol
. tar novamente a exercer a.tividade que o filie ao regime da 
Lei Orgãnica da Previdência Social, somente terá direito 
de levantar em vida novo pecúlio após 36 (trinta e seis) 
meses contados da nova filiação." 

A finalidade do Projeto é excluir essa carência de 36 meses 
do_ aTtigo supratranscrito, deferindo-se ao segurado o direito de 
levantar anualmente o pecúlio formado por suas próprias con
tribuições. 

A medida proposta parece-me inteiramente procedente, já 
que o pecúlio - como ocorre ao titular de uma Caderneta de 
Poupança - pertence ao segurado e, em conseqüência, deve ser 
menos rígido o seu direito de movimentá-lo. 

A Previdência Social, por outro lado, não parece ocorrer 
nenhum inconveniente em llberar um dinheiro de custo bastante 
oneroso, pois, para mantê-lo em seus cofres geralmente como capi
tal de giro) está pagando correção monetária e juros anuais de qua
tro por cento. 

Em termos jurídicos e constitucionais, pelo que se verifiCa1 

nada obsta o c_onteúdo da proposta. 
Há restrições a fazer ao texto reivindicado pelo Projeto para u 

dispositivo que se quer alterar. A redação sugerida pelo Autor é 
a seguinte: 

"Art. 3.0 Excluída a hipótese prevista no art. 1.0
1 po

derá o ~egurado levantar anualmente o pecúlio." 
Creio qu_e tal te:x:to, data vênia, não é suficientemente escla

recedor da situação do aposentado que, já tendo uma vez recebido 



'5630 Terr,;a-feira 14 l)IÁR!O DO CONGRESSO NACIONAl. (Scção II) Outubro d,~ 1980 _ 

o pecúlio por um determinado período de contribuições, em novo 
trabalho, volta à atividade outras vezes e, tantas quantas o fez, 
formará novos pecúlios que terá direito de levantar. 

Tramita na Câmara dos Deputados, aguardando vaga Íla Or
dem do Dia para ser votado, o Projeto n.o 401-A/79, de autoria do 
Deputado Athlê Coury, de objetivos idênticos aos que ora ana
lisamos, ao qual a Comissão de TrabaLho e Legislação Social, com 
o apelamento da Comissão de Finanças, ambas daquela Casa do 
Congresso, ofereceu emenda que, a meu v·er, corresponde, em téc
nica legislativa aprimorada, à iniciativa reivindicada. A referida 
emenda está redigida nos seguintes texmos: 

"Art. 3.0 O segurado que tiver recebido pecúlio e v-ol
tar a exercer atividade que o filie ao regime da Lei Orgâ
nica da Previdência Social, terá direito de levantar outro 
pecúlio após 12 (doze) meses da nova filiação." 

Essa simultaneidade de tramitação legislativa de uma mesma 
proposta, na Câmara e no Senado, não implica em prejudicialidade 
de nenhum dos Projetas. Pode até mesmo ocorrer que, em face do 
acúmulo da Ordem do Dia da Câmara, um Projeto do Senado, em 
início de tramitação, seja apreciado e votado a tempo de alcançar, 
estacionário, o seu congénere na outra Casa do Legislativo, hipótese 
que redundaria em apreciável economia do processo legislativo. 

Portanto, o Projeto sob exame merece rápida tramitação, mas 
com emenda que, sem qualquer demérito para o seu Autor ou para 
o senado, não há por que se afastar de um texto que, na outra 
Casa Legislati'Va, se tornou aprimorado e, em conseqüência, mais 
consentãnio com o interesse público. 

Isto posto, opino pela aprovação do PLS n.0 283/79, através 
da seguinte 

EMENDA N.o I - CCJ (SUBSTITUTIVO) 
Dê-se ao art. 1.o do Projeto a seguinte redação: 

('Art. 1.0 O art. 3.o da Lei n.0 6 ,243, de 24 de setembro 
de 1975, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 3.0 O segurado que tiver recebido pecúlio e vol
tar a exercer ativid·ade que o filie ao regime da Lei Orgâ
nica da Previdência Social, terá direito_ de le'Vantar outro 
pecúlio após 12 (doze) meses da nova filiação." 

Art. 2.0 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em conÚ'ário. 
Este o Parecer, s.m.j. 
Sala das Comissões, 18 de junho de 1980. - Henrique de La 

Rocque, Presidente - Lenoir Vargas, Relator - Cunha Lima -
Franco Montoro - Lázaro_ Bar_boza - Aloysio Chaves - Murilo 
Badaró - Moac_yr Dalla - Raimundo Parente - Almir Pinto -
Nelson Carneiro, sem voto - Hugo Ramos - Amaral Furlan. 

PARECER N.O 862, DE !980 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Raimundo Parente 

Propõe o eminente Senador Nelson Carneiro a alteração do 
artigo 3.0 da Lei n.o 6.24'3, de 24-12-75, que dispõe sobre a situação 
do aposentado da Previdência Social que retorna à atividade. 

Pelo artigo 1.0 da referida lei, o aposentado por tempo de 
serviço, que volta a trabalhar, faz jus a um pecúlio, correspondente 
à soma das suas contribuições nesse período, que lhe será pago 
quando se afastar definitivamente da atividade. O artigo 3.0, obje
tivado pelo Autor, estatul que, numa "segunda volta" à atividade, 
o beneficiário só poderá levantar o pecúlio após 36 meses da nova 
filiação. De acordo com o proj_eto, esse prazo é reduzido para um 
ano. 

A douta Comissão de constituição e Justiça, embora opinando 
favoravelmente à matêria, concluiu por um SUbstitutivo que lhe 
aprimora a redação, tornando o texto mais explicito. 

Não vemos, em princípio, qualquer inconveniente no projeto. 
O pecúlio, como diz a lei,. é constituídO pelas próprias contribuições 
do segurado. Portanto, aquHo que lhe será devolvido é dinheiro seu, 
uma espécie de poupança compulsória. 

A restrição do artigo 3.0 parece-nos evfdencJar um propôsito 
de dificultar ou deses-timular o beneficiário _de_ pedir "n" vezes 
sua inscrição para, logo após, voltar à !natividade. total. 

Haveria como que um interesse da adlnini.St.ração-da Previdên
cia Social de forçar o aposentado a uma decisão definitiva. 

Sucede, porém, como -bem argumenta o eminente Autor do 
projeto, que os aposentados, na sua esmagadora maioria, percebem 
proventos extremamente reduzidos,- o --que os 1éva;· a ·-aespeito de 
problemas de idade ou de saúde, a- precisar trabalhar, às vezes 
até, para atender a situações de emergência. Assim, embora o 
animUJS seja de parar definitivamente, a premência de dificulda
des econômicas faz com que tenham de reconsiderar suas decísões. 

Vista a questão sob esse prisma, não é, realmente razoável que 
o aposentado, após esse novo período de trabalho, tenha de aguar
dar mais três anos para receber o pecúlio assegurado por lei. Em 
certas circunstâncias, especialmente quando já é longa a cami
nhada pela vida, esses três anos podem vir a ser inatingidos. 

É com o pensamento voltado par3- _essas situáções que, tam
bém, nos manifestamos pela aprovaçao do projeto, na forl'l,la do 
Substitutivo oferecido peJa Comissão de Con,st!tuição e Justiça. 

Sala das Comissões, 9 de outubro de 1980. - Helvídio Nunes, 
Presidente. - Raimundo Parente, \Relator .:..... Nelson CarneirO, sem 
voto. - Jutahy Magalhães - Franco Montoro - Humberto Lucena. 

PARECERES N•s 863, 864 e 865, DE 1980 

·Sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 351, de 1979, que 
udis.Põe a respeito da esp-ecial!ização\ td,e En~eiros e 
Arquitetos em ''Engenharia de Segurança do Trabalho" e 
da profissão de ·,'Técnica. de Seguranç~ do Trabalho" e es
tabelece providências". 

PARECER N.0 863, DE 1980 

J?a Comissão de ConStituição e Justiça 
Relator: Senador Tancredo Neves 

O projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Roberto 
Saturnino, visa a regulamentar o exercício da especialização de 
Engenheiro de Segurança do Trabalho e da profissão de Técnico 
de Segurança do Trabalho. 

2. Na .rustificação, após referir que a especialização e a pro
fissão regulamentadas se acham relacionadas na Norma Regula
montadora n.0 27, da Secretaria de Segurança e Medicina do Tra
balho, aprovada pela Portaria n.0 3.214, de 8-6-78, do Ministério 
do Trabalho, pondera o autor: ''0 MTb exige da empresa a con
tra:taçã-O desses profissionais, sem que exista a especialização e a 
profissão criadas por lei. O projeto visa a cobrir essa lacuna na 
legislação ... " 

3. O projeto contém 4 (quatro) artigos. o art. 1.0 trata dos 
que podem exercer a especialização de Engenharia de Segurança 
do Trabalho. O art. 2.0 estabelece os requisitos para o exercício 
da profissão de Técnico de Segurança do Trabalho. o art. 3.0 dis
ciplina a inscrição requerida para o exercício de amba.s as ati
vidades. 

O art. 4.0 contém referências à regulamentação e à vigência, 
englobando, ainda, a cláusula revogatória de eventuais disposi
ções contrárias. 

4. Compete à Uniª o legislar sobre o exercício das profissões 
liberais e técnico-científicas (art. 8.0 , item XVII, alinea "r"). :É li
vre, por outro lado, o exercício de qualquer trabalho, ofício ou pro
fissão, desde que sejam observadas· as condições de capacidade 
legalmente estabelecidas (art. 153, § 23, da Constituição). Inexis
te, privatividade de competência para a iniciativa de leis nessa 
matéria. Nada, pois, a objetar contra. a proposição, sob o as
pecto constitucional. 

Juridicamente, respeita a sistemática legal vigente, sendo, no 
~ntanto, susceptível de reparos quanto à técnica legislativa, pois 
o art. 4.0 deve ser desdobrado em dois ou três, cabendo, além do 
mais, assinalar a desnecessidade de autorizar o Executivo a expe
dir atas de regulamentação, sem fixar-lhe prazo, pois a compe
tência regulamentar enquanto tal deflui de atribuição constitu
cional (art. 81, !tem III). ~ 

5. Isso posto, opinamos pela aprovação do projeto, por 
constituciona] e jurídico, na forma da seguinte Emenda: 

EMENDA N.0 1-CCJ 

Desdobre-se o art. 4.0 nos seguintes artigos: 

-"Art. 4.0 O Poder Executivo regulamentará esta Lei 
no prazo de 120 (cento e 'Vinte) dia.s contados de sua pu
blicação. 

_ Art. 5.0 -Esta--Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

Art. 6.0 Revogam-se as disposições em contrário." 

Sala das Comtssões, 30 de abril de 1980. - Henrique de La 
Rocque, Presidente - Tancredo Neves, Relator - Lázaro Barboza 
-'llelvídio Nunes- Alrnir Pinto - Raimundo Parente - Ader
bal Jurema - Bernardino Viana - Lenoir Vargas. 

PARECER N.0 864, DE 1980 

Da Comissão de Legislação Social 

Rela tora: Senadora Eunice Michiles 

O presente projeto, de autoria do ilustre Senador Roberto 
ª-aturnino; ora sbb exame desta Comissão, visa a estabelecer nor-

• 

' 
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mas para o exercício da especialização de Engenheiros e Arqui
ictos cm Engenharia de Segurança do Trabalho e da profissão de 
Técnico :..lc Segurança do Trabalho. 

Ampara-Soe o eminente autor, ao justificar o projeto, na Lei 
n.o 6.514, de novembro de 1977, que alterou o Capítulo V do Ti
tulo II da Consolidação da$ Leis do Trabalho, e, m(!.is, nas Nor
mas Rcgulamentadoras n.0 27, da Secretaria de Segurança e Me
dicina do Trabalho, aprQvada pela Portaria n.O 3.214, de 8 de ju
nho de 1978, que trata do registro do curso de especialização 
no Ministério do Trabalho. 

Dentre as atividades relacionadas na citada Norma Regula
mentadora, figuram as de Engenheiro de Segurança do Traba
lho e Supervisor de Segurança do Trabalho, profissõeS estas ainda 
não r€gulamcn ta das por lei. 

Finaliza a Justificação: "É princípio constitucional - pará
grafo 23 do artigo 153 - que o .exercício de uma profissão de
pende de ser regubdo, por lei, a sua especialização ... O projeto 
visa a coibir essa Iactma na legislação". 

A proposição, a nosso ver, tem um duplo mérito: busca o 
aperf-eiçoamento de nossa legislação trabalhista, legalizando o 
exercício desses profissionais e, no plano sot;ia1, embas.sa a se
gurança do trabalho em mãos especializadas e técnicas, para 
maior tranqüilidade do trabalhador. 

Somos. assim, pela aprovação do presente projeto, com a 
emenda: apresentada pe'a douta Gomiss_ão de Constituição e Jus
tiça, que lhe complementa o texto segundo a técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 14 de agoSto de 1980. - Limoir Vargas, 
Presidente - Eunice l\Iichiles, Relatara - Raimundo Parente -
Humberto Lucena - Jutahy l\Iagalhães. 

PARECER N.0 865, DE 1980 

Da Comiss:1o de EducaçãO c Cultura 

Relatora: Senadora Eunice :l-fichiles 

De iniciativa do ilustre Senador Roberto Saturnino, o projeto 
sob exame \isa a regulamentar o exercicio da esPecialização de 
Engenheiro de Segurança do Trabalho, e d~ profissão de Técnico 
de Segurança <lo Trabalho. 

Amparado na Lei n.o 6.514. de novembro de 1977, que alte
rou o Capítulo V do Titulo II da Consolidação daS Leis do Tra
balho, e nas Normas Reguladoras n. 0 27 .. da Secretaria de Se
gurança e Medicina do Trabalho, aprovada pela Portaria n.0 3.214, 
de 8 de junho de 1978, que trata do registro do curso de espe
cialização no Ministério do Trabalho, o eminente autor pretende 
que as profissões de Engenheiro de Segurança do Trabalho e Su
pervisor de Segurança do Trabalho sejam regulamentadas, con
forme o princípio constitucional. amparado no parágrafo 23 do 
arligo 153. 

At.ualmente, o Ministério do Trabalho exige da empresa a 
contratação desses profl.ssionais, sem que exista a espeChtlização 
e a profissão criadas por lei. 

O projeto em exame vem aperfeiçoar a legislaÇãO, completando 
esta lacuna. Em seus quatro artigos, o projeto trata dos que po
dem exercer a especialização 1 artigo 1.0 ), dos requisitos para o 
exercício da profissão (art. 2.0), da inscrição requerida para o 
exercício de ambas atividades (art. 3.0_), e finalmente, em seu 
artigo 4.0 , das referênCias à regulamentação e à _vigência. 

A proposição a nos.so v·~r. vem -ao encontro das aspirações de 
milhares de profissionais especializados, legalizando o exercício da 
profissão e promoven-do o aperfeiÇ'oamento da legislação em vigor. 
Isto posto, somos favoriveis ao pres€nte prOJeto, com a Emenda 
n.0 1-CCJ. 

Sala das Comissões, 9 de outubro de 1980. - Jutahy Magalhães, 
Presidente _em exercício - Eunice l\li_chiles, Relatara: - Franco 
I\-Iontoro - Adalberto Sena - Tarso Dutra - José Lins - Ader
bal Jurema - Jorge Kalume. 

1'.\lU:CERES :-.i''> 866 e 867, Dlé 1980 

Sobre o Projeto de Lei d~ Senado ~n,0 20!~ de 19791 que 
"autoriza o l\linistério da Educação e Cultura atraves do 
Conse-lho Federal de Educação a incluir nos currículos dos 
estabelecimentos de ensino de 1.0 e 2.0 - graus e superior, 
estudo sobre as vidas do Coronel José Plácido de Castro e 
do Marechal-do-ar Eduardo Gomes". 

PARECER N.O 866. DE 1980 
Da Comissão de !Constituição e Justiça 

Relator: Senador Nelson Carneiro. 
A Comissão de Constituição e Justiça, cont1·a o voto de seu 

ilustre Relator, Senador Aderbal Jurema. entendeu d_e manifes-

tar-se, no mérito, contra o Projeto de Lei do Senado n.0 207, de 
1979. 

·Nenhuma restrição se pode vislumbrar, em tal decisão, às per
sonalidades de Plácido de Castro e Eduardo Gomes, já incorpo
radas à gratidão nacional. Ocorre, entretanto, que, aprovads.. a 
proposição, terfa de- ser 'estendida igualmente a numerosas ex
pressões da bravura, da digni9-ade, da inteligência, da cultura, do 

__ tr_abalho, das artes, sob pena de ocorrer grave discriminação contra 
- as personalidades não incluídas na pretendida lei. Impossível se

ria relacionar todos os brasileiros dignos de tal homenagem, para 
que o estudo de suas vidas fosse incluído no núcleo comum obriga
tório, em âmbito nacional, nos estabelecimentos de ensino de 1.0 
e 2.o grau e superior, 

Daí a rejeiçãO, rio mérito do Projeto. 
Sala das Comissões, 23 de abril de 1980. - Aloysio Chaves, 

Presidente - Nelson Carneiro, Relator - Cun~a _L~ma - Murilo 
Badaró - Raimundo Parente - Moacyr Dalla - Aderbal Jurema, 
vencido, com voto em separado - Helvídio Nunes - Almir Pinto. 

VOTO VENCIDO, EM SEPARADO DO SR. SENADOR ADERBAL 
_JUREM A: 

De autoria do eminent_e Senador Jorge Kalume, o Projeto sob 
exame visa a autol'izar o Conselho Federal de Educação a incluir 
no núcleo comum obrigatório, em âmbito nacional, nos estabele
cimentos de ensino de L 0 e _2.0 graus e superior, estudo sobre as 
vida.s do Coronel José Plácido de Castro e do Marechal-do-ar 
Eduardo Gomes. 

JustifiCando a proposição. o Autor frisa a necessidade de ser 
preenchida lacuna no ensino de nossa história, com a inclusão 
obrigatória de estudo sobre as vidas do COJ;'Onel José Plácido de 
Castro e do Marechal-do-ar Eduardo Gomes. 

F'fguras l_e-z_end:?.r!"Js da moderna história do Brasil. a intre
pidez e o heroísmo de Plácido de Castro e de Eduardo Gomes 
estão indelevelmente ligadas à condição respectiva de "Libertador 
do Acre" e ''Alma do Co::reio Aéreo Nacional", 

Acompanha o projeto Justificação contendo exórdio biográfico, 
instruído com numerosas citações sobre_ a vida dos ilustres vultos 
-da história pátria. 

A medida se nos afigura simpática e, por certo, contará com 
a adesão dos órgãos técnicos do Ministério da Educação, na esfera 
normativa, e os Departamentos de Ensino Fundamental e de Ensino 
Médio, no âmbito _dos órgãos Centrais de Direção Superior - tudo 
como estabelece o Decreto n.0 6·6. 967, de 27 de julho de 1970, que 
dispõe sobre a organização administrativa do :MEC. 

O Prcijeto" está igua1mente distribuído à ilustrada Comissão de 
Educação e Cultura, a quem Incumbe regimentalmente o exame do 
mérito. 

Nesta Comissão, não vemos nenhum óbice_ de natureza jurí
dico-constitucional; notadamente por se tratar de um projeto au
torizativo, entregue ao exclusivo alvedrio do Poder autorizado. 

Assim, opinamos pela sua aprovação. 
Sala da~ C<lmiss.ões, 23 de abril de 1980. - Aderbal .Turema. 

PARECER N.O 867, DE 1980 
Da Comissão de Educação e Cultura 

Relator: ,senadora Eunice I\fichiles 

De autoria do ilustre Senador Jorge Kalume.. o projeto em 
estudo visa a autorizar o Gcinselho Fed_eral de Educação a incluir 
no núcleo comum obrigatórto, em âmbito nacional, nos estabeleci
mentos de ensino de 1.0 e 2.0 graus e superior, o estudo sobre as 
vidas do Coronel José Plácido de Castro e do Marechal-do-ar 
Eduardo Gomes. 

Em sua Justíficação o autor do Projeto diz que há necessidade 
de se preencher, uma grande lacuna no ensino de nossa História 
contemporânea, e oferece como subsidio, biografias dos ilustres 
vultos de nossa História. Plácido de Castro, aclamado como autên
tico herói nacional, foi conhecido como o Pai do Acre, Libertador do 
Acre, e Fundador do Acre. E sua ação militar junto com a obra 
diplomática de Rio_ Branco, incorporaram ao território nacional 
uma are a de 153.000 km2. de terras desbravadas e povoadas por 
brasileiros, que constituem hoje o Estado do Acre. 

Eduardo Gomes, conhecido como o Pa_i do Correio Aéreo Na
cional, é uma figura legend:iria. desde sua mocidad€ quando par
ticipou da revolução dos 18 do Forte de Copacabana. 

O autor do projeto, anexa em sua justificação, além de dados 
biográficos. citações sobre a vida dos ilustres Homens Públicos. 
Na Comissão de Constituição e Justiça o ilustre Senador Nelson 
Carneiro, relator do vencido, j_ulgando o mérito diz que ''nenhuma 
restrição se pode vislumbrar, em tal decisão, às personalidades de 
Plácido de Castro e Eduardo Gomes. já incorporad atidão 
nacional, ocorre, e:p.tretanto que, se aprovada a propos· , teria 
de ser estendida a numerosas expressões da bravura, da ignidade. 
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da inteligência, da cultura, sob pena de ocorrer grave illscrim.i
nação contra as personalidades não incluídas na pretendida lei". 

Data vêniat não nos parece que o argumento apresentado pela 
Douta Comissão de Constituição e JuStiça, seja convincente. de vez 
que achamos que homenagens prestadas aos vultos históricos na
cionais devam ser apreciadas através de projetas individuais, indi
oando-se o mérito dos candidatos nas just!f!cat!vas do a)ltor. 

somos, portanto favoráveis ao presente projeto de lei, por 
acharmos que conta'rá com apoio do ~stério da Educação e 
Cultura, de educadores, e, finalmente, do povo brasileiro, interes
sado em cultuar seus heróis. 

Sala das Comissões, 9 de outubro de 1980. - Jutahy Maga
lhães Presidente em e:x:ercíclo - Eunice Michiles - _Relator -
Fran~o Montoro - Adalberto Sena - Tarso Dutra, com restrições 
quanto à juridicidade, nos termos do parecer da CCJ - José Lins, 
com restrições - Aderbal Jurema. 

PARECERES N•s 868 e 869, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei do Senado. n.O 150, de 1979, 
que uperntite aos empregados a utilização da conta vin· 
culada do Fundo de Garantia d_o Tempo de Serviço para 
a cGnstrução da casa própria." 

PARECER N.0 868, DE 1980 

Da Comissão. de Constituição e Justiça 

Relator: Senado~ Raimundo Parente 
O Projeto sob exame, de autoria do iJustre Senador Franco 

Montoro, objetiva permitir Q.ue o empregado optante pelo sistema 
do FGTS, que houver efetuado depósitos em sua conta vinculada 
por 60 (sessenta) meses, possa uti-lizar o respectivo saldo para a 
construção de. casa em terreno de sua propri,edade. 

Na Justi!ficação, reconl;lece o Autor a e}l1istência da permissão 
para a utilização dos depósitos do FGTS para a compra de casa 
(artigo 10 da Lei n.o 5.107, de 1966), bem assim que a Lei n.0 5.705, 
de 197·1, permitiu, por um ano, a uti'~ização dos saldos das contas 
vinculadas, para a amortização, total ou parcial, das prestações 
atrasadas para com o BNH. --

Todavia, salienta o nobre Senador Franco Montara, "nos casos 
da utilização da conta aJté agora pre·vistos, somente foram bene
ficiados os adquirentes de imóveis construidos com ,finançiamento 
do Sistoma Financeiro d::t Habitação", poriSS_() que, como argumen
ta adiante, "inúmeros são os trabalhadOres !proprietários à_e ter
reno3 que, forçados pelas normas do BNH, têm de vendê-los para 
comprar uma casa ou apartamento c-m desacordo com as suas 
necessidades". 

Ora, nada mais justo que libertar o empregado optante desse 
por v,ezes inconveniente e indesejável vínculo com o Si-stema Fj
nanceiro da Habitação, permitindc-.se~lhe __ o saque para co~.str_uçao 
de casa própria fora do sistema orientado pelo BNH, prmcipal
mente em se tratando de construção eJP.- tereno já possuído pelo 
trabalhador. 

A matéria é de inegável interesse social, não existindo óbices 
quanto ao aspecto jurídico-constitucional, por isso nos-so Parecer 
é pE:~:a aprovação. 

Sala das Comissões 23 de abr!l de 1980. --:_ N.oysio Chaves, 
Presidente em exercício' - Raimundo Parente, Relator - Murilo 
Badaró, cÓm restrições quanto ao mé_rito - Helvídio Nunes, com 
restrições - Almir Pinto - Lázaro Barboza Aderbal Jurema 
- Nelson Carneiro - Bernardino Viana. 

PARECER N.0 869, DE 1980 

Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Humberto Lucena 

o ·Senador Franco Montoro propõe uma nova alternativa de 
utilizacão do saldo da conta vinculada no FGTS, não prevista no 
art. 8.0 da Lei n.0 5.107. de 13 de setembro de 1966. 

Pela proposta ora em exame. o titular de conta vinculada do 
FGTS poderá, desde que cumprida a carênci-"l .d~ .60 depósitos, co-r:· 
secutivos ou não, bem como atandidn uma sene de outros reqm
sitos (ser dono de terre-no, não possuir outro imóvell, etc., etc), 
sac::tr o respectivo saldo, por inteiro, aplicando-o na construçao 
de moradia ·própria, sem precisar vincular-se ao Sistema F.:.nan
ceiro da Habitação. 

Argwnenta o nobre autor que uma das mais im.portantes ~es
tinacões do patrimônio formado por força do mecani~mo cnado 
com·a Lei n.o 5..107/66 é, jus~amente, a concerne~te à aquisição da 
casa própria, "base física da família", no seu dizer. 

·Entretanto. continua: 
" •• L nos casos de utilizac;ào da conta até ago_:r;a previs

tos, somente foram beneficiados os adquir·entes de- imóveis 

construídos com financiament-o do Sistema Financeiro da 
Habitação. Não se pensou em permitir o saque !para aqui
sição fora do sistema- orientado pelo BNH e, muito menos, 
em facilitar a construcão de casas em terrenos jã possuí
dos pelos trabalhado:Eesê_ Tal orientação tem provocado 
protestos dos interessados em raz.ão da má qualidade dos 
imóveis a eles vendidos -e, especialmente, do cerceamento 
de seu direito de escolha e da impossibilidade de utilização 
dos depósitos do Fundo para a construção de casa em 
terr-eno anteriormente adquirido." 

A vinculação comp-ulsória da perm:ssão de uso do saldo da 
conta vincu(ada do FGTS para fim de construção de casa própria 
com o Sistema Financeiro da Habitação seria, assim, no entender 
do autor falha gritante da legislação referida (Lei n.0 5.107/66), 
tendo coÚtra si a generalidade dos trabalhadores do País, parti
cularmente o II Congresso dos Trabalhadores Gráficos que, aliás 
é a entidade a reivindicar a medida aqui proposta. 

E o •projeto do Senador Franco Montoro, a .par de corrigir a 
mencionada falha e permitir que os trabafuadores construam suas 
moradias em terrenos que já possuam ou venham a ipOssuir, fora 
do Sist-ema Financ-eiro da Habitação, ainda cuida de discip.Jinar 
inteiramente a nova forma de utilização da conta vinculada do 
FGTS, chegando a pormenores inteligentes e indispensáveis, como, 
por exemplo, o consignado no parágrafo único do art. 1.0 , '"Verbis": 

'"Será permitida a utilização de mais de uma conta vin
culada para a construção da casa própria, desde que se 
trate de membros de uma mesma família." 

Por todo o ex.posto e tende em_ vista a evidente conveniência 
da medida co~igpada _ n,a proposição, já_ com a recomendação 
favorável da Comissão de Constituição e Justiça, manifestamo-nos 
peGa sua aprovação. 

Sala das Comissões 9 de outubro de 1980. - llelvídio Nunes, 
Presidente - B-um.be~ Lucena, Re·lator - Jutahy Magalhães -
Raimundo Parente - Nelson Carneiro. 

PARECERES N's 870 e 871, DE 1980 

Sobre o Projeto de LCi da Câmara n.O 47, de 1977 (n.0 

618-C, de 1975, na Casa de Origem), que "dá nova redação 
ao "caput" do artign 10 da Lei n.0 5.889, de 8 de junho 
de 1973,. que "Estatui normas regulad-oras do trabalho 
rural e dá outras provitlências". 

PARECER N.0 870, DE 1980 

Da. Comissão de Constituição e Justiça. 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

.Contra o voto do Relator, o eminente Senador Moacyr Dalla, 
a Comissão de Constituição e Justiça resolveu rejeitar, no mérito, 
o Projeto de Lei da Câmara n.o 47, de 1977, pela manifesta incon
veniência de equiparar a prescrição dos direitos assegurados aos 
trabalhadores urbanos, regidos pelo art. 11 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aos trabalhadores rurais, face à evidente impos
sibilidade de, no atual momento, dar a todos igual tratamento 
legal. Sem sindicÇLtos organizoados, sem acesso às disposições le
ga.is, incluídos recentemente entre os beneficiár,tos da legislação 
trabalhista, seria imprudente legislar para os camponeses como .'Se 
se tratassem de trabalhadores das cidades. Dia virá em que tal 
proposição se possa converter em lei. No momento atual, seria 
temerária, injusta e desaconselhável a sua aprovação. 

Sala das C-omissões, 28 de m'3.io de 1980. - Aloysio Chaves, 
Presidente -Nelson Carneiro, Relator- Aderbal Jurema- Ahnir 
Pinto. - 1\'Ioaeyr Dalla; vencido, com voto em separado - Leite 
Chaves - Bernardino Viana - Amaral Furlan - Lenoir Vargas. 

VOTO VENCIDO, EM SEPARADO DO SR. SENADOR 
MOACYR DALLA 

O Projeto em exame, originário da- Câm2ra dos Deputados, 
visa a modificar a redação do caput do artigo 10 da Lei n.0 5.889, 
de 1973, no sentido de adotar, relativamente ao trabalhador rural, 
a norma contida no art. 11 da Consolidação das Le.i.s do Trabalho, 
no que respeita à prescrição dos direitos assegurados no diploma 
que S·e pretende alterar. 

A matéria, quando examinada na Câmara dos Deputados, me· 
receu parecer da douta Comissão __ de Constituição e Justiça, e inobs· 
tante manifesta:ção contrária da Comissão de Trabalho e Le
gislação Social daquela Casa do Congresso, foi aprovada: na ses
são--de 20-6-77 e encaminhada ao Sen-ado com o Ofíc.~o n.0 232, de 
22 de junho do mesmo ano. 

A norma consubstanciada no artigo 10 da Lei n.0 5.889, de 
1973, estabelec·e como limite inicial para a prescrição extinth"a 
"a cessação do contrato de trabalho", iSto importando em que um 
direito lesado, sempre e quando não ocorresse, por qualquer forma 
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a término da relação empregatícia, teria o seu prazo prescri
c:onal prorrogado indefinidamente. 

É entendimento de ponderável parcela dos estudiosos neste 
campo do direito que a ''prescrição .extinti·-.ra" constitui matéria de 
interesse Soc_ial, uma vez que de_ profundas implicações no equilí
brio das relações jurídicas. 

Para Arnaldo Susseklnd, "o titular de J,lm direito violado tem 
o dever (o grifo é nosso) de promover a reparação da lesão so
frida. , . ", pc.;.s. como adverte Câmara Leal, " ... sua negligência im
porta no descumprimento de um dever social". 

Inexlstindo obstáculos de ordem jurídico-constitucional que o 
pos.sa invalidar, o projeto se recomenda, também quanto ao mérito. 

Somos assim, por sua tramitação. 

Sala das Comissões, 28 de maio dé 11180. - Moacyr Dana. 

PARECER N.0 871, DE 1980 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Humberto Lucena 

Em conformidade com o pr~ceituado no art. 10, da Lei nú
mero 5. 889, de 8 de junho -de 1973, a prescricão dos direitos asse
gurados por esse diploma legal ao trabalhador rural só ocorrerá 
<:~pós dois anos de cessação do contrato de trabalho. 

Pois bem, o ProJeto de Lei da Câmara n.0 47, de 1977, pre
coniza nova redação para o aludido dispositivo legal, estabelecendq 
que a prc.s-crição dos direitos assegurados aos trabalhadores rurais 
. ;crit regida pelo disposto no art. 11, da Con.solldação das Lels do 
Trabalho, ou seja, que a prescrição ocorrerá dois anos após o ato 
lesivo ao.s interesses do trabalhador. 

A ComLssão de COnstituição e Justiça, por maioria de votos. 
houve por bem rejeitar, no mérito, a proposição, por considerar 
mconveniente a equiparação da prescrição dos direitos assegura
dos aos trabalhadores urbanos oom os dos trabalhadores rurais. 

Em verdade, temos para nós, que a providência consubstan
ciada na iniciativa cm exame significa um .inadmissível retrocesso, 
motivo pelo qual não deve ela prosperar. 

De fato, a Consolidação das Leis do Trabalho veio a lume 
nos idos de maio de 1943, e a prescrição nela prevista, de dois 
anos contados desde o ato infringente na legislação trabalhista é, 
hoje, um anacronismo. 

Comb a experiência vem demonstrando à sacied-:::tde, milhares 
de empregados deixam de reivindicar seus legítimos direitos, ao 
menos durante a vigência do contrato de trabalho, eis que a re
clamação que venham oferecer perante a Justiça do Trabalho, 
ainda que julgada procedente, não raras vezes ocasiona, como re
presália, a despedida do emprego. 

Por esse motivo. a fim de não seí.-em d·espedidos, os trabalha
dores, com freqüência, deixam de apresentar a reclama.tória1 per
dendo o direito de fazê-lo, em face da prescrição. 

Nesse sentido, a norma que !lgura no caput do art. 10, da Lei 
n.0 5.889/73, segundo a qual a prescrição dos direitos a.sseg_urados 
ao trabalhador rural só o·correrá após dois anos da cessação do 
contrato de trabalho, con.s!stiu em autêntica evolução, produto 
de- legítimas reivindicações e de estudos acurados, nos quais cola
boraram decisivamente a doutrina e a jurisprudência. 

É absurdo, por conseguinte, pretender-se a introdução do re
ferido anacronismo da legislação relatim ao trabalhador rural, 
quando deveria ocorrer exat.amente o oposto, ou seja, a substituição 
à prescrição da legislação trabalhist? pela contida n_a Lei nú
mero 5.889/73. 

Pelos motivos expostos, somos pela rejeição do Projeto de Lei 
rda Câmara n. 0 47, de 1977. 

Sala ctas Comissões, 9 de outubro de 1900. - Helvídio Nunes, 
Presidente - Humberto Lucena, Relator - Franco Montoro 
Nelson Carneiro- Raimundo Parente --Jutahy 1\-lagalhães. 

() SR. I'RESIIH:~n: 1 luiz Viana) - O Expediente lido vai à publi· 
I..:<H.;:'H'. (Paus;,t.) 

i: ~.:üm profundo pesar que a Presidência comunica à Casa o falecimento 
do nns!'>o ilustre "olc:g_.:~ Senador Jcssé Freire, representante do Estado do Rio 
( ir;ttHk do Norte. 

s{,hrc a mcs.:t, requerimento que vai ser lido pelo Sr. !9-Secretário. 

t lido ú sc•j:uintc 

REQl'ERI~!ENTO N' 428, DE 1980 

Pelo falcdmento do Senador Jessé Freire, ocorrido hoje, no Rio de Ja
neiro. requcn:mos. na forma regimental e de acordo com as tradições da Ca
:-:1. as .~cguintcs homenagens: 

a) inscn;~ul em ata de voto de profundo pesar: 

b) representação nos funerais; 
c) apresentação de condolências à família e ao Estàdo do Rio Grande do 

Norte: 
d) levantamento da sessão. 

-Sala das Sessões, 13 de outubro de 1980.- Luiz Viana- Bernardino 
Viana- José Lins- Adalberto Sena- José Sarney- Passos Pôrto- Jorge 
Kalume- 1\'ilo Coelho- Almir Pinto- João Lúcio- Heh-·ídio Nunes. 

O SR. !'RESIDENTE (luiz Viana)- O requerimento lido depende de 
votaçào, em cujo encaminhamento poderá fazer uso da palavra qualquer Se~ 
mtdor que assim o desejar. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS - BA) - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. !'RESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Lomanto Júnior, para encamihar a votação. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS- BA. Para encaminhar a votação. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

A Casa, como disse V. Ex•, consternada, e profundamente consternada, 
recebe "a iflfãiisb. notícia do falecimento do eminente Senador Jessé Pinto 
Freire. 

Representante do Estado do Rio Grande do Norte, honrou esta Casa e 
este Parlamento com seu talento, com sua dedicação e, sobretudo, com seu 
espírito público . 

Nascido no Estado que representava, nele exerceu uma atividade das 
mais importantes durante toda a sua vida, não só no setor empresarial priva
do, mas, sobretudo, no amargo. difícil exercício da vida pública. Ainda jo
vem. a morte imp"iedosa Ceifa a sua v_ida qu_a!'!do muito serviç-o ainda poderia 
prestur à sua terra e ao seu Pais. 

Dentre os cargos exercidos por Jessé Freire, destaca-se a sua ação, diria 
mesmo a sua pertinácia, a sua vocação de servir, revelada durante todo o tem
po cm que presidiu a Confederação Nacional do Comércio, função que cxer~ 
ceu até o momento da morte. 

Afustado desta Casa em virtude de uma doença pertinaz, lutou contra a 
morie com aquela mesma bravura com que lutou para viver. 

A sua f<.~mília chora, neste momento, a perda do ente querido, abre~se 
uma lar.;una no setor empresarial, porque assiste ao desaparecimento do mais 
importante integrante, na qualidade de presidente da Confederação Nacional 
do Comércio, e perde esta Casa um integrante dos mais dedicados, que sem
pre tinha uma palavra carinhosa e_ U:ffia atenção esp_eciat para com seus cole~ 
gas. 

A minha convivência com Jessé Freire não foi curta. Durante o tempo 
em que exerci os oito anos de mandato, na outra Casa, pelas ligações profun
das que existiam entre ele e um fraternal amigo meu, já o conhecia e já o esti
mava através da amizade entre ele e Deraldo Mota, seu {9-Vice-Presidente. 

A Casa suspende seus trabalhos, e é a homenagem que ela de imediato 
poderia prestar, por iniciativa de um requerimento de alguns dos seus inte .. 
grantes e por decisão de V. Ex'-, Presidente Luiz Viana. 

Perde o Rio Grande do Norte o seu Senador, eleito pela vontade do po
vo, no último pleito, e aqui chegou a fim de continuar o mandato quejã exer
cia h;.í oito anos. 

Eu posso imaginar o sofrimento dos seus filhos, nós que passamos por 
este momento doloroso, eu posso imaginar, porque eu sabia da dedicação que 
ele tinha para com seus entes queridos, para com seus filhos, eu posso imagi· 
nar, e diria mesmo dimensionar, a dor que atinge os seus descendentes. 

Morreu no cumprimento do dever. Nem sequer se afastou da Confede
raçà0 Nacionul do Comércio. A ela retornando e ainda esperançoso de viver, 
rea<;sume o comando da Confederação, e naquela demonstração de prosse
guir o seu trabalho se traduzia a vontade incomensurável de viver. Não se 
afustou nem sequer se valendo do direito que lhe assistia, de licenciar-se do 
exercício do mandato. Quis morrer como bom lidador, quis morrer como 
aquele que nào se afasta do campo da luta nem mesmo da hora em que as 
forças lhe faltam e que a morte bate às portas para abri-las e, em seguida, 
cerrá~las c com elas encerrando a existência do seu morador. 

i..:ãmentarno_s,--sr~--presidC-nfe; úJâ6S ri6S-ãQUí,- e eu o faÇo em nome dos 
seus colegas de Partido, eu o faç-o em nome d~ Liderança do Partido Demo
crático Social, que Vê. ton1bado um seu companheiro, que vê diminuído mais 
um companheiro da sua bancada. Embora tendo substituto, deixa uma lacu
na que dificilmente será preenchida. 

Homem bom. Se pudéssemos definir a personalidade do Senador faleci~ 
do. nós sintetizaríamos ãpenas numa expressão: era um homem bom. Era um 
desses amigos que sabia ser amigo, era uril desses pais que sabia idolatrar e 
venerar os seus filhos. Pranteamos todos a sua morte. 
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E, como homem religioso que sou, não falo mais aos homens; a eles não 
me dirijo nestas últimas palavras de condolência, mas olho para o alto e 
transformo as palavras de dor, que estou transmitindo em nome da minha 
bancada, numa prece: que Deus reserve para Jessé Freire o lugar destinado 
aos homens bons, que Deus abra as portas do Céu para que ele possa viver no 
lugar em que vivem os justos. 

São estas as preces que faço tampém em riome do rileu Partido, a minha 
Bancada, para que ele tenha o descanso eterno. 

O Sr. Adalberto Sena (PMDB - A C) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (PDS - BA) - Pois não. 

O Sr. Adalberto Sena (PMDB- AC)- Quero pedir a V. Ex• que alie 
aos sentimentos tão profundos que está expressando o pesar da Bancada do 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (PDS - BA)- Agradeço o aparte do 
nobre Senador Adalberto Sena, e não quero dizer mais nenhuma palavra, Sr. 
Presidente. Depois da prece, nada mais se pode aduzir senão a reflexão, o si
lêncio, a concentração, a oração para que Deus perdoe os seus pecados -
porque todos nós os temos- e para que o conduza para o lugar que destina 
aos bons e aos justos. 

Era o que ttnha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Passos Pôrto. 

O SR. PASSOS PóRTO (PDS- SE. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem. revísão do orador.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Mais uma vez o Senado se rende à fatalidade. Desaparece do seu seio 
uma das figuras mais fascinenteS do Senado Federal. 

Homem pobre, originârio de uma das cidades mais castigadas pelo infor
túnio das secas, no Rio Grande do Norte, surgiu Jessé Freire, um doublé de 
politico e de homem de empresa. Como politico; Vereador em Natal, Deputa
do Federal, Deputado Estadual e, por fim, Senador da República. Secfetârio 
da Fazenda do Rio Grande do Norte; Presidente da Associação Comercial do 
Rio Grande do Norte e, por fim, Presidente da Confederação Nacional do 
Comércio. 

Ninguém mais do que ele é o exemplo de um homem que fez da luta oca
minho da sua vida, esforço pertinaz, a ambição crescente, através da sua pro
moção, em poder mais servir ao seu povo e a sua Pátria, 

Neste instante, jã que o Líder do meu Partido falou, eu desejo associar
me às homenagens que se faz nesta tarde em nome da ComíssãcY do Distrito 
Federal, a qual servimos juntos. Nos últimos dias do seu mandato nesta Casa, 
teve uma atuação marcante na moderação da greve dos professores, que ir
rompeu no Distrito Federal, e graças ao seu descortino: ao seu espírito públi
co, à sua prudência, foi possível debelar aquela crise que assolava o ensino 
educacional no Distrito Federal. 

Jessé Freire deixou o seu nome aqui no Senado Federal e, por certo, dei
xará em nosso País o exemplo do homem público-brasileiro, nascido modesto 
e que teve a oportunidade, ao longo de sua vida, de mostrar que quando o es
forço se soma ao talento, pode-se servir cada vez mais à sua terra e à sua gen
te. 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Não mais havendo quem queira 
usar da palavra, vou submeter a votos o requerimento lido pelo Sr. Secre
tário. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau-
sa.) 

Aprovado. 
A Presidência· fará cumprir a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Antes ae suspender a sessão, a 
Mesa designa os Srs. Senadores Amaral Peixoto, Dinarte Mariz e Nelson 
Carneiro para representarem o Senado nos funerais do Senador Jessé Freire. 

Ao mesmo tempo, associa-se ao pesar da Casa, do Estado do Rio Gran
de do Norte e da Nação pelo desaparecimento do eminente homem público. 
Foi ele no seu convívio nesta Casa, independente da sua lealdade, da sua fide
lidade partidária, um companheiro sem arestas. Geralmente estimado, sabia, 
como bem acentuou o Senador Lo manto Júnior, ter para cada qual dos seus 
companheiros sempre uma palavra amável, uma atenção especial, e tornou-se 
notado nesta Casa pela fidalguia no trato, pela maneira com que se-compor
tava em todas as oportunidades, colocan-do-se sempre numa áreã em que o 
seu convívio era grato a quantos aqui trabalham e vivem. 

Sua morte não nOs causou sii"q)resa:, Uina vet cruejã era longo o seu sofri· 
mcnto que nós todos acompanhávamos com carinho e com afeto, sempre las
timando que nada pudéssemos fazer para minorar-lhe os sofrimentos. mas se 

não temos surpresa, nem por isso deixamos de ter um grande pesar por per
dermos aquele bom, dedicado e valoroso companheiro. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Nada mais havendo que tratar, 
vou encerrar a presente sessão, designando para a ordinária de amanhã a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 87, de 1980 (apre
sentado pela COinissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 731, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria 
(SP) a elevar em Cr$ 5.513.411,00 (cinco milhões, quinhentos e treze mil, 
quatrocentos e onze cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 732, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-2-

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Com-issão 
Je Redação em seu Parecer n9 824, de 1980), do Projeto de Resolução n9 85, 
de 1980, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cuiabá, Estado do Mato 
'Jrosso, a elevar em Cr$ 393.926.000,00 (trezentos e noventa e três milhões, 
novecentos e vinte e seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

-3-

Discussão, em tun1o suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara nl' 7, de 1980 (n9 2.139/79, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre a criação de estações ecológi
cús, áreas de proteção ambiental, e dã outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 809, de 1980, da Comissão 
- de Rcdação, oferecendo a redação do vencido. 

-4-

Discussão, em turno únicO, do Projeto de Resolução n9 88, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Pareçer n9 
733, de 1980), que autoriza a Prefeitura_Municip3J de Três Lagoas (MS) a ele
var em Cr$ 17.631.000,00 (dezessete milhões, seiscentos e trinta e um mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 734, de 1980, da Com~issão 
- de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidade. 

-5-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 90, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como COnclusão de seu Parecer n9 
737, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Barra do Garças (MT) 
a elevar em Cr$ 6.4t7.00U,OU (seíS-milhões, quatrocentos e dezessete mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 738, de 1980, da Comissão~ 
- de Constituição e Justiça, pela cons"títucbn.alidade e juridicidade. 

-6-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 101, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Firüiilças cOmo conclusão de seu Parecer n9 775, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a realizar ope
ração de empréstimo externo no valor deUS$ 15,000,000.00 (quiilze milhões 
de dólares norte-americanos) destinados ao programa de ação do Estado, 
tendo 

PARECER, sob n• 776, de 1980, da Comissão 
- de Constituic~o e Justiça, pel~ constitucionalidade e juridicidade. 

-7-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 102, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Finanças Como conclusão de seu Parecer n~' 777, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado da_Bahia a realizar operação de 
empréstimo externo no Vãlor de USS 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de 
dólares), para aplicação nos programas de transporte rodoviário e de energia 
elétrtca do Estado, tendo 

PARECER, sob n' 778, de 1980, da Comissão 
- de C'onstituiçâo e JUstiça, pela cOriSHtUcionalidade e juridicidade. 

-8-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 91, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'<' 
739, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipãi de Igarapava (SP) a elevar 
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em Cr$ 14.759.280,00 (quatorze milhões, setecentos e cinqUenta e nove mil, 
duzentos c oitenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 740, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-9-
Discussào, em turno único, do Projeto de Resolução n9 92, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Economia comO coi:tclusão de seu Parecer n~> 
741, de 1980), que autoriza a Prefeitura Muriicipal de lrecê (BA) a elevar em 
Cr$ 195.132.000,00 (cento e noventa e cinco milhões, cento e trinta e dois mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 742, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-lO-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n~> 93, de 1980 (a~ 
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~> 
743, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal dC Rancharia (SP) a elevar 
em Cr$ 4.704.000,00 (quatro milhões, setecentos e quatro mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 744, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-fi-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 103, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
779, de 1980), que autoriza a Empresa de Urbanização do Recife- URB, a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 204.543.216,36 (duzentos e 
quatro milhões, quinht.mtos e quarenta e três mil, duzentos e dezesseis cruzeiw 
ros e trinta e seis ccritavos), tendo 

PARECER, sob n' 780, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-12-

Discussào, em turno único, do Projeto de Resolução n~> 104, de 1980 (a
prcsent:.tdo pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
78 !. de 1980). que autoriza a Prefeitura Municipal de Cajazeiras (PB) a elevar 
cm Cr$ 48.644.944,1 I (quarenta e oito milhões, seiscentos e quarenta e qua
tro mil, novecentos e quarenta e quatro cruzeiros e onze centavos) o montanw 
te de sua dívida consolidada, tendo -

PARECER, sob n• 782, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-13-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n~> 105, de 1980 (a
presentado pela Co"missào de Economia cqmo ç:onclusãb de seu Parecer n'? 
783. de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente 
(SP) a elevar cm Cr$ 110.560.327,71 (cento e dez milhões, quinhentos e sesw 
senta mil. trezentos e vinte e sete cruzeiros e setenta e um centavos) o montanw 
te de sua dívida ~..:onsolidada, tendo 

PARECER, sob n' 784, de 1980, da Comissão 
- dt.• Constituição e Justiça, pela constituciOnalidilde e juridicidade. 

-!4-

Discussão. cm turno único, do Projeto de Resolução n<? 107, de 1980 (aw 
presentudo pelu Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n<? 
796, de 1980), que autoriza o Governo do -EStadO ·de São Paulo a -elevar em 

Cr$ 667.000.000,00 (seiscentos e ses&"enta e sete milhões de cruzeiros) o mon~ 
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 797 e 798, de 1980, das Co.missões 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favoráveL 

-IS-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 108, de 1980 (a
p~csentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
802, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Limeira (SP) a elevar 
em Cr$ 30.489.375,00 (trinta milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, tre
zentos e setenta e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tenw 
~ . 

PARECER, sob n• 803, de· 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-!6-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 111, de 1980 (a~ 
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
814, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) a elevar 
em Cr$ 25.495.947,12 (vinte e cin_co milhões, quatrocentos e noventa e cinco 
mil, novecentos e quarenta e sete cruzeiros e doze centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 815, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-17-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 89, de 
1980, do Senador Aderbal Jurem a, que dispõe sobre isenção de multas previs
tas nos arts. 79 e 89 da Lei n~> 4.737, de 15 de junho de 1965- Código Eleito
ral, tendo 

PARECER, sob n' 801, de 1980, da Comissão 
- de Redaçào, oferecendo a redação do vencido. 

-!8-
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 82, de 

1979, do Senador Henrique Santillo, que altera o artigo 59 do Decreto~lei n9 
999, de 21 de outubro de 1969, tendo 

PARECERES, sob n•s 561 a 564, de 1980, das Comissões 
-de Constituição e Justiça - ]9 pronunciamento: pela constitucionali~ 

dade e juridicidade, com voto vencido dos Senadores Almir Pinto, Aloysio 
Chaves, Raimundo Parente e Murilo Badaró; 29 pronunciamento: favorável 
-ao Projeto na forma do substitutiv-o d3. Comissão de Finanças; 

-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável, com voto 
vencido, cm separado, do Senador Pedro Pedrossian; 

- de Finanças, favorável, nos termos de substitutivo que oferece. 

-19-

Disl.."ussào, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Sew 
nu~o n9 344, de 1979, do Senador Orestes Quércia, dispondo sobre o pagaw 
mcnto em dobro do auxíliownatalidade, n-6- caso que especifica, tendo 

PARECER, sob n' 762, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

o SR. J>RESIOENTE (Luiz Viana)- Está encerrada a sessão. 

( Leranta-se a sessão às 1_5 horas e 10 minutos.) 

ATA DE COMISSÕES 

COMISSAO MISTA 

lnrumbid:t de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 99, de 
1980-C;'\i. do Senhor Presidente da República, submetendo à delibe~ 
ração du C.m~resso Nacional o texto do necreto~lei n"' 1.784, de 28 de 
abril de 19SO. que Hfixa vendmentos para cargos da Magistratura da 
( 'niàn t" dn Distritu Ft>dt•ral e Territórios". 

2' REUNIAO. REALIZADA EM 9 DE SETEMBRO DE 1980 

Aos nove dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta, às 
dezesseis horus e trint.L minutos. na Saiu "ClóviS 'Be\1llacqua". presentes os 
Senhores Senadores Aloysio Chaves. Hclvidio r'funes, Murilo -Badaró, Moa
cyr Da !lu. Bernardino Viana. Almir Pinto, Passos Põrto. Affonso Camargo, 
Leite Chaves e Deputados Odacir Soares, Wildy Vianna e Christiano Lopes, 
reúnc-!>c a Comissão -Mista, incumbida de estudo e Parecer sobre a Mensagem 

n~> 99, de 1980-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliw 
beração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n91.784, de 28 de abril 
de 1980, que "'fixa vencimentos para cargos da Magistratura da União e do 
Distrito Federal e Territórios". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Aderbal Jurema, Hugo Ramos e Deputados Antonio Dias, Paulo Ferraz, Cew 
sário Barreto, Christóvam Chiaradia, Cardoso Alves, Pedro Faria, Pinheiro 
Machado e Luiz Baccarini. 

Huvcndo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Dew 
putado Odal.:ir Soare.'>, V ice-Presidente, no exercício da Presidência, que soli
cita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, 
que, logo após, é dada ~..:omo aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor_ Presidente concede a palavra ao Relator da ma
téria. Senador Almir Pi"nto, que emite paieCer favorável à Mensagem n~> 99, de 
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1980-CN, nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como 
conclusão. 

Posto em discussão c votação, é o parecer aprovado sem restrições. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando, eu, Mauro 

Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, se
rá assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação. 

COMISSAO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n"' 
117. de 1980-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à 
delibcratào do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n"' 1.796, de 
9 de julho de 1980, que "estabelece alíquota para a incidência do Im
posto de Renda sobre remessas em pagamentos de transmissão dos J o
gos Olímpicos do corrente ano, em Moscou". 

2• REUNIAO, REALIZADA EM 2 DE OUTUBRO DE 1980 

Aos dois dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e oitenta, às 
dezesseis horas e trinta minutos, na Sala ~'Clóvis Bevilacqua", presentes os 
Senhores Senadores Aloysio Chaves, Aderbal Jureffia. Jorge Kalume, João 
Lúcio, Almir Pinto, Luiz Fernando Freire, Passos Pôrto, Gastão MUller e 
Deputados Antonio Amaral, Rómulo Gaivão, Athiê Coury, Carlos Sant'An
na e Rosernburgo Romano, reúne-se a ComiSsãá Mista, incumbida de exami
nar e emitir parecer sobre a Mensagem n"' l 17, de 1980-CN~ do-Senhor Pre
sidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o 
texto do Decreto-lei n~' 1.796, de 9 de julho de 1980, que "estabelece alíquota 
para a incidência do Imposto de Renda sobre remessas em pagamentos de 
transmissão dos Jogos Olímpicos do corrente ano, em Moscou". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
João Ca!mon, Eunice Michiles, Gilvan Rocha e Deputados Roberto Galvani, 
Osmar Leitão, José Mendonça Bezerra, Vingt Rosado, Olivir Gabardo e Her
bert Levy. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Sena
dor Almir Pinto, Presidente eventual, que solicita, nos terlJIOS regimentais, a 
dispensa da Ata da reunião anterior que, logo após, é dada como aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senhor 
Senador Luiz Fernando Freire, q_ue emite parecer favorável à Mensagem n"' 
! 17, de 1980-CN, nos termos de Projeto de Decreto Legislativo. 

Posto cm discussão e votação, é o parecer aprovado, sem restrições. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 

Claylton Zanrolenci, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação. 

('OMISSAO MISTA 

Incumbida dt' examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n"' 
117. de t9RO-CN. do Senhor Presidente da República, submetendo à 
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n"' 1.796, de 
9 de julho de 1980, que "estabt'lece alíquota para a incidência do Im
posto de Renda sobre remessas em pagamentos de transmissão dos Jo
~os Olímpic-os do corrente ano, em Moscou". 

I• REUNIAO (INSTALAÇAO), REALIZADA EM 24 DE 
SETEMBRO DE 1980 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e 
oitenta, às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, na Sala "Clóvis Bevi
lacqua'', presentes os Senhores Senadores João Calmon, Aloysio Chaves, 
Aderbal Jurema, Eunice Michiles, Jorge Kalume, João Lúcio, Almir Pinto, 
Luiz Fernando Freire, Passos Pôrto, Gastão Míiller e Deputados Antônio 
Amaral, José Mendonça_ Bezerra e Athiê Coury, reúne-se a Comissão Mista, 
incumbida de examinar c emitir parecer sobre a Mensagem n9 117, de 1980-
CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação-do Con
gresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.796, de 9 de julho de 1980, que 
ucstabelece alíquota para a incidência do Imposto de Renda sobre remessas 
cm pagamentos de transmissão dos Jogos Olímpicos do corrente ano, em 
Moscou". 

Deixam de comparecer, por motivos justificados, os Senhores Senadores 
Gilvan Rocha e Deputados Roberto Galvani, Walter de Castro, Rômulo 
Gaivão, Vingt Rosado, Olivir Gabardo, Carlos Sant'Anna, Herbert Levy e 
Rosemburgo Romano. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dêncía, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto, que declara instalada 
a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor Se
nador João Lúcio para funcionar como escrutinador. 

Pro"cedida a eleição, verifica-se o seg-uinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado José Mendonça Bezerra . . . .............. 12 votos 
Em branco .................. , .................. ~. , . . . O 1 voto 

Para \'ice-Presidente: 
Deputado Vingt Rosado .............................. 12 votos 
Em branco . . . . . ............................ - 01 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e V ice-Presidente da 
Comissão, os Senhores Deputados José Mendonça Bezerra e Vingt Rosado. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado José Mendonça Bezerra 
agradece, em nome do Senhor Deputado Vingt Rosado e no seu próprio, a 
honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Luiz Fernan
do Freire para relatar a matéria. 

Na_da mais haven_Qo_para tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Claylton Zanrolenci, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comis
s'ãt• e irá à publicação. 

('OMISSAO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n(' 118, de 
1980-CN. do Senhor Presidente da República, submetendo à delibe
ração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n"' 1.797, de 9 de 
julho de 1980, que "concede isenção do Imposto de Importação para 
as obras de artE." que especifica". 

2' REUNIAO, REALIZADA EM 7 DE OUTUBRO DE 1980 

Aos sete dias do mês de outubrO-do ano de mil novecentos e oitenta, às 
dezesseis horas, na Sala "Clóvis Bevi\ácqua", presentes os Srs. Senadores 
Passos Pôrto, Aderbal Jurema, Eunice Michiles, Jorge Kalume, Almir Pinto, 
Jutahy Magalhães, Gastão Müller e Deputados Alvaro V alie, Bezerra de Me
lo, Leu r Lomanto, Sebastião Andrade e Walber Guimarães, reúne-se a Co
missão Mista, incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n"' 118, de 
1980- CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação 
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n"' 1.797, de 9 de julho de 1980, 
que "concede isenção do I rnposto de r mportação para as obras de arte que es
pecifica". 

Deixam de-comparecer, pOr motivo justificado, os Senhores Senadores 
José Lins, Luiz Cavalcante, Gabriel Hermes, Gilvan Rocha e Deputados Sal
vador Julianelli, Marão Filho, João Faustino, lsrael Dias-Novaes, Carlos 
Cotta e Daso Coimbra. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Senador Aderbal Jurem a, que solicita, nos termos regimentais, adis
pensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica haver recebido Ofício da Li
derança do Partido Democrático Social, indicando os Senhores Senadores 
José Lins, Gabriel Hermes, Luiz Cavalcante e Jutahy Magalhães, para inte
grarem a Comissão, em substituição aos Senhores Senadores Aloysio Chaves, 
João Calmon, João Lúcio e Luiz Fernando Freire, respectivamente. 

Dando continuidade aos trabalhos da Comissão, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Relator, Deputado Alvaro Va\le, que emite parecer fa
vorável à. Mefl-sagem n9 118, de l 980- CN, nos termos do Projeto de Decre
to Legislativo que oferece como conclusão. 

Posto em discussão e vOtação, é o parecer aprovado. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-Se -ã reunião, e, para constar, eu, 

Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata, 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Pl"esidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação. 

COMISSAO MISTA 

Incumbida_ de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n"' 
119, de 1980-CN. do Senhor Presidente da República, submetendo ã 
deliberatào do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n"' 1.798, de 
24 de julho de 1980, que ucstabelece limite de remuneração mensal 
para os Servidores da Administração Federal, e dá outras providên
cias". 

2• REUNIAO, REALIZADA EM 8 DE OUTUBRO DE 1980 

Aos oito dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e oitenta, às 
de_zesseis bÜ;:as, na SaÍa HClóvis Bevilácqua", presentes os Senhores Senado
res Raimundo Parente, Lomanto Júnior, Almir Pinto, Passos Pôrto, Milton 
Cabral, Alberto Silva, Affonso Camargo e Deputados Castejon Branco, Vas
C\1 Neto, Aug_usto Lucena, Wíldy Vianna, Juarez Furtado e Walber Guima-



Ouiubro de J 980 DIÁRIO DO COI\GRESSO NACfOI\Af. (S<<'i" II l rl.'rca~fdra 14 5637 

rães, reúne~se a Comissão Mista incumbida--ére exaininar e emitir parecer 
sobre a Mensagem n9 119, de 1980-CN, do Senhor Pi-C:sidente da República, 
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto~ lei n9 
1.798, de 24 de julho de 1980, que "estabelece limite de remuneração mensal 
para os Servidores da Administração Federal, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Helvídio Nunes, Gabriel Hermes, José Lins, Aderbal Jurema e Deputados 
Angelino Rosa, Ossian Ara ripe, Claudino Sales, Carlos San C Anna e Peixoto 
Filho. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Deputado Castejon Branco, que, solicita, nos termos regimentais, a 
dispensa da leitura da ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica o recebimento de Ofício da 
Liderança do Partido Democrático Social, no Senado Federal, indicando o 
Senhor Senador Aderbal Jurema para integrar a Comissão, em substituição 
ao Senhor Senador Aloysio Chaves, anteriOrmente designado. 

Prosseguindo, o Senhor Deputado Castefon Branco concede ~ palavra 
ao Relator, Senhor Senador Lornanto Júnior, que emite parecer favoráyel à 
Mensagem n9 119, de 1980-CN, nos termOs de" Pi-Ojeto de Decreto Legislativo 
que oferece como-·c-tJ"hclusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, votando, vencidos, 
os Senhores Senadores Affonso Camargo e Alberto Silva e, coffi voto em se
parado, dos Senhores Deputados Juarez Furtado e Walber Guimarães. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Helena lsnard Accauhy Sarrcs dos Santos, Assistente da ComiSsão, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, será assinad_a_ pelo Senhor Presidente e irá 
à publicação. 

COMISSAO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 122, de 
1980-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à delibe
ração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9l.800, de 18 de 
agosto de l9RO, que ulimita a aplicação do disposto no artigo 49 do 
Decreto-lei n<:> 1.742, de 27 de dezembro de 1979, que dispõe sobre a 
realização das despesas à conta de recursos Yinculados do Tesouro Na
cional, no exercício 'de l9RO". 

2• REUNIAO, REALIZADA EM 8 DE OUTUBRO DE 1980 

Aos oito dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e oitenta, às 
dezessete horas, na Sala "Clóvis Bevilacqua", preSentes os Senhores Senado
res Jorge Kalume, Luiz Fernando Freire, Almir Pinto, Aderbal Jurema, 
Gabriel Hermes, Passos Pôrto, José Lins, João Lúcio, Affonso Camargo e Se
nhores Deputados Leorne Belém, Fernando Magalhães, José Carl~s Fagun
des, Sebastião Andrade, Victor FontaOa e Celso Carvalho, reúne-se a Comis
são Mista, incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 122, de 1980-
CN, do Senhor Presidente da República, submet~ndo à deliberação do Con
gresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.800, de 18 de agosto de 1980, que 
·~limita a aplicaçãO-ao disposto no artigo 49 do D-ecieto-lei n9 1.742, de 27 de 
dezembro de 1979, que dispõe sobre a realização das despesas à conta de re
cursos vinculados do Tesouro Nacional, no exercício de 1980". 

Deixam de comparecer, por motivo justificadO, Os Senhores Senadores 
Lomanto Júnior, Gastão MUller e Senhores Deputados Athiê Coury, Angelo 
Magalhães, Hélio Duque, Hélio Garcia e Pedro Faria. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor De
putado Leorne Belém, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da lei
tura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica que a Comissão recebeu Ofí~ 
cio da Liderança do Partido Democrático Social, no Senado Federal, indi
cando os Senhores Senadores Almir Pinto e Gabriel Hermes, para integrarem 
a Comissão, em substituição dos Senhores Senadores Aloysío Chaves e Le
noir Vargas, respectivamente. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao relator, Sena
dor José Lins, que emite parecer favorável à Mensagem n~' 122, de 1980-CN, 
nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclusão. 

Posto em discussão e votação, é- o parecer, com voto vencido do Senhor 
Senador Affonso Camar-go. 

Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião, lavrando, eu, Mauro 
Lopes de Sá, Assistente da ComiSsão, a presente -Ata que, lida e aprovada, se
rá assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação. 

COMISSAO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a \1ensagem n9 
123, de 19SO-CN, pela qual o Senhor Presidente da República comuni
ca haver lt'tado, parc-ialmente. o Projeto de Lei n9 19, de 1980-CN, 
que Hdispõe sohrt" a cria<;"ào de cargos em órgãos dos Serviços Auxilia
ri..'~ da .Justiça do Distrito Fed"eral e dos Territórios, e dá outras provi
dências··. 

I• REUNIAO (INSTALAÇAO), REALIZADA EM 
i' DE OUTUBRO DE 1980 

Ao primeirO dia do mês de outubro do ano de mil novecentos e oitenta, 
às. dezesseis horas e trinta minutos, na Sala "Clóvis Bevilacqua", presentes os 
Senhores Senadores Helvfdio Nunes, Jorge Kalume, Adalberto Sena e o Se
nhor Deputado Josias Leite, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacio~ 
na\, incumbida de examinar e emitir relafório sobre a Mensagem n9 123, de 
1980~CN, pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver veta
do. parcialmente, o Projeto de Lei__n9 19, de 1980-CN, que "dispõe sobre a 
criação de cargos em órgãos dos Serviços Auxiliares da Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios, e dá outras providências". 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
- déncia, eventualmente. o Senhor Senador Jorge Kalume, que declara instala

da a Comissão. 
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Deputados 

António Pontes e Miro Teixeira. 
Em obediência a dispositivo regimentá!, o Senhor Presidente esclarece 

que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Jorge Kalume convida o Senhor 
Deputado Josias Leite para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se -o--Seguinte resultado: 

Para Prl..'~idcnfl': 

Senador Adalberto Sena 
Senador Helvídio Nunes 

Para Vice-Pre~idcnte: 

votos 
voto 

Deputado Antônio Pontes .. ç ••••••••••••••••••••••••• 4 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice~Presidente, os 
Senhores Senador Adalberto Sena e Deputado Antônio Pontes. 

Assumindo a Presidén_cia o Senhor Senador Adalberto Sena agradece, 
em nome do Senhor Deputado Antônio Pontes e no seu próprio, a honra com 
que foram distinguid-Os e designa o Senhor Senador Helvídio Nunes parare
latar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata, 
que, lida e aprovada, será assina<ia pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e ii·á a publicação. 

COMISS.4.0 MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n~' 

125~ de 1980- CN, do Senhor Presidente da República, submetendo 
à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.801, 
de IR de agosto de l9RO, que uconsolida e altera a legislação relativa 
ao Adicional dn Frete para Renovação da Marinha Mercante, bem 
como do Fundo de Marinha Mercante, e dá outras providências". 

I•REUNIAO (INSTALAÇAO), REALIZADA EM 7 DE 
OUTUBRO OE 1980 

Aos sete dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e oitenta, às 
dezesseis horas e trinta minutos, na Sala "Clóvis Bevilacqua", presentes os 
Senhores Senadores Raimundo Parente, Passos Pôrto, Pedro Pedrossian, Jor
ge Kalume, Gabriel Hermes, Almir Pinto, Aderbal Jurema, Affonso Camar
go e Deputados Fernando Magalhães, Manoel Ribeiro e Simão Sessim, 
reúne-se a Comissão Mista incumbida de examinar e emitir parecer sobre a 
Mensagem n' 125, de 1980 -CN, do Senhor Presidente da República, sub
metendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 
1.801, de 18 de agosto de 1980, que "consolida e altera a legislação relativa ao 
Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante, bem como do 
Fundo de Marinha Mercante, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Lomanto Júnior, Aloysio Chaves, Alberto Silva e Deputados Darcy Pozza, 
Alcides Franciscato,Jayro Maltoni, Marcello Cerqueira, Carlos Cotta, Car
los Sant'Anna e Joel Lima. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualínente, o Senhor Sen«dor Almir Pinto, qui! declara instalada 
a Comissão. 
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Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder à eleição para Presidente e Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor De
putado Simão Scssim para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para PresidC'ntc: 
Senador Passos Pórto ............................. _ ... 11 votos 
Em branco ...............••• --... ~-. .-.--.----..--.~~--·········· 1 voto 

Para \'ic('-Pr('sídt•nte: 
Senador Almir Pinto .................................. 11 votos 
En1 branco ...... ~-....• _ ............ --.......• ~-- ..• ~. . . 1 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da 
Comissão, os Senhores Senadores Passos Pôfto e Alrnir Pinto. 

Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Passos Pôrto agradece, em 
nome do Senhor Almir Pinto c no seu próprio, a hoflra com que fOram distin
guidos c designa o Senhor Deputado Fernando Magalhães para relatar a ma
téria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Claylton Zanlorenci, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comis
são c irá à publicação. 

('OMISSAO MISTA 

Incumbida de ~studo e parecer sobre a Mensagem nt?t26, de 1980 
- CN, do S('nhor Presidente da República, submetendo à deliberação 
do Congr(>SSO Nadonal o texto do Decreto-lei n'i' 1.802, de 29 de agos
to de 1980, que Hprorroga a vigência do incentivo fiscal para apliea(;ão 
('m açÕ('S no,· as da EM RRAER - Empresa Brasileira de A_eronáutica 
S.A.". 

I• REUNIAO (INSTALAÇAO), REALIZADA EM 7 DE 
SETEMBRO DE 1980 _. 

Aos sete dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta, às 
dezesscis horas e quarenta e cinco minutos, presentes os Senhores Senadores 
Jorge Kalume, Bernardino Viana, Almir Pinto, José Guiomard, Helvídio Nu
nes, Gastão Müller, Affonso Camargo e Deputados Hélio Levy, Darcy Poz
za. José Mendonça Bezerra, Vicente Guabiroba, José Carlos Fagundes, Wal
ber Guimarães e Celso Carvalho, reúne-se a Comissão Mista inCumbida de 
estudo e parecer sobre a Mensagem n'i' 126, de 1980- CN;do Senhor Presi
dente da República, submetendo à delíberação do Congresso Nacional o tex
to do Decreto-lei n'? 1.802, de 29 de agosto de 1980, que .. prorroga a vigência 
do incentivo fiscal para aplicações em ações novas da EM BRAER- Empre
sa Brasileira de Aeronáutica S.A.". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Raimundo Parente, Luiz Cavalcante, José Uns, João Lúcio e Deputados 
Mário Stamm, Athiê Coury, João Linhares e Felippe Penna. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência. eventualmente. o Senhor Senador José Guiomard, que dectara insta
lada a ComissrlO. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder à ere!Ção do Presidente e do V ice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cêdulas, o Senhor Senador José Guiomard convida o Senhor 
Deputado Darcy Poua para funcionar como escrutiní.ld_or. 

Procedida a eleição, verifica~se o seguinte resultado: 

Para Pt('sidc.'Dt(': 
Deputado Mário Stam m 
Senador Jorge Kalume .. 

Para \'ice-F'n.•sidcnte: 

..........••............. 12 votos 
. . . . . . . . . . . . ..• . . . . ~. . . . . . . 2 votos 

Deputado José Mendonça Bezerra . . . . ............. II votos 
Senador Affonso C amargo ...... , ..................... ~ 3 votos 

São declarados eleitos. respectivamente, Prcsideilte_e Vice-Presidente, os 
Senhores Deputados Mário Stamm e José Mendonça Bezerra. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado José Mendonça Bezerra, 
V ice~ Presidente no exercício da Presidência, agradece, em nome do Senhor 
Deputado Mário Stamm e no seu próprio, a honra com que foram distingui
dos c designa o Senhor Senador Almir Pinto para relatar- a matéria. 

Nada mais havendo a tratar. encerra-se a reunião e para constar, eu, Fre~ 
deric Pinheiro R.1rrcira. Assistente de Conlissào, lavrei a presente Ata que. 
lida c aprovada, será assinada pelu Senhor Presidente, demais membro:; da 
Comissão e irá à publicaçJ.o. 

COMISSÁO MISTA 

Incumbida de examinar~ emitir parec~r sobre o Projeto de Lei nl' 
25, de 1980-CN, qu(' "4 r('ajusta os cfetivos dos oficiais do Corpo de Fu-
7.il('iros Navais (' do Corpo de lnt('ndentcs da Marinha, fixados pela 
].('i n~~ 6.469, dt•18 d(' nm'embro de 1977, e dá outras providências". 

2• REUNIAO, REALIZADA EM 9 DE OUTUBRO DE 1980 

Aos nove dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e oitenta, às 
dezesscis horas, na Sala "Clóvis Bevilacqua", presentes os Senhores Senado
res Jorge Kalume, Raimundo Parente, Almir Pinto, Luiz Cavalcante, Passos 
Pôrto, Lomanto Júnior. Roberto Saturnino, Adalberto Sena e Deputados 
Antônio Amaral, Odulfo Domingues, Paulo Studart, Feu Rosa, Marcello 
Cerqueira, Juarez Furtado c Leopoldo Bessone, reúne-se a Comissão Mista 
do Congresso Nacional incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Pro~ 
jeto de Lei n\" 25, de 1980-CN, que "reajusta os efetivos dos oficiais do Corpo 
de Fuzileiros Navais e do Corpo de Intendentes da Marinha, fixados pela Lei 
n'? 6.469. de 1g de novembro de 1977, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer. por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Agenor Maria. José Richa. Gi!van Rocha e Deputados Claudino Sales, Antô
nio Pontes, Jorge Gama -e Sérgio Ferrara. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor De
putado Leopoldo Bessone, Presidente da Comissão, que solicita, nos termos 
regimentais, as dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que logo após, 
é dada como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica que a Comissão recebeu ofí
cio da Liderança do Partido DemocrátíCO Social da Câmara dos Deputados, 
indicando os "Senhores Deputados Antônio Amaral e Feu Rosa para integra
rem a Comí.SSão, em stibsthuição aOs Senhores DepUtados Jorge Arbage e 
Milton Brandão, respectivamente. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao relator, Sena~ 
dor Jorge Kalume, que emite parecer favorável ao Projeto de Lei nll 25, de 
1980-CN. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado sem restrições. 
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião, lavrando eu, Mauro 

Lopes de Si. Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, se-
rá assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação. 

('OMISSAO MISTA 

Incumbida de ('Xaminar ('emitir parecer sobre o Projeto de lei nll 
26. d(' 1980-CN, qut.> ''dispõe sobre a regulamentação da profissão de 
·aeronauta. l' dá nutras providências". 

1' REUNIAO (INSTALAÇAO), REALIZADA EM 8 DE 
OUTUBRO DE 1980 

Aos oitO dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e oitenta, às 
dezesseis horas e quarenta e cinco minutos. na Sala "Clóvis Bevilacqua", pre
sentes os Senhores Senadores Almir Pinto. João Lúcio, Bernardino Viana, 
Jorge Kalumc, Leite Chaves, Evandro Carreira, Itamar Franco, Alberto Silva 
e Deputados Hélio Campos, Osmar Leitão, Nilson Gibson e Jorge Ferraz, 
reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional incumbida de examinar e 
cmítir parecer sobre o Projeto de Lei n'? 26, de 1980-CN, que .. dispõe sobre a 
regulamcnta<_:ào da prqtíssão de aeronauta; e dá outras providências". 

Deixam de comparecer. por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Lcnoir Yargas, Aloysiu Chaves. José Richa e Deputados José Ríbamar MaM 
chado, Léo Simões. Adhcmar Ghisi, José Costa, José Carlos Vasconcelos, 
Délio dos Santos e Joel Lima. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi~ 
dência, eventualmente, o Senhor Senador Jorge Kalume, que declara instala~ 
da a Comissão . 

Em obediCncía a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder à eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas. o Senhor Senador Jorge Kalume convida o S.!nhor 
Deputado Jorge FerraL para funcionar como escrutinador. 

Pro(.:edida a eleiçUo. verifica-se o seguinte resultado: 

Para Prl•sident(': 
Senador Leite Chaves 
Senador Alberto Silva 

Para \'il'C'~Pr('<>identt•: 

Senador 1\lmir Pinto 
Senador Lt:noir Vargas 

11 votos 
I voto 

11 votos 
I voto 

S~10 de..:larados dei tos. respcctiv<.~.mcnte, Presidente e Vice-Presidcnte, os 
Senhores Senadores Leite Chaves c Almir Pinto. 
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Assumindo a Presidência o Senhor Senador Leite Chaves agradece, em 
nome do Senhor Senador Almir Pinto- e no seu próprio, a honra com que fo~ 
ram distinguidos e designa o Serifiof- Deputado Adhemar Ghisi para relatar o 
Projeto. 

Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião e, para constar, eu, 
Helena Ismard Accauhy Sarrcs dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, de
mais membros da Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição n9 68, de 1980~CN, que urevoga o art. 162 e o parágrafo 
29 do art. 166 e altera a redaçào do inciso XX do art. 165 e do art. 166-
da Constituição Federal". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 1980 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e 
oitenta, às dezesscte horas, na Sala "Clóvis Bevilacqua". presentes os Senho~ 
res Senadores Aloysio Chaves, Lenoir Vargas, Helvídio Nunes, Almir Pinto, 
Bernardino Viana, José Lins, Leite Chaves e Deputados Simão Sessim, Os
mar Leitão, Ubaldino Meireles, Darcílio Ayres, Peixoto Filho e Tertuliano 
Azevedo, reúne~se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de 
examinar e emiürparecer sobre a Proposta de emenda à Constituição n9 68, 
de 1980-CN, que "revoga o art. 162 e o parágrafo 2' do art. 166 e altera a re
daçào do inciso XX do art. 165 e do art. 166 da Constituição Federal". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Serihores Senadores 
Nelson Carneiro, MarcOs -Freire, Pedro SimOrl, Affonso Camargo e Deputa~ 
dos Adhemar Guisi, João Arruda, Waiter Silva, Audá!io Dantas e Júlio Cos
tamilan. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Sena~ 
dor Almir Pinto, Presidente eventual, que solicita, nos termos regimentais, a 
dispensa da leitura da ata da reunião anteriOr que, logo após, é- dada como 
aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica ter enviado ao Presidente do 
Congresso Nacional oficio solicitãnãõ-prorrogaçã6 do prazo concedido à C o~ 
missão por 30 dias, para· apresenti.tção do Parecer, sendo o mesmo deferido. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente Comuníca haver recebido ofício, da~ 
tacto de lO de setembro do corrente ano, da Liderança do Partido Democráti~ 
co Social- PDS, na-Câmara dos Deputados, indicando os Senhores Deputa
dos Brabo de Carvalho e Darcílio Ayres para integrarem a Comissão em 
substituição aos Senhores Deputados Nilson Gibson e Airon Rios. Comuni
ca, ainda, o recebimento de ofício, datado de 24 de setembro do corrente ano, 
da Liderança do Partido Democrátíco Social- PDS, no Senado Federal e na 
Câmara dos Deputados, indicando os Senhores Senadores Almir Pinto, Ber~ 
nardino Viana e Deputado Simãci Sessim ·para integrarem a COmissão, em 
substituição aos Senhores Senadores Moacyr Da lia, Raimundo Parente e De~ 
putado Brabo de Carvalho, respectivamente. 

Continuando, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Sena~ 
dor Lenoir Vargas, que emite parecer contrário à Proposta de Emenda à 
Constituição n·r6S, de 19SO~CN. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, com votos vencidos 
dos Senhores Senador Leite Chaves e Deputado Tertuliano Azevedo e com 
restrições do Deputado Peixoto Filho. 

Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião e, para constar, eu, 
Claylton Zanlorenci, Assistente de Comíssão,laVreí a presente Ata que, lida e 
aprovada. será assinada pelo Senhor Presidente e irâ à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição n" 72, de J980~CN, que "acrescenta inciso ao art. 44 da 
Constituição Federal''. 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 7 DE OUTUBRO DE 1980 

Aos sete dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e oitenta, às 
dezessete horas_, na Sala "Clóvis Bevilacqua", presentes os Senhores Senado~ 
res Jorge K~Iume, Passos Pôrto, Bernardino Viana, Jutahy Magalhães, Almir 
Pinto e Deputados Josias Leite, Adroaldo Campos, Nosser Almeida, Hono~ 
rato Vianna, Nilson Gibson e Jairo Magalhães, reúne~se a Comissão Mista 
do Congresso Nacional incumbida de estudo e parecer so~re a Proposta de 
Emenda à Constituição n9 72, de 1980-CN, que "acrescenta inciso ao art. 44 
da Constítuição Federal". 

Deixum de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
José Lins, Itamar Franco, Pedro Simon, Mauro Benevides, AffOnso Camargo 
e Deputados Cardoso Alves, Amadeu Geara, Waldir Walter, Walber Guima
ri:ies e João Menezes. 

Havendo núilleTo regimental. são ã.bertos os trabalhos pelo Senhor Sena~ 
dor Almir Pinto, Vice-Pfesidente, no eXt!rcicio da Presidência, que solicita, 
nos termos regimentais, a dispensa da leitura da ata da reunião anterior que, 
logo após, é dada como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica haver recebido ofício das Li~ 
deranças do Partido DemocráticO Social- PDS, no Senado Federal e na Câ~ 
mara dos Deputados, indicando os Senhores Senadores Passos Pôrto, Ber~ 
nardino Viana, José Uns e Di!putãdos Josias Leite e Nilson Gibson para inte~ 
grarem a Comissão, em substituição aos Senhores Senadores Raimundo Pa
rente, João Lúcio, Lo manto Júnior e Deputados Pedro Carolo e Ludgero 
Raulino, respectivamente. 

Continuando, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Depu~ 
tado Honorato Vianna, que emite parecer contrário à Proposta de Emenda à 
Constituição n• 68, de 1980-CN. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, sem restrições. 
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião e para constar, eu, 

Claylton Zan{orenci, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irâ à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de· examinar e emitir parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n" 76, de 1980-CN, que 40 restabelece o sistema do voto 
direto nas eleições para Governador dos Estados e para Senador da República". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 2 DE SETEMBRO DE 1980 

Aos dois dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta, às 
dezcsseis horas e trinta minutos, na Sa(a ''Clóvis Bevilácqua", presentes os 
Senhores Senadores José Uns, Jutahy Magalhães, Luiz Cavalcante, Lomanto 
Júnior, Humberto Lucena, Franco Montoro, Gitvan Rocha e Deputados 
Afrísio Vieira Lima, Edison Lobão, Hugo Napoleão, Genésio de Barros, 
Luiz Rocha, João Gilberto, Epitácio Cafeteira e Max Mauro, reúne~se a Co~ 
missão Mista do Congresso Nacional, íncumbida de examinar e emitir pare~ 
cer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n9 76, de 1980-CN, que 
"restabelece o sistema do voto direto nas eleições para Governador dos Esta~ 
dos e para Senador da República". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Alberto Lavinas, Murilo Badaró, Pedro Simon, Leite Chaves e Deputados 
Maluly Neto, Magalhães Pinto e Jorge Moura. 

Havendo número regimental, são a~ertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Senador Humberto Lucena, que solicita, nos termos regimentais, a 
dispensa da leitura da A ta da reunião anterior que, logo após, é dada como 
aprovada. 

O Senhor Presidente comunica que a presente reunião destina~se à apre~ 
çia_cão do requerimento de autoria do Senhor Deputado João Gilberto, o 
qua( solicita o comparecimento, perante a Comissão, do Senhor Ministro de 
Estado da Justiça, Deputado Ibrahim Abi-Ackel, a fim de analisar e debater 
aspectos da proposição ora em exame e assuntos conexos, com eleições presi
denciais, eleições em Municípios, Capital de Estado, áreas de segurança e es~ 
tâncias hidrominerais. 

Posto em discussão o requerimento, usam da palavra os Senhores Sena
dores Gi!van Rocha, Franco Montoro, Lomanto Júnior e Deputado Edison 
Lobão. 

Posto em votação, é o requerimento aprovado por unanimidade. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 

Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comíssão, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente e irá 
à publicaçilo, juntamente com o apanhamento taquigrãfico dos debates. 

ANEXO Ã ATA DA 2' REUNIÃO DA COMISSÃO MISTA 
DO CONGRESSO NACIONAL INCUMBIDA DE EXAMINAR E 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA Ã 
CONSTITUIÇÃO N• 76. DE /980- CN. QUE '"RESTABELECE 
O SISTEMA DO VOTO D/RETO NAS ELE!Ç()ES PARA GO
VERNADOR DOS ESTADOS E PARA SENADOR DA RE
PUBLICA"". REALIZADA EM 2 DE SETEMBRO DE /980.ÃS !6 
HORAS E 30 MINUTOS. INTEGRA DO APANHAMENTO TA
QU/GRÁF/CO. COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTO
RIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO. SE
NADOR HUMBERTO LUCENA. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A lista de presença acusa 
o comparecimento de I5 Srs. Congressistas. Havendo número regiment!:!L de
claro aberta u reunião. 

Srs. Congressistas, a preSente reunião foi convocada para deliberarmos a 
respeito do requerimento de autoria do nobre Deputado João Gilberto, em 
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que S. Ex~ solicita um convite ao Sr. Ministro da Justiça, Deputado Ibrahim 
Abi-Ackel, para comparecer perante esta Comissão e debater aspectos da 
proposta e assuntos conexos, como as eleições presidenciais, eleições em mu
nidpíos, Capitais de Ec;tado, área de segurança, estâncias hidrominerais etc.. 
Sendo assim, ponho em discussão a proposição do Deputado João Gilberto. 

Em discussão. 

O SR. GIL VAN RQCHA- (Inaudível) ... se neste País realmente vai 
haver eleições. O CongreSso Nacional recebe uma -clara mensagem dO Presi
dente da República assegurando eleições diretas, e o mesmo Congresso Na
cional se surpreende, através da Imprensa, com anúncios de casuísmo quere
petem a tônica desse Governo nos últimos anos; referüido-se às sublegendas, 
referindo-se a provãveis p-roibições de coligações partidárias, voto distrital e 
outros expedientes que, de alguma maneira, põem de sobressalto a classe 
política, e por que não dizer, o eleitor comum. 

A oportunidade do Sr. Ministro, comparecendo no seio do Parlamento, 
do qual ele saiu para ocupar a Pasta Ministerial, talvez crie a oportunidade 
que d Governo parece querer fugir dela, de falar absolutamente claro, no seu 
intencionário poHtico, no sentido de que a perplexidade que hoje ocupa a 
preocupação da maioria dos políticos brasileiros seja afastada de vez. P_or este 
motivo, eu tenho impressão de que a melhor maneira de ajudarmos a tão 
anunciada abertura política deste País ê abrir o fóru_m de debates, de urna ma
neira mais ampla possível, trazendo atê nós a palavra do homem que é real
mente o porta-voz político" do Governo. C feio que não poderemos perder esta 
oportunidade absolutamente necessária nesta hora de transformação no País. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presidência lembra que 
se trata, no caso, de um convite, e não de uma convocação, ao Sr. Ministro da 
Justiça. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP)- Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Concedo a palavra ao Se
nador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO - Se. Presidente, parece-me da maior 
oportunidade o requerimento formulado pelo Deputado João Gilberto. Ele, 
como acaba de demonstrar o Senaor Gilvan Rocha, atende a urna aspiração 
de toda a população brasileira, que ê a de conhecer os passos dessa abertura 
democrática, que dá o seu passo talvez decisivo com a aprOvação da emenda 
das eleições diretas. Quer pelo mérito desse requerimento, quer pelo aspecto 
de um diálogo que se estabelecerá, diálogo público. Fala-se muito, hoje, em 
diálogo c em entendimento, e ê claro que todos os brasileiros querem o diálo
go e um entendimento. E a melhor forma é de que esse ~iá)ogo e esse entendi
mento se façam de portas abertas, numa Comis-sãO eriúlUe-eslãO presentes re
presentantes de várias regiões de todo o País, eleitos pelo voto da população, 
a Imprensa e os outros eventuais interessados. Tenho certeza de que esse de
poimento do Ministro da Justiça será um serviço prestado à abertura demo
crática. Os esclarecimentos prestados não serão apenas a esta Comissão, mas 
a todo o País. Nesse sentido, com a maior satisfação, votaremos faVOravel
mente ao requerimento do Deputado João Gilberto. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Continua em discussão. 

O SR. LOMA NTO JÚNIOR - Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Concedo a palavra ao Se
nador Lomanto Júnior. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR - Sr Presidente, não hã por que votar 
contra o convite ao Sr. Ministro da Justiça para comparecer a esta Co'riliSSão, 
a fim de -dialogar. Esclarecimentos sobre esse projeto nós não- precisamos 
mais, pois ele ê da maior oportunidade e da mais absoluta conveniência. O 
Governo não tem por que encobrir, não tem por que omitir-se na Conduta do 
programa preestabelecido de abertura e de aperfeiçoamento do sistema de
mocrático no País. O GoVerno não tem por qüe Oinitir~se, por-que tudo vem 
se cumprindo, desde a eliminação dos atos de exceção, a anistia, a liberdade 
ampla de imprensa, a reformulação partidária. Tudo vem se fazendo com 
aquela seriedade, com aquela disposição e, como afirniei outro dia da tribuna 
do Senado, com aquela obstinação do Presidente João Figueiredo de fazer 
deste País uma democracia e de aperfeiçoar, à medida que o tempo vai pas
sando, o próprio sistema democrático do País. Então esta é uma etapa decisi
va para o aperfeiçoamento deste sistema e para a redemocratização do País, 
que ê exatamente o restabelecimento das eleições para Governador e a elimi
n.açào da figura do Senador indireto. Portanto o meu voto é favorável a qu_e q 
Ministro compareça a esta Comissão, para estabelecer esse diálogo que o Go
verno quer, diálogo que o Governo não se tem furtado, ao contrárío. A mão 
estendida não é um gesto apenas simbólico, a mão estendida é o desejo mani~ 

resto do di<.tlogo, é o desejo man(festo da reconciliação, é o desejo manifesto 
da troca de idéias, é O desejo manifesto de necessitar da sugestão, do apoio, 
da colaboração dos homens que não participam do bloco do Governo, mas 
que militam legalmente na Oposição. Este gesto é exatamente para recolher 
as sugcstoõcs, para ouvir, no diálogo sincero, também as sugestões úteis, ne
cessárias, que são oriundas da própria Oposição. Est3 é a minha posição. Vo
tarei pelo convite, e acredito que serei acompanhado pelos meus companhei
ros, porque não temos nada a encobrir, não temos carta escondida a respeito 
do processo de redemocratização-do País, que é um compromisso, e diria me
lhor, que é um juramento do atual Presidente da República. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Concedo a palavra ao Sr. 
Relator. 

O SR. RELATOR (Edison Lobão)- Sr. Presidente, já na sessão ante
rior de instalação desta Comissão, manifestei o meu ponto de vista de Relator 
favorável ao convite proposto pelo Deputado João Gilberto, no sentido de 
que o Sr. Ministro da Justiça aqui compareceria para falar sobre o projeto de 
emenda constitucional de sua autoria. Estou de acordo com as palavras do 
eminente Líder Lomanto Júnior. O Governo nãó s_e: furta ao diálogo c ao de~ 
bate. Muito pelo contrário, propôs o debate. Apenas entendo que o Senador 
Gilvan Rocha, quando alude a expediente que diz marginais, referindo-se ao 
voto distrital, eu diria que O voto distrital ê um instituto que funciona em to
dos os países modernos do mundo. Eu não estou com isto já manifestando o 
meu ponto de vista, se a favor ou contra o voto distrital, acho apenas que é 
um expediente normal. 

O SR. GIL VAN ROCHA- V. Ex!l me permite? (Assentimento do ora~ 
dor.) V. Ex~ está coberto de razão. O voto distrital é um aperfeiçoamento de
mocrático. Mas é evidente que ê urna sofistícação s6 possível depois da plena 
cf~tivaçào da d~mocracia num País. Nós engatinhamos ainda na democracia, 
e está aí, para (inaudível) ... ser votada, de hoje para amanhã uma emenda que 
é uma aberração contra um dos pilares da democracia, emenda que é a pror
rogação dos mandatos. Pensar-se em voto distrital no mesmo Pais onde se 
prorroga mandatos, seguramente é querer-se construir um edifícío 
começando-se pela cumeeira e não pelos alicerces. 

O SR. EDISON LOBÃO - Eu_n.ão chamaria exatamente de prorro
gação de mandatos. Eu diria que é um adiamento de eleições. Considero que 
a vinda do Sr, Ministro da Justiça é um fato que aceitamos com naturalidade, 
porque o Governo é quem está propondo a abertura democrática. Em ne
nhum momento o Presidente Figueiredo faltou aos seus compromissos. Não 
há um só compromisso do Presidente Figueiredo que tenha sido descumpri
do. 

Aí está a revogação do AI-5, que não foi do Presidente Figueiredo, foi do 
Presidente Geisel, mas foi o início da retomada da democracia em nosso País. 
A anistia. Vem em seguida, agora, a liberdade completa da imprensa. E eu 
não aceito democracia sem liberdade de imprensa. Temos hoje uma absoluta 
liberdade de imprensa. As eleições diretas que estamos agora votando. Por
tanto, não há promessas descumpridas como aqui se disse. Há promessas to
das elas cumpridas. Portanto o Relator opina no sentido de que seja expedido 
convite ao Sr. Ministro da Justiça, que há de ter contribuição a prestar a esta 
Comissão e à atividade política em nosso País. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Com a palavra do Rela
tor, creio que está encerrada a discussão. 

Porei em votaçãO o requerimento do nobre Deputado João Gilberto, 
simbolicamente. 

Os Srs. Senadores e Deputados que estiverem de acordo permaneçam 
sentados. (Pau_sa.) 

Aprovado. 
Não havendo mais nada a tratar, está encerrada a presente reunião. 

(Le~'anta-s(:> a sesSão às 16 horas e 45 minutos.) 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição n\' 89, de 1980, que "institui a Justiça Agrária". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 6 DE 
OUTUBRO DE 1980 

Aos seis dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e oitenta, às 
dezcsscis horas, na Sala "Clóvis Bevilacqua", presentes os Senhores Senado
res José Lins, Benedito CaJ!elas, Pa~sos_ Pó~to, _ _J_urahy Magalhàes1 Helvidio 
Nunes, Agenor Maria e os Senhores Dep-Utados -Gomes da Silva, Feu Rosa, 
Altair Chagas, Victor Fontana, Aluízíó Bezerra e Louremberg Rocha, reúne
se a Comissão Mista do Congresso Nacional incumbida de estudo e parecer 
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sobre a Proposta de Emenda à Constituição nO? 89. de 1980. que .. institui a 
Justiça Agrária". 

Deixam de comparecer. por motivo justificado, os Senhores Senadores 
João Ca(mon, Nelson Carneiro, Pedro Simon, Marcos Freire, Mendes Cana
le e os Senhores Deputados Jorge Arbage, Antônio Mazurek, Edgard Arno
rim, Walter Silva e Jorge Moura. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência. eventualmente, o Senhor Senador Passos Pôrto, que declara instalada 
a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder à eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas. o Senhor Senador Passos Pôrto convida o Senhor 
Deputado Altair Chagas para funcionar cOmo escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Jorge Moura ............... -. ,- ... ~ ......... l t votos 
Em Branco .............. _ ................... _, .. _.. . . . 1 voto 

Para Vicc-Prcsidente: 
Deputado Gomes da Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 votos 
Senador Benedito Canelas ............. ,_. . . . . . . . . . . . . voto 

São declarados eleitos. respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os 
Senhores Deputados Jorge Moura e Gomes da Silva. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Gomes da Silva, Vice
Presidente, no exercício da Presidência, agradece, em nome do Deputado Jor
ge Moura e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o 
Senhor Senador Helvídio Nunes para relatar a Proposta. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e para constar, eu, Fre
deric Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da 
Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituil;ào n~' 90, de 1980, que haltcra a redação do§ 3'i' 
do artigo ]'i' da Constituição Federaln. 

I' REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 7 DE 
OUTUBRO DE 1980 

Aos sete dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e oitenta, às 
dezesseis horas e quinze minutos, na Sala "Clóvis ~evilacqua", presentes os 
Senhores Senadores Jorge Kalume, Lo manto Júnior, Almir Pinto, Aderbal 
Jurema, Raimundo Parente, Lázaro Barboza, Adalberto Sena, Franco Moo
toro. Roberto Saturnino, Affonso Camargo e oepUiados Hélio Campos, An
tônio Pontes, Celso Peçanha, Carlos Santos e Pedro Sampaio, reúne-se a Co
missão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir pare
cer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n9 90, de 1980, que "altera a 
redaçào do 9 )9 do artigo J9 da Constituição Federal". 

Deixam de comparecer, por motivo juStificado, os Senh6i-es Senàdor Le
noir Vargas e Deputados Antônio Mo-rirÍloto, Paulo Guerra, Odacir Soares, 
Júlio Martins, Jerónimo Santana e Peixoto- FHllo. 

De ucordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Franco Montoro, que declara ins
talada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
qut:: irá proceder a eleição do Presidente e do VJce:...Presidente da ComissãO. 
Distribuídas as cédulas. o Senhor Senador Franco Montoro convida o Se
nhor Senador Affonso Camargo para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleiç-ão, verifica-se o segu-inie resultado: 

Para Presidente: 
Senador Adalberto Sena 
Senador Roberto Saturnino 

Para \'ice-Presidente: 

13 votos 
2votos 

Senador Jorge K alume .. ···~ .-.......... -.----.--..-- ...... -..... 14 votos 
Senador Raimundo Parente ....... .-................... J voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e V ice-Presidente, os 
Senhort::s Senadores Adalberto Sena e Jorge Kalume. 

Assumindo a Presidimcia, o Senhor Seilador Adalberto Sena agradece, 
em nome do Senhor Senador Jo_rge Kalume e no seu próprio. a honra com 
que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado António Pontes para 
relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Helena IsnarJ Ac~tuhy Surres dos Santos. AssiSterite da COmissão, lavrei a 

presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, de
mais Membros e irá à publicação. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

26• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA EM II DE 
SETEMBRO DE 1980 

Às dez horas do dia onze de setembro de mil novecentos e oitenta, na 
Sala ... Clóvis Bevilácqua", sob a presidência do Sr. Senador Aloysio Chaves, 
Presidente em exercício, reúne-se, extraordinariamente, a Comissão de Cons
tituição e-Justiça, com a presença dos Srs. Senadores Lázaro Barboza, Cunha 
Lima, Helvídio Nunes, Bernardino Viana, Aderbal Jurema, Franco Montoro 
e Murilo Badaró. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores José 
Sarney, Moacyr Dalla, Amaral Furlan, Raimundo Parente, Leite Chaves, 
Hugo Ramos, Nelson Carneiro e Paulo Brossard. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os traba
lhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprova
da. 

A seguir, passa-se â apreciação das matérias constantes da pauta e são 
relatadas as seguintes proposições: I) Ofício CN/175, de 9-9-80, do Sr. Pre
sidente do Senado Federal, consultando a Comissão de Constituição e Justiça 
a respeito do Requerimento do Senador Franco Montoro, relativo à criação 
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, destinada a .. examinar a esca
lada da ação terrorista que se desenvolve no País com o claro objetivo de im~ 
pedir o processo de normalização democrática". Relator: Senador Murilo 
Badaró. Parecer: favorável à criação da Comissão Parlamentar Mista de In
quérito, nos termos do art. 37 da Constituição, desde que seu número não ul
trapasse a 5 (cinco) em funcionamento no Congresso, concomitantemente. 
Em discussão o parecer, o Sr. Senador Franco Montoro apresenta as ra"zões 
que o levaram a propor ao Congresso Nacional, juntamente com o Sr. Depu
tado Euclides Scalco, a criação da CPI em tela que, segundo o seu entendi
mento, é um direito da mirioria. Ao concluir aS suas considerações, o Sr. Se
nador Franco Montoro reafirma o seu ponto de vista defendido quando da 
apresentação do Requerimento à Mesa, que a sua criação seria autOmática, 
uma vez que continha 1/3 de assinaturas dos membros de cada Casa do Con
gresso, portanto, indepen'dendo de deliberação do Plenário. Em seguida, o Sr. 
~residente aborda alguns aspectos relativos aos fundamentos constitucionais 
e regimentais atinentes à apresentação da proposição. Encerrada a discussão 
e posto em votação o parecer do Relator, é o mesmo aprovado, por unanimi
dade. 2) Projeto de Lei do Senado n<? 60, de 1980, que "fixa as eleições muni
cipais no dia 15 de dezembro de 1980, suspendendo a eficácia de dispositivos 
da Legislação Eleitoral vigente, e dá outras providências". Relator: Senador 
Helvídio Nunes. Parecer: pela constitucionalidade ejuridicidade, contrário, 
quanto ao mérito. Em discussão o parecer, o Sr. Senador Franco Montoro 
L"onsidenJ a matéria prejudicada, em virtude da aprovação da Emenda Cons
titucional n~' !4, que prorrogou até 31 de janeiro de 1983 os mandatos dos 
atuais Prefeitos, V ice-Prefeitos, Vereadores e seus Suplentes, e sugere ao Re
lator que formule o seu parecer, concluindo pela prejudicialidade do projeto. 
Usa da palavra. em seguida, o Sr. Senador Helvídio Nunes e acolhe a suges
tão proposta pelo Sr.-Senador FranCo -Montoro~ afterando a conclusão do seu 
pu-recer pela prejudicialidade do Projeto. Encerrada a discussão e posto em 
votação o parecer do Relator, é o mesmo aprovado, por unanimidade. Face 
ao adiantado da hora, o Sr. Presidente determina o adiamento da apreciação 
dos demais pareceres constantes da pauta, para a próxima reunião. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Daniel 
Reis de Souza, Assistente c!a Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, 
serü assinadu pelo Sr. Pr~_idente. 

27' REUNIÃO, REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 1980 

Às dez horas do dia dàessete de setembro de mil novecentos e oitenta, 
na Sala ''Clóvis Bevilacqua", sob a presidência do Sr. Senador Aloysio Cha
ves, Presidente em exercício, reúne-se a Comissão de Constituição e Justiça, 
com a presença dos Srs. Senadores Helvídio Nunes, Nelson Carneiro, Ader
bal Jurerna, Bernardino Viana, Franco Montoro, Leite Chaves, Cunha Lima 
e Luiz Fernando Freire. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores José 
Sarney, Murilo Badaró, Moacyr Dalla, Amaral Furlan, Raimundo Parente, 
Hugo Ramos, Lázaro Barboza e Paulo Brossard. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os traba
lhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprova· 
da. 

A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta. Com a 
palavra, o Sr. Senador Franco Montoro requer à presidência a iriversão na-
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ordem da pauta, a fim de que seja apreciado, em primeiro lugar, o Projeto de 
Lei da Câmara n'1 81, de 1979, que "regulamenta o exercício da profissão de 
Sociólogo, e dá outras providências", constante do último item da pauta, do 
qual é Relator. Fundamentando o seu requerimento o Sr. Senador Frar:co 
Montara enfatisa a necessídade de se prestar uma homenagem a essa labono
sa classe pela passagem do ~•Dia do Sociólogo". Atendendo às ponderações 
feitas pelo Sr. Senador Franco Montoro, o Sr. Presidente defere o seu ~eque
rimento e concede-Ihe a palavra para relatar o projeto, sobre o qual emite pa
recer favorável, por constitucional e jurídico, na forma da Emenda Substit~ti
va que apresenta. Em discussão o parecer, o Sr. Senador Nelson Carnetro 
manifesta-se pela sua aprovação, sugerindo, entretanto, uma modificação no 
artigo 6ç, caput c parágrafo úilico do Substitutivo, que I! a~eita pelo Relat?r. 
O Sr. Senador Helvídio Nunes, em seguida, pede esclarecimentos a respe1to 
da letra ••e" do artigo 1 q que, no seu entender, é, por demais abrangente, in
cluindo, inclusive, os autodidatas. Logo a seguir o Relator, Sr. Senador Fran
co Montoro lhe presta os esclarecimentos necessãrios. O Sr. Senador Aderbal 
Jurema também discute o parecer e sugere a supressão da palavra ~·profissio
nal" inserta no parágrafo único do artigo 69 do Substitutivo, que é acolhida 
pelo Relator. Encerrada a discussão e posto em votação o parecer, é o mesmo 
aprovado, por unanimidade, com as alterações sugeridas e aceitas pelo Rela
tor, Sr. Senador Franco Montara, na discussão da matéria, de autoria dos 
Srs. Senadores Nelson .Carneiro e Aderbªl Jurerna. _Proclamado o resulta9o 
da votação, o Sr. Presidente congratula-se com a delegação de sociólogos pre
sentes à reunião, pela passagem do seu dia, bem como pela aprovação unâni
me da matéria de seu intereSse. Em seguida, o Sr. Presidente comunica que o 
Sr. Senador Luiz Fernando Freire foi indicado para integrar a Comissão de 
Constituição e Justiça, na vaga deixada pelo ex-Senador Henrique de La Roc
que e, em nome da Comissão, apresenta ao ilustre parla~e~tar as suas .con
gratulações pela investidura como membro do Órgão Tecnr~o que pr~s1dC: 

O Sr. Senador Cunha Lima pede a palavra e, tendo em v1sta a reahzaçao 
da Convenção do PMDB, naquela mesma hora, requer a suspensão da reu
nião. A presidência defere o requerimento e deterni.ina o adiamento da apre
ciação das demais matérias constantes da pauta. Devido ao grande acúmulo 
de proposições na Comissão, o Sr. Presidente propõe a antecipação do ho
rário da próxima reunião para as nove hoi'ãs, que é aceito por todos os pre-
sentes, · 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Daniel 
Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, 
será assinada pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES 

E OBRAS PÚBLICAS (Cf) 

8• REUNIÃO (EXTR_AQRDINÃRIA), REALIZADA EM 18 DE 

SETEMBRO DE 1980 

Ãs dez horas do dia dezoito de setembro de mil novecentos e oitenta, na 
sala de Comissões do Bloco ·~s" Anexo dois do Senado Federal, reúne-se, ex
traordinariamente a Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públi
cas, com a presenç~ dos Senhores Senadores, Affonso Camirgo, Passos Pôrto 
e Orestes Quêrcia. 

Deixã:ri1 de comparecer, por motivo justifiCado, os Senhores Senadores 
Pedro Pedrossian, Evandro Carreira e Lázaro Bar:.boza. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os traba
lhos, e dispensa a leitura da Ata da reuniãõ ·anterior, que é dada como apro
vada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ~o Senhor Senador 
Passos Pôrto, que emite parecer favorável ao Projeto de Let da Câmara nç 42, 
de 1980, que .. dá nova redação ao artigo 50 do Decreto-lei n9 32, de 18 de no
vembro de 1966, que institui o Código Brasileiro do Ar". 

Posto em discussão e, em seguida, em votação, o parecer, é o mesmo 
aprovado, por unanimidade. -· . 

Nada mais havendo a tratar encerra-se a reunião, lavrando eu, Marceh
no dos Santos Camello, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 
13• REUNIÃO, REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 1980 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oi
tenta, às onze horas, na Sala de Reuniões do Anexo .. b", presentes os Senho
res Senadores Helvídio Nunes- Presidente, Jaison Barreto, Aloysio Chaves, 
Raimundo Parente, Nelson Carneiro e Franco Montara, reúne-seª Comis-
são de Legislação Social. . _ _ 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Lenoir Vargas, Jessé Freire, Moacyr Dalla, Luiz Fernando Freire e Humber
to Lucena. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos, com a dispensa 
da leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. 

Constantes da pauta, são apreciadas as seguintes proposições: 

Projeto de Lei do Senado n<> 318, de 1979- que .. considera dependentes 
do segurado, para obtenção de assistência médica, os filhos estudantes, sem 
economia própria, até 24 anos de idade, acrescentando parágrafo ao art. II 
da Lei Orgânica da Previdência Social". Relator: Senador Jaison Barreto. 
Aprovado parecer favorável. 

Projeto de Lei da Câmara n9 47, de.l980- que ''dispõe sobre a consoli
dação de débitos previdenciários, pagamento parcelado, e dá outras provi
dências". Relator: Senador Aloysio Chaves. Aprovado parecer favorável. 

Projeto de Lei do Senado n9 355, de 1979 - que "concede auxílio
funeral aos inválidos e aos maiores de 70 anos abrangidos pela Lei n'1 6.187, 
de 11 de dezembro de 1974". Relator: Senador Jaison Barreto. Aprovado pa~ 
recer favorável. 

Projeto de Decreto Legisl~tivo n9 "8_, de 1980-:- que ~~aprova os textos do 
COrivênio Ibero-Americano de Seguridade Social, concluídos em Quito, 
Equador, a 26 de janeiro de 1978". Relator: Senador Nelson Carne"íro. Apro
vado parecer favorável. 

Projeto de Lei do Senado n9 231, de 1978- que ·~introduz modificações 
na Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, que institui o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço". Relator: Senador Raimundo Parente. Aprovado pa
recer contrário, com restrições do Senador Franco Montara. 

Projeto de Lei do Senado_n9 350, de 1979- que .. revoga dispositivo da 
Consolidação das Leis do Trabalho". Relator: Senador Franco Montoro. 
Aprovado parecer pela anexação_ao Proje~o de Lei da Câmara n9 15, de 1976. 

Por determinação da Presidência, são adiadas as seguintes matérias: 
Mensagem n'47, de 1980, Projeto de Lei cfo Senado n' 194, de 1978, Pro

jeto de Lei do Senado il9 253, de 1979 e Projeto de Lei do Senado nq 188, de 
1979. 

O Senhor Presidente comunica o recebimento de convite da Associação 
Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Privada-ABRAPP, para o 
II Congresso Brasileiro das Entidades Fechadas de Previdência Privada, de 
14 a 17 de outubro de 1980, no Centro de Convenções do Hotel Nacional, em 
Brasília. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuniã.o, lavrando eu, Leila 
Leivas Ferro Costa, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE FINANÇAS 

15• REUNIÃO, REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 1980 

Ás dez horas do dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e oiten
ta, na Sala "Clóvis Bevilácqua", presentes os Senhores Senadores Cunha Li
ma, Presidente, João Lúcio, Vicente Vuolo, Lomanto Júnior, Mendes Cana
te, José Richa, Alberto Silva, Pedro Sim-on, Raimundo Parente, Affonso Ca
margo, Tancredo Neves e Jorge Kalume, reúne-se a Comissão de Finanças. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Se_nadores 
Amaral Furlan, Jutahy Magalhães, Roberto Saturnino, Alberto Lavinas, 
Mauro Benevides e Teotônio Vilela. 

Ao constatar a existência de númei'o regimental, o Sr. Presidente declara 
abertos os trabalhos e disperisa a leitura da Ata da reunião anterior, que, em 
seguida, é dada como aprovada. 

A seguir, são apreciadas as seguintes proposições: 
Projeto de Lei da Câmara n9 7/80- Dispõe sobre a criação de Estações 

Ecológicas, e dá outras providências. 
Relator: Senador Raimundo Parente 
Parecer: Favorável ao projeto, na forma do Substitutivo da CCJ. 
Conclusão: AprovaçãO do parecer. 
Projeto de Lei do Senado n' 81/79 - Concede prazo para purgação da 

mora nos aforamentos de terrenos pertencentes à União. 
Relator: Senador Jorge Kalume 
Parecer: Contrário 
Conclusão: Rejeita.do o parecer é designado o relator do vencido, Sena

dor Pedro Simon. É aprovada a redação do vencido, favorável ao projeto, 
com voto vencido, em separado, do Senador Jorge Kalume. 

Projeto de I,..ei da Câmara n<t.l35J77- Di?põe sobre complementação 
de obras e serviç.os de engenharia jã licitados. 

Relator: Senador Mendes Canale 
Parecer: Favorável à Emenda de Plenário. 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Lei do Senado n9 30/79 - Dispõe sobre a prioridade a ser 

concedida, pela Caixa Econômica Federal, no financiamento de unidade ha-



Outubro de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL tSoçào !li rerça-feira l..t 56~3 

bitacional aos que hajam tido sua moradia desapropriada, e determina outras 
providências. 

Relator: Senador Saldanha Derzi. 
Parecer: Contráriõ. 
Conclusão: Rejeitado o parecer, é designado relator do vencido o Sena

dor Pedro Simon. É aprovado a redação do vencido, favorável ao projeto, 
com voto vencido, em separado, do Senador Saldanha Derzi. 

Projeto de Lei do Senado n• 314/79- Altera dispositivo da Consoli-
dação das Leis do Trabalho. 

Relator: Senador Tancredo Neves 
Parecer: Favorável 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Carlos 

Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

16• REUNIÃO, REALIZADA EM-2 DE OUTUBRO DE 1980 

Às dez horas do dia dois de outubro de mil novecentos e oitenta, na Sala 
.. Clóvis Bevilácqua", presentes os Senhores Senadores Cunha Lima, Presi
dente, Vicente Vuolo, Jorge Kalume, João Lúcio, Mendes Canale, Luiz Fer
nando Freire, Lomanto Júnior, Raimundo Parente, José Richa, Amaral Fur
lan e Josê Guiomard, reúne-se a COmisSãO de Finanças. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Affonso Camargo, Alberto Silva, Jutahy Magalhães, Tancredo Neves, Ro
berto Saturnino, Alberto Lavinas, Pedro Simon, Mauro Benevides e Teotó
nio Vilela. 

Ao constatar a existênci_a_df! núm_e_r_g regimental, o Sr. Presidente declara 
abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior que, em 
seguida, é dada como aprovada. 

A seguir, são apreciadas as seguintes propoSIÇões: 
Oficio "S" n• 29/80- Do Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, 

solicitando autorização do Senado Federal, para realizar operação de em
prêstimo externo no valor deUS$ 15 milhões, destinados ao projeto relativo 
ao programa de eletrificação estadual. 

Relator: Senador Vicente Vuolo 
Parecer: Favorâvel ao projetO, na forma do Projeto de Resolução apre

sentado. 
Conclusão: Aprovação do parecer.-
Ofício "S" n• 23/80- Do Sr. Governador do Estado do Rio Grande do 

Sul, solicitando autorização do Senado Federal, para realização de urna ope
ração de crédito externo, no valor de US$ 15 milhões, destinados a financiar 
projeto relativo_ ao complexo industrial carbonífero-carboquírnico do Estado. 

Relator: Senador Raimundo Parente 
Parecer: Favorável ao projeto, na forma do Projeto de Resolução que 

apresenta. 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
São retir:ldas de pauta as seguintes proposições: PLS n'i' 293/77, PLS n"' 

84j80, PLS n• 372/79, PLC n• 76/79 e PLS n' 256/79. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Carlos 

Guilherme Fonseca, Assistente da ComiSsão, ã presente Ata que, lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO OE RELAÇÕES EXTERIORES 

12• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA EM 2 DE 
OUTUBRO DE 1980 

Aos dois dias d6 mês de outubro do ano de mil novecentos e oitenta, às 
lez horas, na Sala de Reuniões do Anexo "B'', presentes os Senhores Senado

res Lomanto Júnior- Presidente em exercício, Mendes Canale, Bernardino 
Viana, Josê Richa, Aloysio Chaves, Aderbal Jurema, Alrnir Pinto, Luiz Fer
nando Freire,- Paulo Bros_sard, Nelson Carn_eiro, Itamar Franco e Tancredo 
Neves, reúne-se a Comissão de Relações Exteriores. 

Deixam de comparecer, por motivo juStificado, os Senhor_es Senadores 
Tarso Outra, Saldanha Derzi, Lenoir Vargas e Amaral Peixoto. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos com a dispensa da 
leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. 

Constantes da pauta, são apreciadas as seguintes proposições: 
Projeto _d_C_ Decreto Legislativo n~' 1, de 1980- que Haprova o texto do 

Convênio de criação de um Conselho de CoOperação Aduaneira, assinado em 
Bruxelas, a 15 de dezembro de 1950". Relator: Senador Bernardino Viana. 
Aprovado parecer favorável. 

Projeto de Decreto Legislativo n"' 16, de 1980- que .. aprova os textos 
do Acordo sobre a Implementação do art. VII do Acordo Geral sobre Tarifas 
Aduaneiras e Comércio (Código de Valoração Aduaneira), do Protocolo 
Adicional ao referido Acordo, bem como da Lista de Concessões Tarifárias 

Brasileiras- i1as Negociações Cóinerciais Multilaterais, todos concluídos em 
Genebra, a 12de abril de 1979". Relator: Senador Lenoir Vargas. Aprovado 
parecer favorável. 

Projeto de Decreto Legislativo n"' 4, de 1979 -que .. ratifica o texto da 
Convenção sobre a ProibiçãÕ do Uso Militar ou Hostil de Técnicas de Modi
ficação Ambiental, assinado pelo Governo Brasiíeiro em Nõva Iorque, em 9 
de novembro de 1977". Relator: Senador Tancredo Neves. Aprovado pare
cer por audiência prévia a_o Estado Maior das Forças Armadas (EMFA). 

Projeto de Decreto Legislativo n"' 15, de 1980- que .. aprova o texto do 
Protocolo Ad-icional aõ Acordo de Previdência Social Brasil-Espanha, de 25 
de abril de 1969, celebrado entre o GovernQ da República Federativa doBra
sil e o Gove.rno da Espanha, em Brasília, a 5 de março de 1980". Relator: Se
nador Nelson Carneiro. Aprovado parecer favorável, nos termos da Emenda 
n• 1-CRE (Substitutivo). 

Projeto de Decreto Legislativo n9 17, de 1980- que .. aprova o texto do 
Tratado deJnterconexão Ferroviária entre a Repúbli~a do Brasil e a Repúbli
ca do Paraguai, assinado em Assunção, a 11 de abril de 1980". Relator: Se
nador Bernardino Viana. Aprovado parecer favorável. 

Projeto de Lei da Çâmara n"' 43, de 1980- que "acrescenta inciso ao art. 
4<:> e alínea ao párágrafo único do art. 89 da Lei n~' 5.887, de 31 de maio de 
1973, que altera disposiÇões· referentes ao regime jurídico do Diplomata, e dá 
outras providências". Relator: Senador Aderbal Jurerna. Aprovado parecer 
favorável. 

ProJeto de Decreto Legislativo n"' 1_3, de 1980- que .. aprova o texto do 
Acordo sobre Transportes Aéreos--Celebrado entre o Gov~rno da República 
Fed_erat~va do Brasil e o Governo da República do Suriname, firmado em 
Brasília, em 28 de janeiro de 1980". Relator: SeQador José Richa. Aprovado 
parecer favorável, nos termos da Emenda n"' 1-CRE (Substitutivo). 

Em seguida, o Senhor Presidente solicita ao Senador Aderbal Jurema 
que assuma, eventualmente, a Presidência para que possa emitir seu parecer 
referente ao Projeto de Decreto Legislativo n"' 31, de 1979- que ·~ratifica o 
texto do Com.'ênio sobre Transporte- Internacional Terrestre, aprovado pela 
8'" Reunião de Ministros de Obras Públicas e Transporte dos Países do Cone 
Sul"·. Aprovado parecer favorável. 

LogO após, a reunião torna-se secreta, a fim de ser apreciada a Mensa
gem n• 136, de I 980, do Senhor Presidente da República, submetendo ao Se
nado Federal, a escolha do Senhor Ayrton Gonzalez Gil Die_guez, Embaixa
dor do Brasil junto à República do Zaire; para, cumulativamente, exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República do Burundi. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Leila 
Leivas Ferro Costa, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e apro
vada, será ássüiada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL 
6• REUNIÃO, REALIZADA EM 2 DE OUTUBRO DE 1980 

Às dez horas e trinta minutos do diã dois de outubro do ano de mil nove
centos e oitenta, sob a Presidência do Senhor Senador Humberto Lucena, 
Vice-Presidente no exercício da presidência, e a presença dos Senhores Sena
dores Luiz Fernancio Freire, Bernardino Viana, Lázaro Barboza e Aderbal 
Jurema, reúne-se a Comissão de Sei-viço Público Civil, na Sala das Comis
sões. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os S-enhores Senadores 
Raimundo Parente, Alberto Silva e Evandro Carreira. 

É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em seguida ê dada 
como aprovada. 

São lidos, discutidos, votados e aprovados os seguintes pareceres: 
Senador Luiz Fernando Freire 
Projeto de Lei da Câmara n"' 51, de 1980, que fixa os valores de retri

buição da Categoria- Funcional de Agente de Vigilância, e dá outras provi
dências, concluindo pela aprovação do projeto; e 

Senador Lázaro Barboza 
Projeto de Lei do Senado nO? 362, de 1979, que altera dispositivo da Lei n'i' 

6.718, de 12 de novembro de 1979, concluindo pela aprovação do projeto. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Lêda 

Ferreira da Rocha, Assistente da Comissão, a presente Ata que uma vez 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO OE ECONOMIA 

W RECNIÃO, REALIZADA EM 8 DE OUTUBRO DE 1980 

Às dez horas e trinta mírilltos do dia oito de outubro de mil novecentos e 
oitenta1 na sala de reuniões -do Anexo ·~s", presentes os Srs. Senadores Ro
berto Saturnino, V ice-Presidente, no exercício da Presidêncía, José Lins, Tan
cr_edo Neves, Bernardino Viana, Milton Cabral e Vicente Vuolo, reúne-se a 
Comissão de Economia. 
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Deixam de comparecer por motivo justifiCã.d0-0~ Srs. Senadores Teotô
nio Vilda, Arnon de Mello, Jessé Freire, Benedito Canelas, Luiz Cavalcante, 
Marcos Freire e Pedro Simon. 

COnstatada a existência de quorum o Sr. Presidente declara abertos os 
trabalhos., dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como 
aprovada. __ 

Passa-se, então, à apreciação da pauta dos trabalhos: 
Mensagem n'i' 2l3f80- Do Sr. Presidente da R~pública, submetendo à 

aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizado o Governo do Estado do Rio Gran,de do Sul a elevar em 
Cr$ 6.479.140.100,00, o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador José Uns. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
Mensagem n<? 217/80 - Do Sr. Presidente da República, submetendo à 

aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Míriistro ·da Fazenda, para 
que seja autorizado o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em Cr$ 
5.992.800.000,00, o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Tancredo Neves. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Proj.eto de Decreto Legislativo n9 06/80- Aprova o texto do Tratado de 

Amizade e Cooperação entre a República Federativa do Brasil e a República 
do Peru, assinado em Brasília a 16 de outubro de 1979. 

Relator: Senador José Uns. 
Parecer: pela aprovação. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
Mensagem n' 210(80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à 

aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipaf de Salvador (BA) a elevar em 
Cr$ 280.256.000,00, o ~montante de sua divida consolidada. 

Relator: Senador José Lins. 
Parecer: Favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conctusão: aprovação do parecer. 
Mensagem n• 78/80 - Do Sr. Presidente da República, submetendo à 

aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Empresa de Urbanização do Recife-URB, com garan
tia da Prefeitura daquela cidade, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 1.237.314.450,12. (retificação da Res. n' 32/80) 

Relator: Senador José Uns. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução, 

com as alterações solicitadas pela Mensagem n9 229/80. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declara encerrada a reu~ 

niào, lavrando eu, Francisco Guilherme Thees Ribeiro, Assistente da Comis
são, a presente Ata que, lida e aprovada será assinada pelo Sr. Presidente. 

15• REUNIÃO, (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA EM I• DE 
OUTUBRO DE 1980 

Ãs dez horas do dia primeiro de outubro de mil novecentos e oitenta, na 
sala de reuniões do Anexo .. B", presentes os Srs. Seil3.dore5 Roberto Saturni
no, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, Luiz Cavalcante, Pedro Si~ 
mon, José Lins, Bernardino Viana, Tancredo Neves e Helvídio Nunes, reúne
se a Comissão de EcoíúJmüL 

Deixam de comparecer, por motivo jUstificado, os Srs. Senadores Teotó
nio Vilela, Arnon de Mello, Jessé Freire, Milton Cabral, Benedito Canelas e 
Marcos Freire. 

Verificada a existência de número regimental, o Sr. Presidente declara 
abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião anteríor, que é 
dada como aprovada. 

A seguir, passa~se à apreciação da pauta: 
Mensagem n' 212(80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à 

aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizado o Governo· do Estado de São_ Paulo a elevar em Cr$ 
667.000.000,00 o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador José Uns. 
Parecer: favoráv_el, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
Projeto de decreto Legislativo n'i' 5/80- Apróvã o texto da Cot:tstituição 

da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento lndüstrial -
UNIDO. em Agência Especializada das Nações Unidas, concluído em Viena 
a 8 de abril de 1979. 

Relator: Senador Bernardino Viana. 
Parecer: pela aprovação. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
Mensagem n9 181/80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à 

aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. MinistrO da Fazenda, para 
que seja autorizadi,i a Pr.efeitura Municipal de Palhoça (SC) a elevar em Cr$ 
2. 770.000,00, o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Bernardino Viana. 
Parecer: favorávef. concluíndo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do par.ecer. 
Mensagem n9 195/80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à 

aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda para que 
seja- autorizada a Prefeitura Municípal de Chapecó (SC) a elevar em Cr$ 
II .ooo.ouo,aa, o montante de Sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Bernardino Viana. 
Parécer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
Mensagem n' 156(80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à 

aprovação do Senado Federal~ proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada ã Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) a elevar em Cr$ 
25.495.947,12, o montante de sua dívida consolidadá. 

Relator: Senador Jàsé Lins. 
Parecei: favOrável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
MenscigCnl n9-f82/80-= Do Sr. Presidente da República, submetendo à 

aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas (MG) a elevar 
em Cr$ 65.000.000,00, o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Tancredo Neves_~ 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
Projeto de Decreto Legislativo n'i' 15/79- Aprova o texto do Protocolo 

de 1978 para a Quarta Prorrogação da Convenção sobre o Comércio do Tri
go de 1971, aprovado na Conferência realizada em Londres na sede do Con
selho Internacional do Trigo- CIT, a 23 de mar'i.o de 1978. 

Relator: Senador Bernardino Viana. 
Parecer: favorável. 
Conclusão: aprovação do parecer. 
Mensagem n'~ 214/80- Do Sr. Presidente da República, submetendo à 

aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura MuniCipal de Fortaleza (CE) a elevar em Cr$ 
I48.300.00U,OO, o montarité de sua dívida consolidada. 

Relator: Senado( José Lins. 
- Parecer. favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 

Conclusão: aprovação do parecer. 
É adiada a seguinte matéria: MSF no !96/80. 
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Présidente declara encerrada a reu

nião, lavrando eu, Francisco Guilherme Thee-s Ribeiro, Assistente da Comis
são, a presente Ata que, Hda e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 

('OMISSAO DE AGRICliLTliRA 

4• REUNIAO (EXTRAORDINARIA), REALIZADA EM 21 DE 
AGOSTO DE 1980. 

As nove horas e trinta mif!~tos do dia vinte e um de agosto do ano de mil 
novecentos e oitenta, na Sala de reuniões do Anexo "8", presentes os Senho
res Senadores Evelásio Vieira- P-residente. L!!ite Chaves, Affonso Camaigo, 
José Lins, Passos Pôrto. João Calmon. Agenor Maria, Jutahy Magalhães, 
Raimundo Parente. Jarbas Passarinho e Senhora Senadora Eunice Michiles, 
reúne-se a Comissão de Agricultura. 

Deixum de comparecer. por motivo justificado. os Senhores Senadores 
Benedito Canelas. Pedru Pcdrossian e José Richa. 

É dispensada a leitura da Ata da reunião anteríor, que é dada como 
aprovada. 

Inic-iando os trabalhos, o Senhor Presidente convida o Senhor Doutor 
Ruy Alberto da Costa Lins, SuperíntCridente da SUFRAMA, para ocupar lu
gur de honru U Mesa. 

ProsseguindO. o Senftur PrCSidentc Coflcede a palavra ao Senhor Supe· 
rintendcntc. que presta depoimento sobre as atividudes da Superintendência 
da Zona Fmnca de Manaus. com especial ên-fase ao Distrito Agropecuá-rio. 

Após a exposição, usam da palavra, pela ordem de inscrição, os Senho
re.<>_ Senadores leite Chav_t!~. Affonso C amargo. Passos Pôrto. Jarbas Passari
nho. José Lins. Agenor Maria. Senhora Senadora Eunice Michi!es e o Doutor 
Weber Medeiros de Sou:,.:a, responsável pelo Distrito Agropecuário da SU
rRA MA. 
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Finalizando, o Senhor Presidente agradece o depoimento do ilustre con
vidado, assim como a presença dos Senhores Senadores e demais autoridades, 
determinando, em seguida, que as notas taquigrálicas, tão logo traduzidas, 
sejam publicadas. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Sergio da Fonseca Braga, Assistente da Comissão, lavrei à presente Ata, que, 
lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente. 

ANEXO A ATA DA 4' REUNIAO DA COMISSAO DE AGRI
CULTURA, REALIZADA EM 21-R-80, SOBRE A PALESTRA 
DO DOUTOR RUY ALBERTO DA COSTA UNS, SUPERIN
TENDENTE DA SUFRAMA, AUTORIZADA A PUBL!CAÇAO 
PELO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSAO. 
SENADOR EVELAS!O VIEIRA, PRESIDENTE DA COMIS
SAO DE AGRICULTURA. 
SENADOR LEITE CHAVES, VICE-PRESIDENTE DA COMIS
SAO DE AGRICULTURA. 
APANHAMENTO TAQUIGRAFfCO DA REUNIAO. 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira)- A Comissão de Agricultura 
inicia mais uma de suas reuniões. 

No dia de hoje, nós contamos com a honrosa presença do Dr. Ruy Al
berto da Costa Lins. Superinteridente da SUFRAMA. Nesta Comissão muito 
se tem discutido os projetas agropecuãrioS do Distrito Agropecuário de Ma
naus. Vãrios integrantes desta Comis.sào sugeriram convidar o Dr. Ruy Al
berto da Costa Lins para fazer uma exposição e estabelecer um diálogo com 
os componentes desta Comissão. O Dr. Ruy Lins foi convidado, aceitou, e 
aqui está para fazer sua palestra e, posteriormente, colocar-se à disposição 
dos colegas da Comissão para as indagaçõeS- que julgarem necessárias. 

Com prazer, esta Presidêrlcia concede a palavra ao Dr. Ruy Uns. 
O SR. RUY ALBERTO DA~COSTA UNS- Sr. Presidente da Comis

são de Agricultura do Senado, Senador Evelásio Vieira, Sr. Vice-Presidente 
da Comissão, Seilador Leite Cbaves, Srs. Senadores,

1 
demais integrantes da 

Comissão de Agricultura. r 
Inicialmente, desejamos que fique registrado o nC:;So agradecimento pela 

gentileza do convite para comparecermos a esta Comissão. Verificamos, neste 
convite, uma excelente oportunidade para tentarmos mostrar, a nível de Co
missão~ o trabalho que a Superintendência da Zona Franca de Manaus vem 
realizando, que é exatamente o Projeto Distrito Agropecuárío de Manaus. 

E preciso considerar, em primeiro lugar, que este projeto constitui exata
mente uma das exigências contidas no Decreto-lei nO? 288, que instituiu a Su
perintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA. 

MINISTERIO DO INTERIOR 

Superintrmdfmcia da Zona Franca de Manaus 

SUFRAMA 

DISTRITO AGROPECUAR!O DA ZONA FRANCA DE MANAUS, 
ADMINISTRADO PELA SUPERINTENDENCIA DA 

ZONA FRANCA DE MANAUS 
Documento apresentado à Comíssào de Agricultura 
do S.enado Federal pelo Superintendente da SU
FRAMA, Ruy Alberto Costa Lins, em 20 de agosto 
de 1980. 

SUMARIO 

I -Introdução: II- Diagnóstico sucinto da economia amazonense; III 
-Histórico sobre o Distrito Agropecuário da SUFRAMA: IV- Situação 
atual do Distrito Agropecuário da SUFRAMA.- Anexos: I -Planta da 
Ocupação do Distrito Agropecuário; •• - Empresas, Atividades e Areas no 
Distrito Agropecuârío~ 3 --Modelo de Relatório de Acompanhamento de 
Projetes; 4- Modelo de Carta-Consulta para o Distrito Agropecuârio; 5-
Normas Técnicas do Distrito Agropccuário. 

I. Introdução 

Para rnelbor entender o projeto Distrito Agropecuário da SUFRAMA. 
não se pode divorciá-lo da realidade do contexto no qual ele se insere, que é o 
próprio Estado do Amazonas e até mesmo a Amazôilia Ocidental. 

Neste documento se procura fazer um apanhado geral das principais ca
racterísticas da economia amazonense; uma síntese do histórico do Distrito 
Agropccuário, com sua criução, seus objetivos, estruturaÇão e sua situação 
atual. 

11. Diagnóstico <~tücinto da Economia Amazonense 

O Estado do Amazonas sempre se caracterizou co_mo uma economia ba
seada no setor primiírio, na qual predomina o extrativismo vegetal, seguido 
da cultura da juta. 

Sua extensão territorial é a major do País, atmgindo uma área de 
1.564.445 km·', o que representa cerca- de -i,8 km~ a cada um de seus habítun
te_s ou 0,7 habitantes/km". sendo então a unidade federativa de menor densi
dade populacional. 

Sua população estimada para 1980 deverá atingir 1.40U.OOO habitantes. 
-:aos quaís 685.'000 'cOnStiiUe;,-1- a po-pulação rUral e 715.000 a população urba

na. Em Ma-naus, a população estimada, pa-ra o ano de 1980 é de 560.000 habi
tantes, dos quais 522.525 encontram-se na área urbana. A taxa de crescimen
to médio da populuçào para o Estado é de 2,9% ao ano, enquanto Manaus 
cresce à taxa de 6':lf-. A população urbanu cresce à taxa de 5,5% em todo o Es
tado, contra a taxa de 6.4% em M anaus. A população rural cresce à taxa de 
1,4% no Estado e de 2.7% em Manaus. 

Da população economicamente ati v a cerca de 60% encontra-se no- setor 
primário, li o/r no :lecundário e 29% no terciário. De toda população rural. 
aproximadameritc 29% encontra-se ocupada e na área urbana a ocupação é 
de 26%. 

Quanto à educaç-ão, observa-se que da população ocupada no setor pri
mário 99.40.i. possuem nível de escolaridade variando de nenhum a primeiro 
grau, enquanto nos setores secundário e terciário estes valores são de 83,14% 
e 65,39%, respectivamente. O número de pessoas com educação superior não 
ultrapassa a 3,5%. 

A extensão territorial do Estado do Amazonas, aliada à distância de sua 
capital em ~elaçào aos demais centros do País, foi sempre um fato r tendente a 
colocá-lo em s;tuaçào desfavorável no que tange ao desenvolvimento dos di
versos setores de sua economia_ Assim é que os produtos ali gerados, sob a 
forma de matérias-primas ou de produtos beneficiados ou industrializados, 
sempre tiveram pouca capacidade de competir e de alcançar outros mercados, 
mais favoráveis. Por outro lado, como uffi mercado tradicionalmente impor
tador de quase tudo que consome. sempre teve os preços em seu mercado in
terno bem acima dos de outras áreas do País. 

A atividade agrícola do Estado do Amazonas, em termos de formação 
da renda interna, foi tendo sua participação prejudicada ao longo do tempo. 
Efetivamente, no período de 1~59 a 1970 a participação relativa da agricultu
ra na formação da renda interna caiu de 23,1 para 20,7%, enquanto na indús
tria foi de 22.6 para 15,6% e nos serviços 54,3% para 63,7%. A taxa de cresci
mento da renda interna foí de" 7,8% pUra o mesmo período, com 6,7 para a 
agricultura, 4,2_para a indústria- e 9,4 para O _comércio. Não se dispõe de da
dos mais recentes para avaliar a situação da agricultura, mas as evidências 
mostram que ela continua perdendo em termos de participação relativa na 
formação da renda interna do Estado. 

Observa-se que a cidade de Manaus, capital do Estado, concentra 40% 
da população total e a quase totalidade da atividade econômica. Desta ma
neira~ o Município de Manaus participa com cerca de 88% da arrecadação de 
ICM, enquanto os demais têm uma participação um pouco acima de 11%, em 
média, para o período de I 975 a 1978. Manaus é, então, o grande centro 
urbano-industrial que sustenta toda a economia do Estado a nível interno e 
externo. 

Em termos de produtos agdcolas e extrativo_s vegetais exportáveis, a si.:. 
- tuaç-ào é de comportamento decrescente para a maioria dos produtos. 

No tocante à renda per capita, a preços de 1979 houve uma elevação no 
período de 1970 a 1979, passando de C r~ 12.708,00 para Cr$ 21.750, que cor
responde a 56,4% da renda nacional. 

O Governo Federal, conhecedor de toda esta reatídade, encontrou na 
criação da Zona Franca de Ma naus a única alternativa de desenvolver har
monicamente os três setores da economia do Estado e, posteriormente, da 
Amazónia Ocidental. 

O desenvolvimento comercial e industrial da Zona Franca de Manaus foi 
imediato e complementado, ao longo do tempo, por políticas e diretrizes que 
o ajustaram cada vez mais à realidade e ao fiel cumprimento de seus objeti-
vos. 

O desenvolvimento agrícola, por estar calcado em atividades tradicionais 
que vinham gradativamente perdendo seus terrenos em termos de mercados, 
processou-se mais lentamente dada a influência de fatores como: deficiência 
de crédito rural, de tecnologia, de infra-estrutura, de legalização e organi
zação agrária, e falta de produtores e mão-de-obra capazes de dar respostas a 
uma necessidade de desenvolvimento a curto prazo. Assim é que, dos imóveis 
rurais ocupados existentes no Estado do Amazonas, cerca de 71% encontra-se 
sob u forma de posse, d(ficultando a obtenÇão de financiamentos para investi
mentos na atividade agrícola. Por outro lado, o sistema financeiro também 
contribuiu para a diminuição da eficiência do setor primârio. Efetivamente, 
no período de 1976 a 1979, de um total de 11.441 projetas encaminhados à 
rt:"dc bancúria, 54,5~ fvram contratados, 0,9% foram indeferidos e 44,6% fica-
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ram cm estudo. Em termos de valor, foram contratados apenas 38,2% do va~ 
lar total das propostas encaminhadas. 

A própria natureza dos incentivos fiscais estabelecidos na legislação da 
Zona Franca de M~naus, a curto prazo, só poderiam propiciar a implantação 
de empreendimentos pouco exigentes quanto ao volume de investimentos, es~ 
pccializaçào de mào~dc~obra c desenvolvimento de tecnologia, para os quais 
os incentivos fiscais significassem rouco risco ao lado de grande perspectiva 
de lucros. A este modelo ajustaram-se quase todos os empreendimentos dos 
setorcs de comércio de mercadorias estrangeiras e de indústria de montagem 
de bens finais da fase inicial da Zona Franca de M_anaus. 

Isto não aconteceu com relação à agricultura, pois somente um setor em
presarial forte, respaldado cm elevados investimentos, tecnologia moderna, 
mão-de-obra qualificada, infra-estrutura física, insumos e serviços agrícolas, 
poderia se beneficiar dos incentivos existentes n_a _Z_Qt:Hl Franca de Manaus 
para promover a importação de máquinas, implementos e insumos agrícolas, 
ou a colocação de seus produtos agroindustriais. 

Infelizmente, grande parte do empresariado optou por alocar seus recur
sos financeiros disponíveis em setores com retorno de curto e médio prazos. 

Só um projeto do porte do Distrito Agropecuário da SUFRAMA, dota
do de condições especiais, poderia quebrar o círculo vicioso exiStente- na polí
tica de investimentos do empresariado e, ainda assim, depois de alguns anos 
de implantação, quando iniciou a sua consolidação e comprovou a sua viabi
lidade. Estes fatos se devem, em grande parte, ao esforço dos empresários que 
nele confiaram desde a sua criação, aqueles que aceitaram o desafio. 

III. Histórico Sobre o Distrito Agropecuário da SUFRAMA 

O Decreto-lei n'il 288, de 28 de fevereiro de 1967, instituiu a Zona Franca 
de Manaus, com a finalidade de ••criar no interior da Amazônia Ocidental um 
centro industrial, comercial e agropccuário dotado de condições económicas 
que permitam o seu desenvolvimento cm face dos fatores locais e da grande 
distância a que Se encontram os centros consumidores de seus produtos". 

Por decorrencia da implantação destes pólos de desenvolvimento, foi 
criado o Distrito Agropecuário da Superintendência da Zona Franca de Ma
naus. 

Legalmente amparado pelo art. 25 da _L_e_Ln!_8_9, de 31 de janeiro de 1959, 
o Governo do Estado __ do Amazonas fez a doação da área destinada à implan
tação do Distrito Agropecuário, através da Lei n'il 878, de 25 de setembro de 
1969. O Título de Doação, datado de ]'i' de dezembro de 1970, foi registrado 
às fls. 205 do Lixro n<:J 3-E do Cartório do J'il Ofício de Registro de Imóveis e 
Protesto de Letras, sob n9 4.075. Em 25 de março de 1976, através do Parecer 
L- 100, a Consultoria-Geral da República fundamentou e justificou a legalida
de da doação da área à SUFRAMA, com a posterior aprovação do Presiden
te da República em 26 de maio de 1976. 

A ârea do Distrito Agropecuário é de 589.334 ha, com um perímetro de 
321.800 metros. Corresponde a cerca de 59% da área da Zona Franca de Ma
naus, que é de 10.000 km' (ver quadro 1). 

O Distrito é cor_tado no sentido Sul-Norte pela Rodovia BR~l74, entre 
os km 30 e 98. A Su_dcste é cortado pela Rodovia AM-OlO, no trecho com
preendido entre os km 73 e I 12. 

Banham a área, pelos seus limites Leste e Oeste, os rios Urubu e Cuiei
ras, respectivamente, internamente encontram-se os Tios Tarumã, Branqui
nho, Preto e Preto da Eva. Além dos rios mencionados, a àrea é entrecortada 
por diveros cursos d'água de menor porte. 

Situa-se no baixo platô amazônieo e apresenta relevo que varia de plano 
a ondulado. 

Os solos sào predominantemente ar"gllOSbs, -·com características físicas 
que possibilitam a utilização agrícola de até 40% da área. São latossolos ama
relos, de textura variada, que podem ser utilizados racionalmente com a apli
cação de técnicas modernas de manejo. Os demais tipos de solos têm elevado 
teor de areia, baixa fertilidade natural e pequena capacidade de retenção de á
gua, razão pela qual não se prestam à atividade agrícola, mas equivalem à re
serva florestal mínima de 50% prevista por lei. 

A vegetação densa, intensamente verde e heterogênea, é componente da 
floresta equatorial úmida. Em função do r_elevo e do tipo de solo, pode 
subdividir-se em floresta equatorial úmida de terra firme, floresta equatorial 
úmida de vázea, floresta equatorial úmida de igapó e carrasco da campina. 

O clima é tropical chuvoso, com temperatura média anual de 31°C para 
as máximas e 23°C para as mínimas, pluviosidade de 2.l00 mm por ano, umi· 
dade relativa de 84% e cerca de 2.960 horas de brilho solar durante o ano. 

Com o objetivo dt: identilicar altcrnutivas económicas para a ãrea e uma 
forma racional de explorução da floresta equatorial úmida, foram realizados 
estudos. pesquisas e levantamentos que constituíram e constituem ainda hoje 
n :1ccrvo técnico capa? de dar segurança ao início das atividades de ocupação 
do Distrito Agrorecuúi"io. 

QUADRO Ol 

Dl!:i'l'li!TO AGHO}'ECUlRlú 

(lrea - '.893 lon 
2 ) 

REl'RE!:.Il:::NTATIVlDA!lE E!". HEl.A(,iÃO A OUTRAS .hHEAS :E AO PROPRIO PA!S 

ESl'ECI F'ICAÇÃO SUPER..t;'!CIE REJREi::iENT !.TI V1D JJ):t: 
(km 2) (" ) 

Zona Fr2nca de l':.anaus 10.000 58.93 

Muniçi'pio de t--~anaus 14.337 41.09 

Estado do Amazonas 1.564.~45 (1.38 

}_'Tlazôni a Ocidental 2.191.522 0,27 

Amazônia Legal 4.Y90.520 0.12 

Brasil 8 .. 51L9b5 o.o6 

Foram executados serviços detalhados de fotografia aérea que, com- os 
trabalhos de amostragem posteriores, originaram a carta topográfica plarii~ 
altimétriCa, o estudo pedológico a nfvcl de grandes grupos de solos, o inven
táriO nórestal completo, o mapa fito-ecológico, o delineamento das estradas 
de penetração e o zoneamento agrfcola com o planejamento físico da ocu
pação. 

A SUFRAMA realizou, com a colaboração técnica da Secretaria de Pla
nejamento e Coordenação Geral do Estado do Amazonas, da Empresa de As
sistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Amazonas e da Universida
de Federal de Viçosa, no Estado de Minas Gerais, uma série de 29 estudos 
econõmicos para diversos produtos e atividades de fitotecnia e zootecnia, 
com possibilidade de adoção na região. Os estudos econômicos abordam, 
principalmente, os aSpectos de composição de custos, tamanho mínimo eco
nõmico c o mercado a nível local, nacional e internaC"ional. 

Analisando a situação do Estado a SUFRAMA definiu uma estratég"ia 
para o desenvolvimento do setor agrícola, com base nos seguintes pontos: 

a) o desenyolvimento do _setor primário é fundamental para o 
equilíbrio intei--setorial da econOmia regional, e esse desenvolvimen
to se viabiliza à medida que se vai encontrando embasamento necesR 
sário para exploração dos recursos naturais de forma economica~ 
mente rentável c não predatória; 

b) os incentivos fiscais previstos na legislção própria da Zona 
Franca de Manaus nào são aplicáVeis, de forma direta, ao setor 
agrícola em sua fase atual. Isto levou à criação de mecanismos que 
conduziam à aplicação, em projetas agropecuários, de lucros obti
dos em atividades de outros setores cconômicos da Zona Franca; e 

c) o poder público, especialmente a SUFRAMA, deve promo
ver invesfimentos com o objetivo de gerar tecnologia, recursos hu~ 
manos, infra-estrutura e serviços, de modo a criar condições para o 
desenvolvimento do setor agropecuário, em forma compatível com 
as peculiaridades da região. 

Estas diretrizes nortearam a materialização do Distrito Agropecuário da 
SU FRAMA, cuja implantação foi viabilizada, principalmente, por dois fato
res: 

a) disponibilidade _de área de aproximadamente 589.334 h a, 
doada pel Governo do Estado para implantação do Distrito Agro
pecuário, com situação fundiária plenamente regualrizada e locali
z~da dentro da faixa de 10.000 km~ que delimita a Zona Franca de 
Manau?. Esta situação fundiária se constituí-numa exceção, dentro 
do Estado, já que a maior parte das terras agrícolas não se encontra 
legalizada; 

h) existênciu de uma demanda de terras para implantação de 
projetes agropecuários, constituída principalmente por empresas da 
região. algumas das quais oriundas de outros setores da economia. 
Esta demanda se acentuou na medida em que melhoraram os mer
c:.~dos para alimentos a nível local e para matérias-primas para a in
dústria a nível local e nacional, paralelamente ao surgimento de sis~ 
tt:mas de produção, crédito, s_erviços e infra~estrutum. 
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A politica de ocupação e de produção para o Distrito Agropecuãrio foi 
definida em função de um seminário promovido pela SUFRAMA para tal 
fim, em abril de 1975, com a participação de 32 técnicos de todas as insti
tuições envolvidas nó desenvolvimento agrícOla da região amazónica, de for
mà direta ou indireta (EMBRAPA, EMATER-AM, CEPLAC, INPA, IN
CRA, IBDF, DEMA-AM, SUDAM, SEPROR, FAEA, CONTAG e SU
FRAMA). 

Com base nos estudos previamente reallz_ãdos pela SUFRAMA, este 
grupo de técnil:os formUloU as limitações, potencialidades_e recomendações, a 
necessidade de apoio, zoneamento da área tamanhos das empresas; necessi
dades de pesquisas c a estratégia operacional para implantação do Distrito 
Agropecuário, dirigindo-o às seguintes alternativas de atividades: silvicultu
ra. culturas de ciclo longo (seringueira, cacau, guaranã, pimenta-do-reino, 
fruticultura tropical e pastagens). bovinocultura e bubalinocultura, hortí
granjeiros (avicultura, suinocultora c olerícultura), culturas alimentares e 
aproveitamento madeireiro. 

O zoneamento agrícola foi elaborado no sentido do orientar e disciplinar 
a ocupação do Distrito Agropecuári.o, e con_duziu aos S<?guintes resultados: 

pecuária 259,843 ha 
lavoura 20L877 ha ~ 

silvicultura 65.024 ha 
pesquisas 
hortigranjeiros 

44.114 ha 
--~ 18.476 h a 

Para as diversas atividades a se instalarem no Distrito Agropecuário fo~ 
ram propostos tamanhos mínimos e máximos, a saber: 

hortigranjeiros 
lavoura e pecuária de leite 
silvicultura c pecuária de corte_ 

100 ha 
500 a 3.000 h a 

3.000 a 15.000 ha 

A ocupação do Di:-.trito Agropecuâtio é disciplinada pelos seguintes do
cumentos: 

a) Regulamento para Alienação de Terras do Distrito Agrope
cuário- Resolução n<;~27/75, de (9deagosto de 1975, reformulada 
pela Resolução n9 7/80. de 25 de janeiro de 1980, que fixam os cri
térios pura aprovaçUo de projetas, alienação e ocupação das terras, 
preços dos lotes e forma de pagamento. A alienação de terras no 
Di:-.trito Agropecuário condiciona-se à_habilitação prévia do ínteres~ 
sado. seguida da assinatura do Termo de Escolha e Reserva de Area 
e da aprov~tção do projeto técnico-econômico, efetiv"ãndo-se através 
du assinatura da Escritura de Promessa de Compra e Venda'do lote 
onde será implantado o empreendimento. Os lotes são vendidos a 
preços subsidiados, variando entre 2 e 8% do Maior Valor de Refe
rência (MY R), em função de sua localização e qualidade, com paga
mento intcgralizado em lO anos sem juros e sem correção mone
tária. Esta Escritura permite à SUFRAMA a retomada da ãrea no 
caso da não·implantação do projeto, de sua paralisação ou do não
cumprimento de qualquer das cláusulas_ referidas_ na Escritura ou na 
Rcsoluçr1o de aprovação do projeto. O promitente comprador tem o 
direito de hipotecar a área a instituições de crédito oficiais para ob
tençfto de finunciamento, destinudo à implantação do seu projeto. A 
SUFRAMA exerce. em todas as [ases do projeto, fiscalizaçã-o direta 
sohre a sua implantação, corrigindo as distorções com base nos da
dos dos relatórios mensais de supervisão, A través de contrato com a 
EMATER-AM. é promovidu a todas us empresas a assistência téc
nka c a extensão rural. cujo:-. resultados, trimestralmente, são apre
sentados U SU FRAM A em relatórios. 

hl Normas Técnicas p1.1ra Levantamento Topogrãficos no Dis
trito Agropt:cuiifio - Resolução n9_J51 /76, de 5 de novembro de 
1976. que c~tabcl!.!CC os p<idrões técnicos para a execução de serviços 
topográficos de medição e demarcação dos limites dos lotes das em· 
presas. no sentido de evitar superposições, divergências e litígios. 

c) Normas Técnicas paw Oesmatamento no Distrito Agrope
cuário- Resolução n"'\65/76, de 16 de dezembro de 1976, que ob
jetívu cvítar a prcdaçào dos recursos naturais e !imitar os desmata
mcntos cm fuixu continua. estabelecendo normas para credencia
mento de cmprcsus de desmat~1mento, fatores limitantes ao desma
tamento. condiçôes c pruzos para execução dos trabalhos, exigén
t:ius técnicas p<.ml truhalho manual e mecanizado e medidas puniti
va~ aos infratl)res. Esta Resolução decorreu de um seminário pro
movido pela SUFRA!\:1.'\. de 30 de agosto u 3 de setembro de 1976, 
com o objetivo de definir tt!cnologias de desmatamento para o Dis
trito AgropccuC1rio. 

d) Resolução n'? 31(78, de 31 de março de 1978, que fixa cri
térios para regularização de 134 lotes de posseiros com áreas encra· 
V adaS dentro dos limiteS do Distrito Agropecuãrio, ao longo da Ro
dovia_ AM-O !0, com áreas variáveis entre 25 e 100 ha, 

e) Resolução n9 44/78, de 28 de abril de 1978, que reformulou 
os critéiiõs de ocupação dos lotes, estabelecendo percentuais míni· 
mos de ocupação em função dos tamanhos dos lotes e exigindo a 
implantação de atividades complementares como fruticultura e cul~ 
turas alimentares, objetivando o auto-abastecimento e a colocação 
dos excedentes no mercado de Manaus. 

Em função da evolução dos trabalhos e do conhecimento da realidade, 
estes documentos serão consolidados em um documento único a ser submeti· 
do à aprovação do Conselho de Administração da SUFRAMA. 

Todos os atas relativos ao Distrito Agropecuârio tiveram o devido res
paldo legal. O Regulamento para Alienação de Terras do Distrito Agrbpe
cuário foi homologado pelo Ministro do Interior em 3 de setembro de 1975 e, 
por se tratar de um projeto localizado em área considerada indispensável à se
gurança nacional, teve a devida aprovação da Secretaria Geral do Conselho 
de Segurança Nacional, através do Aviso n9 94/77, de 26 de setembro de 
1977. 

Observa-se que a implantação do Distrito Agropecuário é um processo 
dinâmico e controlado, e que a SUFRAMA dispõe de meios que a possibili
tam redirecionar seus critérios em função da co'njuntura do momento, com a 
anuência de seu Conselho de Administração. 

O acesso às terras do Distrito por duas rodovias já existentes possibilitou 
à SUFRAMA construir o seu sistema viãrio a custo bastante reduzido. Fo~ 
ram abertos 405 km de estrada vicinais de acessos às áreas internas, o que lhe 
dá um total de 512 km de estradas. 

A implantação dos projetas das pessoas fisicas e jurídicas ê atendida por 
linhas de crédito geridas pelas instituições bancárias oficiais (PROTERRA, 
PROBOR, PROCACAU, PESAC, PIS), além do atendimento das pessoas 
jurídicas com incentivos fiscais da área da SUDAM e do IBDF. 

Para gerar o necessário suporte de informação científica e mão-de-obra 
qualificada às empresas em implantação, a SUFRAMA doou áreas num total 
de 53.651 ha às seguintes instituições: 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 23.800 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 14.230 
Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira 4.200 
Cia. de DeSenvolvimento AgrOpect.iário do Amazonas 3.000 
Fundação Universidade do Amazonas 3.000 
Unidade de Execução de Pesquisa de Ambito Estadual 2.943 
Centro Nacional de Pesquisa. da Seringueira 2.478 

A implantação do Distrito Agropecuário compatibiliza as necessidades 
de desenvolvimento do setor primário na região com as recomendações ex
pressas no II Plano Nacional de Desenvolvimento. 

Seu objetivo prioritário é a produção de alimentos em escala correspon
dente às necessidades de consumo do mercado de Manaus. Mas certamente 
determinará a formação de um pólo agropecuário capãz de satisfazer à de
manda de terras para a implantação de projetas que propiciem o aproveita
mento racional dos recursos naturais e de possibilitar a substituição gradati
va de importações c a produção de bens exportãveis. 

Além de determinar a oferta de novos empregos, a política de produção 
do Distrito Agropecuário possibilitará a diminuição dos custos de produção e 
comercialização de alimentos, o que poderá resultar num abrandamento dos 
índices de custo de vida em Manaus. 

Em função de sua proximidade do grande centro consumidor e irradia~ 
dor de economias externas do Estado -a cidade de Manaus- e as vanta
gens oferecidas pela natureza- extensão territorial, solos com boas proprie
dades físicas., luz, calor c umidade- o Distrito Agro pecuário apresenta gr.an
de potencialidade de se mostrar como um modelo de ocupação para a Ama
zônia Ocidental nas suas áreas de terra firme. 

De fato, o que interessa a todos nós- Governo e empresariado- é que 
o Distrito Agropecuário se converta num projeto plenamente viável, corres
pondendo às expectativas das 172 empresas rurais com projetosjá aprovados. 

O Distrito Agropecuário é um modelo de desenvolvimento, príncipal~ 
mente pela sua condição de concentrar as empresas, infra-estrutura, assistên
cia. apoio, serviços e fiscalização, possibilitando obter o mãximo em termos 
de efeito dos recursos materiais, humanos e financeiros nele aplicados. 

As linhas de ução programática da SUFRAMA, definidas de acordo 
com <.1 orietaçào do Ministro Mário Andreazza, do Interior, .. orientam-se 
para o desenvolvimento agropecuário, o desenvolvimento industrial, o setor 
de serviços e turismo, o setor exportador, a formação do capital humano e o 
tr<.~nsporte nuvial" 
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No âmbito específico do desenvolvimento do setor prímãrio, buscamos 
uma acão ampla e coordenada, que beneficie a Amazônia Ocidental através 
da implantação de centros produtores de alimentos. De um lado a partici
pação em programas específicos em áreas de vârzea, sobre cuja potencialida
de, no tocante à implantação de culturas de ciclo curto, não há dúvidas. De 
outro, o aproveitamento da área de terra firme, Consideradas as potencialida
des dos_solos e a vocação econômica das áreas parri a implantação de núcleos 
produtores, em pontos estratégicos da Amazônia Ocidental. 

E aí que cresce a importância do Distrito Agropecuârio da SUFRAMA 
como experiência piloto, buscando a ocupação produtiva das áreas do espaço 
amazônico, atravéS da concentração de recursos materiais, humanoS e finan
ceiros, preservando adequadamente o patrimôniõ ·natUral, sobretudo o flores
tal. 

Manter e apoiar o Distrito Agropecuário se constitui em compromisso 
firmado nas Grandes Unhas de Ação da SUFRAMA, para o período de 1979 
a 1985. Temos con-sciência de quanto é significativo Para a economia local o 
sucesso de um empreendimento desse porte. 

IV. Situação atual do Distrito Agropecuário da SUFRAMA 

Atualmente o Distrito Agropecuário conta com I 72 empresas com proje
tes aprovados, das quais 127 encontram-se em fase de implantação. As de
mais empresas encontram-se em processo de contratação de crédito rural 
para dar inícío à implantação de seus empreendimentos. 

A distribuição dos lotes quanto à origem das empresas, é a seguinte: 

a) pessoas jurídicas: 
locais 
de fora do Estado 

b) pessoas físicas: 
locais 

de fora do Estado 

10% 
21% 

45% 
24% 

No que tange especificamente à pesquisa e ensino, jã se instalaram no 
Distrito AgrOpecuãriO o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia- IN
PA, a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - CEPLAC, a 
Empresa Brasileira âe Pesquisa Agropecuãria- EMBRAPA (UEPAE de 
Manaus e CNPSe), o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
IBDF, e a Fundação Universidade do Amazonas- FUA (Centro de Ciên
cias Agrárias). Estas instituições desenvolvem suas atividades dentro de suas 
próprias áreas e em ãreas- selecionadas, de empresas privadas com projetes 
em implantação, para diferentes atividades. As pesquisas e a implantação da 
infra-estrutura física, em sua grande maioria, são- In-Staladas e desenvolvidas 
em convênios ou corifiatos com a SUFRAMA e sua participação financeira. 

Objetivando o atendimento médico, odontológico, preventivo e hospita
lar, a SUFRAMA mantém convênio com o Instituto de Medicina Tropical de 
Manaus, que atende à população que presta serviços no Distrito Agrope-
cuário. -

A implantação dos projetas das empresas sempre de acordo com os site
mas de produção em vigor é assegurada pela assistência técnica promovida 
pela Empresa de Assistência Técnica e ExtenSãO Rural do Estado do Amazo
nas, com a qual a SUFRAMA mantém convênio. 

A prestação de serviços de motomecanização e o fornecimento de insu
mos é atribuição da Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Ama· 
zonas- CODEAGRO. Esta empresa é contratada pela SUFRAMA para 
construir c manter o sistema viário do Distrito Agropecuãrio. A SUFRAMA 
jã construiu 405 km de eSti--adas vicinais estrategicamente distribuídas que 
oferecem acesso às áreas centraiS -dO Distrito AgróPecuário. 

Os projetes aprovados para uma área total de 358.223 ha prevêem um in
vestimento da ordem de 4 bilhões de cruzeíros, ocupa-ndO uma área produtiva 
de 102.083 ha, a ser implantada ao longo de um período de dez anos, gerando 
cerca de 24.000 empregos permanentes e que significarão uma população de 
72.000 pessoas, aproximadamen.te. 

Objetivando integral apoio às empresas em implantação, a SUFRAMA 
já promoveu dentro do Distrito Agropecuário, no período de 1975 a julho de 
1980, os seguintes investimentos: 

a) pesquisa .e extleriment.ação Cr~ 23~640 .. 775,00 n.~ 

b) infrh-ustrutura Cr$11L427 .ooo;.o-o 55,5~ 

e) assistência técnica CrS 23.541-371,00 li,?~ 

d) ensJ.no. Cri) 39-796. 7Ó3,00 l9,8íi 

e) sc.úde Cr$ 2.400.dõO,bO 1,2;1E 

T o T Á L CrS200.80S..B49,00 100,0~ 

No períÓdo de 1976 a \980, foram plantados um total de 11.217 ha, con
forme o quadro abaixo. 

DISCRIMINAÇÃO 

!leringal de cultivo 

V..i veiro de seringUeira 

Pecull.ri<> de corte 

l'ecu~rJ.d ae ltute 

,Avicul t.ur<'> de cor"te 

Avicull.llro Li e pos tur ... 

Fruticul t.ura 

Cacau.1 ct:.J. 1.u.ru 

Guaranai cul tu r,.-. 

Olericultura (cv;.-~·· .-i.- f,J,...._....,) 

Cul tur~ aliment.ares 

T O T A L 

ÂREA (ha) 

3-538 

230 

6-955 

35 

21 

50 

80 

8 

300 

11.217 

A.'HMAIS (no) 

4 .. 155 bov. e 
64 bubal. 

32 bov. 

58 .. 000 aves 

20 .. 000 aves 

Alguns projetas de mais curto período de produção já começaram a co
locar seus produtos no mercado de Manaus, tais como: ovos, aves, frutas, 
hortaliças, carne bovina de gado de engorda e culturas alimentares. 

Fof criada, em 1980. a Associação dos Produtores do Distrito Agrope
cuário e encontra-se em fase de constituição uma Cooperativa dos produto-
res. 

Diretamente na implantação dos projetes, até a presente data, já foram 
contratados e aplicados os seguintes recursos financeiros: 

RBCUR~O.:.> CON'fltA'l'JJ)O.:.> B l.IB!::RADOS NO l'ERlODO DE 

1979 A JULr:O DE 1980 

ORIGEM DOS 

RECURSOS 

CONTRJ,TADD!.: 

I 
~DO 

Cr$1.00 TOTAL 

LINCENTI VO:::; FI.§. 
CAIS: ?05 .. 24-9. ?ql 

SUDAM 14i .. 749 .. 29l 

IBDF 63.500.0Uú 

2 .FINANCIJ..fi'..EN1'0S 

BANC"-RIO!".>: 6ü0 .. 283.0U3 

BAbA 559.466.995 

BB 30.538-313 

·~:.J. 10 .. 277 .. 69; 

3.RBCUR.:::Os_ P.kOPRl 

OS- DAS EMl'RESAt:. 

T O T A L 

.?2.d. 
17.6 

7,9 

li& 
69,5 

3,8 

1,3 

LIBERADOS E JJ.LICJ.DOS 

131.2e2 .261 :u....z §.!.& 

84.600 .. 000 21.7 59,7 

'f-6.685 .. 361 "!2,0 73,5 

1~0- 762.168 ~ .2h.ê. 
171..:-823 .. 160 44,1 30,7 

12.723.476 3,3 41,7 

6. 215-532 1,6 6o.s 

·FONTE: EMATER-Am, !:iUDAM, l.l:llJf· e ~t:i'RAJ· . .A. 

Os recursos da SUDAM destinam-se, predominantemente, a projetas de 
pecuária com aproveiüuTtento madeireTfo, os do IBDF a enriquecimento flo
restal com açaf para produção de palmito e os recursos bancários destinam-se 
majoritariamente a heveicultura. Assim, dos recursos contratados, 97% são 
para heveicultura, sendo: do BASA 97,9%, do BB 97,5% e do BEA 46,6%. 
Este fato se justifica, eni -gi"afldeparte;-p-elãs excepcionais condições do PRO
BOR (disponibilidade de recursos, baixa taxa de juros, sistema de garantia 
progressiva, período de carência e prazo de pagamento). 

Realmente, o acesso a programas especiais de crédito rural comprova a 
capacidade do empresariado local em dedicar-se às atividade incentivadas. 

Outras atividades, sem disponibilidade de recursos ou com condições 
menos atrativas, limitam o acesso ao pequeno e ao médio produtor. 
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Considerando suas atividades, a distribuição das empresas em implan-
tação no Distrito Agropecuário é a seguinte: , __ - --

l'ecuáric. de ccrt .... 

l-ecuária di:! leite 

Avicultura de cor-t.t' 

AvicuJ turQ rle nc~t.ur-<o 

ta:Vf::lCUJ t.\Jf'., 

Cac&l.llcu l tu r a 

G.uâ.ran<u cul tu :r a 

f'ruticl.l} t.UI"O 

!:.dl vir:l.ll tura 

Cu! t.ura~. :ll ir:len"!.aré~· 

Aprovei t.<-~lllt!rlto mdd t:irl:!iro doto 

de::;matamento:.; (serrari<:o) 

T U 'l' ;, .~.> 

4') 

lí- I 

+) O aprcveitornt:!!"l to m.<irleireirl'l não foi a:iit;"ion;.,rio a.o 

tot<o.l de cmpre::U!l Cf'J!Jl próJt,-1.0: em inqJlant.ô::I(,::O 

Todas as atividades cm implantação no Distrito desenvolvem-se em nível 
tecnológico racional e as culturas apresentam ótimo aspecto em todas as suas 
fases. Constitui uma exceçào a cultUra da pimenta-do-reino, que havia sido 
recomendada como uma das ativídades para o Distrito Agropecuãrio e que 
hoje apresenta problemas fitossanitârios, tendo sido excluída do programa. 
Por outro lado, a pecuãria de corte teve sUa área reduzida em face da inexis
tência de um sistema de produção que ofereça m~ior rentabilidade e menos 
riscos. Os trabalhos em desenvolvimento pela EMBRAPAjã começam a me-
1horar o sistema de produção em vigor e, por esta razão, a atividade não foi 
excluída, entretanto a SUFRAMA não mais está aceitando projetes de bovi
nocultura para implantação no Distrito Agropecuãrio. 

Quanto 1.10 tamanho dos lotes, a ocupação, a!_é a presente data, é a se
guinte: 

a) Areas entre 6.000 c 15.000 ha (sujeitas à aprovação 
do Senado Federal c todas em implantação) 

h) Arcas entre 1.001 e 3.000 ha 
c) Areas entre 401 e 1.000 ha 
d) Areas entre 20 I e 400 h a 
e) Areas entre 100 e 200 ha 
f) Areas de posseiros existentes já regularizadas e 

a regularizar (25 a 100 ha) 

8 lotes 
85 lotes 
48 lotes 

3 lotes 
29 lotes 

134 lotes. 

Encontra-se em elaboração, na SUFRAMA, um projeto de colonização 
para uma área total de 29.326 ha, que será ocupada por 146 emprCsas com 
áreas aproximadas de 200 ha. 

A implantação dos projetes é rigorosamente acomPanhada através do 
setor competente da SUFRAMA, que já conta com um Núcleo -1vançado 
dentro do Distrito Agropecuário. A tiscaliz-ãção é feita em Obediência ao Re
gulamento para Alienação de Terras do Distrito Agropecuãrio, que estabele
ce todas as normas, desde o requerimento de compra, seleção de empresários 
e atividades, até a ocuPação produtiva da área, com ênfàSe nO uer cumpri
mento do projeto e observância de critérios próprioS para 3 preservação da 
flora, fauna e outros recursos naturais. Para tanto, a SUFRAMA conta com 
a colaboração do IBDF, INPA, FUA, EMBRAPA, CEPLAC, EMATER
AM e CODEAG RO. PrcseÍltemente, a fiscalização é feítil"Cáril uma visita 
mensal por empresa, devendo intensificar-se à medida das necessidade. 

As empresas que não iniciam a implantação dos seus proj~tos ou a para
lisam sem motivo justo perdem direito aos benefícios concedidos pela SU
FRAMA, que cancela o projeto e retoma a ãrea, podendo vendê-la a novo in
teressado. Este procedimento evita o desvirtuamento das finalidades e objeti
vos do Distrito Agropecuãrio. 

Jã foram cancelados 15 Termos de Escolha e Reserva de Area (47.640 
ha) de empresas que não apresentaram seus projetes dentro_ do prazo regula
mentar e 8 projetes (92.326 ha) de empresas que não iniCiaram a implantação 
de seus empreendimentos no perfodo de um ano .C?ncedido pelo Regulamen
to. Outras seis empresas tiveram suas ãreas reduzidas de 66.135 para 22.500 
ha, por paralisarem suas atividades ou por estarem defasadas com relação a 

~eus cron9gramas aprovados em projeto. Mais nove empresas encontram-se 
em processo de cancelamento, perfazendo um total de 23.500 ha, por have
rem descumprido com os compromissos assumidos e não iniciando a implan
tação dos empreendimento::;. 

Zelando pelo melhor aproveitamento dos recursos r1.turais a SUFRA
MA, a partir do corrente ano agrícola, proibiu a queima ja madeira prove
niente dos desrnatamentos destinados à implantação das culturas. As empre
sas deverão aproveitar a madeira que anteriormente era queimada, sem ne
nhum benefício econômico. A madeira deverá ser aproveitada sob qualquer 
forma de produto que evite sua queima. 

As normaS para desrnatamento são rigorosas e, segundo suas exigências, 
são respeitadas faixas de domínio de estradas e de cursos d'água, terrenos 
com declive acentuado e de textura leve. Graças a estas normas, numa área 
trabalhada de 11.217 ha, dos quais alguns com mais de quatro anos, não se 
observam casos de erosão ou de assoreamento dos cursos d'água. 

O que se pretende, na Verdade, através dos resultados que se possam ob
ter com a implantação de empresas no Distrito Agropecuárío, é estabelecer 
Um modelo dç projeto capaz de ser utilizado racionalmente em outras áreas 
da Amazônia Ocidental, para ocupação produtiva das terras-firmes, sempre
dar seus recursos naturais. 

No ano de estabilizaç~o dos projetes, a expectativa de produção para as 
div_ersas atividades será a seguinte: 

a) ca·rne bovina e Suina 
h) Leite 
c) Carne de aves 
d) Ovos 
(') CUlturas industriais (borracha, cacau, 

guaraná e palmito) -
f) Frutas diversas 
g) Hortaliças diversas 
h) Culturas alimentares 
i) Madeira em toras 

1.100 tfano 
600.000 ljano 

600 tjano 
3500.000fano 

80.000 tfano 
67.000 tfano 

8.000 t/ano 
4.500 tjano 

20.416.600 m' 

Os 'valOres-aqUi ·menCionados nos dão, a todos, a idéia da grandeza do 
nosso trabalho e da nossa responsabilidade na implantação do projeto Distri
to Agropecuârio da SUFRAMA. As metas alcançadas até agora se devem ao 
esforço dos empresários e à confiança que neles depositam os órgãos técnicos 
do· Governo e as instituições de crédito e financiamento que atuam na área. 

Tenho o prazer de informar a V. Ex's que este trabalho, que passarei às 
mãos de V. Ex~. com 5 anexos, compreende: 

J9 - Planta de Ocupação do Distrito Agropecuário; 
211 - Empresas, Atividades e Ar~s do Distrito Agropecuãrio. 
39 - M odeio do Relatório para Acompanhamento de Projetes. 
49 - Modelo de Carta-Consulta para o Distrito Agropecuário. 
51' - Normas Técnicas do Distrito -Agropecuário. 

Este documento foi especialmente elaborado para este encontro e para a 
nossa exposição. Faço-me acompanhar do Dr. Weber Medeiros de Sousa, 
Engenheiro Agrônomo dos Quadros da SUFRAMA, que é o responsável di
reta por este projeto, e tem o seu trabalho fixado no âmbito do próprio Dis
tristo Agt:_opecuário, onde passa de segunda a sãbado no Núcleo Avançado 
da SUFRAMA. 

Agradeço a generosidade e a atenção de V. Ex's e, desde já, coloco-me à 
sua disposição paras as interpefações. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira) - Está franqueada a palavra 
aos Srs. Senadores, para as indagações. 

O SR. LEITE CHAVES - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Leite Chaves, representante do Estado do Paraná. 

O SR. LEITE CHAVES.- Sr. Superintendente, Dr. Ruy Alberto da 
Costa lins, iníCiãlinente agradecemos a sua presença aqui no Senado. A ex
posição objetiva que fez, até certo ponto atendeu à curiosidade ou seja, à mo
tivação que determinou o convite feito pela COrriTSsã-o a V. S', a respeito das 
informaçOes generalizadas com relação à SUFRAMA. 

Seis ou sete projetes agropecuá'rios chegaram às nossas mãos. E antes 
que viessem a esta Comissão, nós examinariios na Comissão de Constituição 
e Justiça. 

Surpreenderam-nos determinadas falhas que nos levaram a um voto di
vergente em torno do qual gerou-se uma grande discussão jâ na Comissão de 
ConstituiçãO --e JUStiçll. 
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E para tranqUilidade geral e informações mais cOmpletas é que convida
mos V. Ex~ O que nos surpreendeu. num projeto daquela natureza ou naque
les projetes agropecuários que examinávamos, foi o seguinte: 

Primeiro: áreas de 15 mil hectares, vendidas a prazo de lO anos, ao preço 
de trezentos mil cruzeiros o total, para pagamento ao preço de dez mil cruzei
ros por ano, já com escritura definitiva, previamente registrada, embora ali 
houvesse a introdução de uma resolução expressa nesse sentido. 

Mas. para firmas, na grande maioria, que se constituíram de vêspera
firma:-. que jamais existiram- e firmas constituídas às vezes assim apressada
mente, por pais aos seus parentes, em que o pai Lióha 99% dlls ações, com um 
determinado. percentual, e por cúmplices, como alguns deles confessam que 
jamuis tiveram ati \'idade:: agro pecuária, mas que se comprometiam a contra
tar alguém. 

Agora. o pior disso tudo: projetas de viabilização de terras dessa nature~ 
za, a trezentos mil çruzciros por ano, para pagamento em dez anos, e que de 
logo e·ra assegurado a essas pessoas um levantamento de empréstíino muitas 
vezes superior a essa quantia. Para um empréSfinlo de trezentos mil cruzeiros, 
es!'.as firmas, formadas de antevéspera par<.~ essa finaHdade, levantavam, de 
log.o, trê.s milhões c seiscentos e cinqüenta mil cruzeiros. 

Is.so nos pareceu muito vcxatórío, muito comprometedor. 
Então, primeiro, as úreas. Os exageros das concessões, a íi1eXperiência 

das partes, a formação de grupos familiares, etc. 
Ent5o, nos pareceu que muitos duqueles que ali estavam eram especula

dores da Zona Franca de Manau-s C vintüm b-uscar nesses projetas apenas 
meios de trazer dinheiro p<lra especulação financeira. E V. S• agora está mos
trando que diversos desses projetes chegaram ao Senado, não sei exatamente 
de que tipo. 

Ma~. em tod0 caso, Sr. Superintendente, Y .. S.! _ _não era ainda Superinten
dente na época. Estú vindo aqui c dando até uma demonstração de que o as
;;unto parece:: muito sério. E o interesse do Senado é geralment.e de usar de 
suas prerrogativas constitut:ior1ais de:: se (inaudível), mas que seja uma coisa 
que nos pareça séria, nUo provi~ória, c com objt:tiVO_S--definidos, como nessCs 
ca:-;os, que. inegavelmente, o levaram à convicção de que houve fraude. Não 
houve concorrência~ Ninguém sabe qual foi o critério que presidiu a for
mação dessas Jirmas. De antemfLo, sabemos que jamais oito firmas, compos~ 
tas de parentes. resolveriam o problema de fornecimento de carne. 

São esta.s. entre outras, as indagações que nós fazc::mos sobrt! o problema. 
(inaudível) 

O SR. RUY ALBERTO DA COSTA UNS- Pois não, Senador Leite 
Chaves. 

Agradeço as indagações de V. Ex• e tc::ntarei formular_o nosso entendi· 
.cnto a re:-;peito das dúvidas, das preocupações de V. Ex•s que, a rigor, tam

L :m sUo nossas. 
O projeto brasileiro Zona Franca de Manaus, quando instituído em 

1967, foi um projeto piont::iro c um projeto de favorecimento tendo em vista, 
principalmente. a excentricidade da nossa região. 

No nosso País nUo havia nenhuma experiência. Tanto que a consoli
dação desse projeto, a corrcçiío das suas falhas e das suas distorções estão 
sendo feitas após 10 anos. Foi um processo lento. penoso e que deu muito tra
balho mas muita experiência ao homem da re,ei:J.o. 

Foi mencionada, c V, Ex,. sabe melhor que nós, a baixa densidade demo
gráfica da nossa região. Nós temos 0.7 habitantes pof km~ e em algu-maS re
giões do nosso Estado. como ror exemplo. a região do /\!to Rio Nc::gro esta 
densidade cai para 0.2 habilantes por km 1 • 

Por outro lado, ternos que reconhecer que se trata de uma região desca
pitalizada. Daí o processo gerador de capitalização do pólo comercial da 
Zona Franca de ivtanaus, que nó:;; poderíamos situar como o embrião para a 
montagem desse Distrito 1\g:ropecu:.írio. 

Primeiramente, uqueb fase de capitalização do empresário através das 
ativldadc.s nitidamente mercantis parú posterior investírnento t:m outras ativi
dades. 

Tanto que, eriuda a Zona Franca de Ma naus em 1967, o Distrito Agro
pecuúrio só teve inidnda a sua ímplantaç.:io a partir de 1976. Portanto, esse 
distrito tt:m 4 anos de vidu apenas. Duí o grande número de projetas effi fase 
de impbntaçilo. 

O núme'ro de projetos com área superior a Úês mil hectares é bem reduzj
do. São precisamente nove projetos, um dos quais a própria SUFRAMAjá 
~ncelou cm virtude do descumprimento, pela t:mpresa, dos prazos legais. 

Portanto. estaríamos reduzidos a :.I penas oito projetes com área superior 
.r três mi! hcc.:tares. 

A constituiç5o das empresas. em termos familiares, nos parece legítima. 
Não hú, no nos:,o entendimento. nt:nhum impedimento legal que proíba a 

constituição de empresas nitidamente familiares ou as chamadas empresas fe
chadas. 

De qualquer modo, o grande número de empresários voltados para o 
Djstrito Agropecuário da SU FRAMA constitui~se de empresas de personali
dade física. O que a SU"FRAM/\ leva cm coi1sideração é a-capacidade empre
sarial para aquele tipo de ati v idade, a disposição do empresário em implantar 
o projeto, a sua dett:rminaçào em residir no âmbito do se~ empreendimento. 

0::. aspectos legais de cessão dessas áreas estão todos estabelecidos nas 
Normas Técnicas do Distrito Agropecu6.rio, que jâ tive oportunidãde de dis
tribuir a V. E.x~~ com o documento já apresentado. 

Quanto às linhas de! crédito obtido por essas empresas, V. Ex' sabe bem 
melhor do que nós o rigor com que us agências bancárias concedem esses cré~ 
ditos. E nós sabemos muis ainda que esses créditos, na maioria das vezes, são, 
inclusive, difiCultados por esse rigorismo das agências bancárias e das agên
cias de financiamento. 

O SR. LEITE CHAVES- (Fora do microfone. Inaudível.) 

O SR. RUY ALBERTO COSTA UNS- Agradeço o aparte de V. Ex• 
Nós estávamos nos situando exatamente na fase posterior. Podemos voltar à 
fase unterior. que ê exat:.~mcnte a concessão da área à empresa que teve o seu 
projeto aprovado. A rigor, o empresário deste setor, que_se dispõe a implan
tar um projeto no Distrito Agro pecuário. não tem nenhum incentivo do Go
verno Federal. O único incentivo constitul~se exatamente no preço baixo da 
áreu com:cdida t: o respectivo finunciarnento da SUFRAMA. Tanto que, 
como resguardo, esse preço é. digamos assim, privilegiado. A SUFRAMA 
tem aquela dáusula a que V. Ex' jú se:: referiu: no caso de inadimplência, ou 
seja. em cuso do nr1o cumprimento dos prazos legais. e não implantação do 
projeto. a SUFRAMA pode retonwr essa {trea para o seu acervo e fazer nova 
concessão puru outro projeto. 

O SR. LEITE CHAVES- (Fora do microfone. Inaudível.) 

O SR. RUY ALBERTO COSTA LINS- Permita-me V. Ex• continuar 
com o mciocínio, para poder responder :'r. indagação agora formulada. 

Após. a aprovaçiío do projeto pelo Conselho de Administração da SU
FRAMA, que é o órgão maior da Superintendência e a passagem da escritura 
à c_rnpresa -escritura que V. Ex~ conhece muito bem. inclusive com aquela 
cláusula de retroatividadt.." dada pare! a SUFRA MA-- a empresa dispõe desse 
património para obter junto às agências bancárias o respectivo financiamen
to. o finandamento de que ela necessita rara, junto com os seus recursos pró
prio5. implantar o projeto. 

Muito bem. V. Ex• conhece o rigorismo bancário na apreciação e conces
são de linha:-. de linanciamcnto. Qualquer hanco, ou qualquer agência finan
ceiru, governamental ou privada, analisa rigorosamente o projeto, analisa ri
gOrosamente as condições estabelecidaS--na escritUra-para a pOsterior conces
são do nl::ditü. sempre dentro dos recursos exigidos pelo projeto. 

Quanto ü relonHtda dessa área, através da fiscalizaç_ão e do acompanha
mento exercitado pda SUFRAMA: verificado que essa empresa não está 
cumprindo os ~ronog:ramas de implantação do projeto, a SUFR/\MA sub
mete o projeto novamente ao seu Conselho de Administração, que foi o ór
gão L:Oncessivo. P_prtanto. somente ele pode ser o órgão que atuarã no sentido 
de declarar a inadimplênda da t.."mpresa. 

Após esta provfd~ncia da Superintendência junto ao seu Conselho de _ 
Administração. é que o sctor jurídic.:o inicia o processamento de retomada da 
:irca. 

Ora. é çlaro que, nesses casos, essa providência tomada pda SUFRAMA 
decorre t..'X:.ttamente do não L:Umprimento de implantação do projeto. A área 
não h:m ahsolutamentc nada. o empresário não chegou sequer a contratar 
t..'rnpréstimo. n:lo ficou "im:ulada a nenhumu instituição financeira. Então, a 
retomada dc::ssa úrca pclu SlJFRAMA é mansu e pucífica. Inclusive, dos pro
jetos 4uc estão cm estudo na Cornis!'lão de Agricultura do Senado Federal, já 
cxisle um que u SUFRAMA jú cancelou. que é precisamente a Agropecuária 
Paulo Ataídc Ltda.: a SUFRAMA já cuncdou exatamente pelo fato de essa 
empresa não ler tomado neilhuma providência quanto à implantação do seu 
projeto. Isto quer dizer que a situação da área continua, hoje, a mesma entre
gue à empresa. Assim. a SUFRAMA procedeu à suu retomada. 

Não 5ci se satislíL ou se atendi às- indagações de:: V. Ex•s. 

O SR. LEITE CHAVES - (f'ora do microfone. Inaudível.) 

O SR. RUY ALBERTO COSTA UNS- Felizmente, Senador Leite 
Chaves. posso declarar a V_ Ex.11 que ainda n:lo tivc::mos nenhum caso dessa 
natureza. Todas as im1dimplências declura.das pela SUFRAMA e. aprovadas 
pdo Conselho de Administração s~o de projt:tos em que o empresário sequer 
entrou na úrca. lsto é. nilo fe~: ahsolutumente nada. 
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Oru. no ~.:aso de uma inadimplêilcia de uma empresa ou de um empre
:-.úrio que tenha oh tido anteriormente financiamento bancário.- V. Ex• co
nhece até melhor dn que cu como agir dessa maneiru - isso se trata, pura e 
f-implcsmentc, d~ má fé do emprcsúrio. Quer dizer, ele obteve financiamento 
para implantar um projeto e não aplicou os recursos obtidos nesse projeto. 
Ele não rcaliLou os investimentos c caiu cm inadimpléncia com a agência ban
ciria c inadimplência com a própria SUFRAMA. Nesse caso. será 'Jma ação 
conjunta do bunr.:.o. que tem aquela gleba em garantia, com a SUFRAMA, 
que tem o direiw de retomada daquela área. E claro que todo financiamento 
conseguido às empresas. especialmente no setor primário, obedece a um cro
nograma. com o desembolso por parte da agência bancária. O empréstimo 
contratado nunca é lihcrado de uma só parcela, mas sim em várias parcelas, 
para a aplicação do investimento de acordo com as etapa:; do projeto. Nesse 
raso. o próprio banco c a própria SUFRAMA estão, pari passu. acompa
nhando esses investimentos c a implantação desses projetas, que comandam, 
na realidade. o empreendimento. 

O SR. LEITE CHA YES -(fora do microfone. Inaudível.) 

O SR. RUY ALBERTO COSTA UNS- Essa preocupação de V. Ex• 
foi também a nossa. 

Temos que considerar, porém, que o preço dessa área vendida ao empre
sário é um pouco subsidiado. Rigorosamente, essa área tem um valor bem su
perior. Por que esse subsídio do preço? Exatamente por se tratar de um proje
to pioneiro. dentro de uma área confinada, em condições ecológicas extrema
mente desfavoráveis. A abertura que a SUFRAMA faz na escritura para que 
o emprc.c;ário possa utilizar aquela gleba como garantia à agência bancária
normalmente essas agências bancárias são órgãos oficiã.ls do Governo, como 
o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia, principalmente - é exatamente· 
com o. objetivo de obter sucesso nesse projeto e, conseqUentemente, dos 
vários empreendimentos do projeto global Distrito Agropecuário e dos proje
tas isolados dos empresários. Se a SUFRAMA não tivesse feito OU não viesse 
fazendo essa abertura, o empresário dcscapitaHzado não tefià meios financei
ros para responder por aquele compromisso assürrlido no projeto, no sentido 
de realizar os investimentos. Estou convencido de que, ocorrendo um caso 
desse, que preocupa V. Ex~ e nos preocupa também, exístem as medidas le
gais, judiciais para a agência oficial c. a SUFRAMA, em conjunto, atuarem 
em cima dessa empresa no sentido de resguardar os interesses de cada um: do 
banco. da agência financeira, a parcela já adiantada; da SUFRAMA, a reto
mada da área. ou a retomada parcial da área. 

O SR. LEITE CHAVES- (Fora do microfone. Inaudível.) 

O SR. AFFONSO CAMA ROO -(Fora do microfone. Inaudível.) 

O SR. RUY ALBERTO COSTA UNS- ?"ermita-me o nobre Senador 
Affonso C amargo situar-me inicialmente, na indagação formulada pelo Sena
dor Leite Chaves. 

Nobrti Senador Leite Chaves, felizmente a situação do Nordeste é dife
rente da situação da Amazônia. V. Ex"' colocou muito bem, no nosso entendi
mento, o que ocorre no Nordeste. Ressaltamos, aqui, o aspecto populacional 
e verificamos que a diferença é gritante entre o Nordeste e a Amazônia. O que 
se está ressaltando no nosso _encontro sào apenas 18 lotes acima de três míl 
hectares. Por que isso'? Porque é uma exigêncTa-regal que a venda de glebas su
periores a três mil hectares tenha a indispensável aprovação do Senado Fede
ral. Isso quer dizer que 299 lotes existentes no Distrito AgrOpecuário, de três 
mil hectares para baixo, não foram submetidos ao Senado Federal. Daí estar
mos apreciando, ressaltando c dando essa importância extraordinária apenas 
aos oito lotes superiores a oito mil hectares, pelo fato de a SUFRAMA estar 
cumprindo uma determinação legal. Muito bem. Para o pequeno lavrador, o 
pequeno proprietário. o que ocorreu em termos de Distrito Agropecuário? 
Quando o Governo do Estado do Amazonas do_ou essa verba à SUFRAMA 
para a montagem desse projeto - Distrito Agropecuário -existiam nessa 
gleba 134 posseiros com lotes os mais varíado-s IiiffiâO-hos, entre 25 a 100 hec
tares. Ai. permita--me o nobre Senador Leite Chaves, mais uma pequena ob
servação. Veja a nossa escala de valores, que é completamente diferente. En
quanto V. Ex"' falou em dois hectares, nós estamos falando em. vinte e cinco 
hectares. O que fez a SU FRAMA'? Simplesmente respeitou essas posses, exa
tamente porque se tratava de posseiros, obviamente residentes nessa área, tra
balhando a terra, produzindo algo, e que não poderiam, jamais, ser retirados 
dessa área. Então. no planejamcnto global do DistritO -AgrOpecuário, cujo 
planejamento foi o resultado de um seminário, conforme jâ perfilhei em 
várias instituiçôes: governamentais, exatamente pilra colocar a questão de 
ocupação dessa gleba, em decorrência da qualidade do solo, foram respeita
dos os 134 posseiros. regularizando a situação fundiária dessas áreas. 

O SR. LEITE CHAVES- (Fora do microfone. Inaudível.) 

O SR. RUY ALBERTO COSTA UNS- Para os projetos dos peque
nos. ou, em outras palavras. nos projetes de três mil hectares para baixo, a si
tuação de descapitalizaçào é u mesma: o empresário, também, tem que recor
rer ao sifttcma financeiro nucional, é como estão se processando todos os in
vestimentos. Aí, ocorre apenas que o Senado Federal deles não tem conheci
mento, simple:»mentc porque esses processos não vêm à sua alçada. Mas o 
cmpresúrio desse lotes menores também recorre ao sistema financeiro, é pre
ciso que ~c diga, porque é muito importante, que todos esses projetas, qual
quer que seja o tamanho da área, a preservação de 50% de florestas é uma exi
gência lcg:.il. Isto quer dizer que um projeto de 15 mil hectares só significa a 
ocupação. para atividade produtiva, de 7 mil c 500 hectares. Da mesma for
ma, como um projeto numa área de J mil hectares só significa a ocupação 
produtiva. a ocupação para a produção de I mil e 500 hectares, e assim suces
sivamente. 

O SR. LEITE CHAVES- Foi como se procedeu aqui em Brasília. Para 
manter determinadas áreas. mesmo urbanas, vende-se uma determinada par
le.. A o.utra é área verde, não utilizada, mas pertence ao Estado. 

O SR. RUY ALBERTO COSTA LINS- Aí. há um problema de quali
dade de solo, nobre Senador, que tem que ser levada em conta. Normalmen
te, após a empresa ficar de posse dessa área é que ela fará o levantamento pe
dológico para saber a qualidade do solo, porque, em termos do Distrito 
Agropecuário, o que se pretende alcançar são as atividades produtivas. En
tão, a qualidade do solo é muito importante. De acordo com essa qualidade 
do solo é que a empresa realíza a sua reserva florestal, que não precisa ser ne
cessariamente contínua. Ela pode ser descontínua dentro dessa gleba. A dife
rença é gritante. Se V. Ex~ me permite, eu acharia até que não pode ser nem 
comparada o caso do nosso Distrito Agropecuário, com os dos aspectos le
gais criados em Brasília, porque são áreas mortas, representam uma pura re
serva florestal. 

No caso das glebas do Distrito Agropecuário, as empresas, ainda, vão 
procurar, dentro da sua gleba, a qualidade do solo, exatamente para se proce
der à implantação do projeto, isto é, iniciar o processo de desmatamento, de 
acordo com a qualidade do solo. E nós temos que considerar, ainda, nessas 
glebas, a qualidade do solo, o relevo e os cursos d'água. Isto tudo são fatores 
limitativos para áreas que se pretendem produzir ou gerar uma produção 
agrícola. Esta é a razão. Agora, eu entraria na resposta à indagação do nobre 
Senador Affonso Camargo, mas, peço desculpas e pediria que V. Ex• refizesse 
a indagação, nobre Senador, porque a resposta dada ao nobre Senador Leite 
Chaves tirou-me da linha de raciocínio. 

O SR. AFFONSO CAMARGO - (Início fora do microfone. Inaudí
vel.) E o problema de módulos de terra. Porque que estão para surgir e nós 
não temos nada contra o projeto. Pelo contrário, nós achamos que cabe às 
entidades governamentais e às estatais programar e coordenar esse tipo de co
lonização. Por isto é que_ficamos radicalmente contra a alienação que foi fei
ta, autorizada pelo Senado, de uma área de 400 mil hectares de terra, pouco 
menor do que aquela citada pelas autoridades da SUFRAMA, para uma em
presa num pequeno Estado, fazer uma colonização dessas. Então, a nossa dú
vida é só com relação a módulos: por que 15 mil para uma empresa, e não três 
mil hectares para cima? 

O SR. RUY ALBERTO COSTA UNS- Pois não, nobre Senador. 
E com muito prazer que respondo à indagação de V. Ext- Conforme já foi 

dito aqui. o planejamento dessa gleba é resultante de um seminário no qual 
foram consideradas as atividades a serem implantadas, e essas atividades é 
que determinaram o tamanho dos módulos. O tamanho desse módulo, como 
já tive a oportunidade de passar por cima, ligeiramente, é determinado, 
sobretudo, pela reserva florestal, pelo relevo e pelos cursos d'água. Então, 
nós temos que levar, em termos dessa gleba esses fatores para, considerando a 
atividade que se pretende implantar nessa gleba, determinar o seu tamanho. 
Então, uma gleba de 15 mil hectares, destinada à pecuária, eu, sem o menor 
receio de erro, poderia dizer a V. Ex~' que, para a efetiva atividade pecuária, se 
trata de uma área nunca superior a cinco mil hectares- considerando os 50% 
de reserva florestal, nunca superior a 5 mil- de aproveitamento para a ativi
dade pecuária. Porque V. Ex~ teria, exatamente, a reserva florestal, o relevo, 
os cursos d'água, e esses 15 mil hectares estariam reduzidos, para a atividade 
propriamente dita, a menos de cinco mil, ou nunca superior a essa quantida
de. 

O SR. AFFONSO CAMARGO- (Fora do microfone .. Inaudível.) 

O SR. RUY ALBERTO COSTA UNS- Sim. Exatamente porque es
sas oito glebas de 15 mil hectares- há uma de oito mil, outra de nove, seis de 
quinze mil, inicialmente preVístas para a atividade pecuária e que tiveram os 
seus projetes aprovados. c: cinco ainda se encontram sob a apreciação da C o-
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missão de ,o\grkultura do Sen<ldü. Pelo acompanhamento que estamos reali
;undo. ainda nào temos os resultados substantivos. 05 resulwdos concretos 
da implantação Jcs~:.Js gleba:.. Em outras palavras, demos uma parada na 
aprovaçi.io de projctos dc:>sc tipo. para verificarmos se. realmente, se constitui 
numa atividadc que possa ser continuada a nível de Distrito Agro pecuário. 

O SR.LElTl-" CHAVES- (Fora do microfone. InaudíveL) 

O SR. AFFONSO C AMARGO- Não chego nem a levantú a questão 
se houve ou não umu grande mú fé. 

A minha pergunta é a seguinte: n;~ medida em que há uma dúvida quanto 
,\ possibilidade da implantação bovinocultura no Distrito Agropecuário, n1lo 

·ia razoãvel que não se fizessem mai:o. essas alienações de 15 mil hectares? 

O SR. RUY ALBERTO COSTA LINS- E não estão sendo feitas. Exa
amente por isso. Senador. é que nós suspendemos a apreciação de projetos 

Inteiramente voltado à pecuária. Agora, é preciso lembrar que a SUFRAMA 
vem realizando. rigorosamente, o acompanhamento da ímplantaçâo desses 
rrojetos. V. Ex~~ tem _no dm:umento, inclusive, o formulário padronizado des
sas visiws que são feitas pelo quadro técnico da SUFRAMA. O Núcleo 
Avançado da SUFRArvJA existente no Distrito Agro pecuário conta com en
genheiros agrônomos. té-cnicos agrícolas, engenheiros florestais, enfim. todo 
o pessoal habilitado. 

Agora. gostaria de me reportar. ainda, a uma preocupação do Senador 
Leite Chaves. quando ele abordou a questão de colonização, ressaltando sem
pre ·a diferença existente entre Nordeste c Amazônia. 

Os projetos que estão aprovados pela SUFRAMA para o Distrito Agro
pccuúrio, quando definitivamente implantados, significam uma população 
rural aproximada a 40 mil pessoas. Isso. tecnicamente, é um processo de colo
ni:taçào, no nosso entender, através de implantação de projetes. Ternos que 
levar em conta, evidentemente, que o Distrito Agropecuário da SUFRAMA 
es-tá localizado apenas a 30 km de Manaus. Quer dizer, é um distrito que sofre 
influência di rela de um núcleo urbano. Mas, está prevista nos projetos uma 
popubçào dessa ordem. Então, haverá. naturalmente, com a implantação 
desses projctos, um proceSso de colonização. 

O SR. PASSOS PORTO -Sr. Presidente, p,,o a palavra. 

O SR. PRESIDENTE ( Evelásio Vieira)- Com ã palavra o nobre Sena
dor Passos Pôrto. 

O SR. PASSOS PORTO- Sr. Superintendente da SUFRAMA, vimos 
aqui a exposição de V. Ex1.1, muito esclarecedora na qUal moStrou de uma for
ma genérica. o modelo de colonização e de produção agropecuãria que está se 
fazendo em Manaus, com objetivo diferente daquele do Nordeste. Enquanto 
no Nordeste se tenta resolver um problema social, em Manaus está-se tentan
do resolver um problema de abastecimento de uma comunidade urbana que, 
tradicionalmente. importava os alimentos de outras áreas do País, inclusive 
do exterior. Fiquei preocupado primeiro, porque sou Relator de um desses 
projetos. da Agropecuária Paulo 1\tayde Ltda., ao qual demos parecer favo~ 
rãvel. Pediria. então. à Presidência que o meu parecer fosse transformado 
concluindo pelo arquivamento do projeto, já que houve iriadimplência e foi 
rescindido o contrato de alienação. A minha segunda preocupação refere-se 
10 que V. Ex~ revelou. de que a pimenta-do-reino, devido a problemas fitos
sanitários, não está sendo mais cultivada na área da SUFRAMA, no Distrito 
Agropecuúrio. Corno a pirnenta~do~reino é uma cultura básica da região, gos~ 
ta ria de saber qual seria esse problema fitossanitárltf e-se também a seringuei
ra c o cacau estariam com o mesmo problema. Tive notícia de que a seringuei
ra, também, fruto de um fungo j:l cm desenvolvimento na região, estaria proí
bindo, inclusive, a cultura da seringueira, estava estendendo até a regiões 
mais quentes e menos úmid<IS do Brasil. Queria saber de V. Ex• o seguinte: 
por que foi excluída a pimenta-do-reino, uma das culturas básicas do Distrito 
Agropecuário da SUFRAMA? 

O SR. RUY ALBERTO COSTA LINS- Pois não, -senador Passos 
Pôrto. 

Inicialmente, e não sabemos se é exatamente o caso, desejamos rnanifes
M a nossa concordância com O ponto de vista de V. Ex•, no sentido de que 

seja arquivado o processo da Agropecuâria Paulo Atayde Ltda. 
Se V. Ex' me permite, por se tratar de uma questão erriinentemente técni

ca, eu passo a indagação de V. Ex• ao Dr. Weber MedeirOS de--SOUzã., que é o 
responsável pelo DiStrito Agropecuário. Tenho a certeza de que o Dr. Weber 
dará a V. Ex !I e aos demais membros da Comissão Os esclarecimentos neces
sárioS. 

O SR. WEBER MEDEIROS DE SOUZA- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores. Inicialmente, devo esclarecer que a pimenta-do-reino tem um proble
ma fitossanitário, umã doença denominada fusarium. Essa doença originou
se hasicamente no Estado do Pará, no Município de Tomé-Açu, onde predo-
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minava a cultura da pimenta-do~ reino. E, por se tratar de uma enfermidade 
sem condições de controle ao nível atual de tecnologia, não se conhecem, ho
je. fungiddas efetivos para combater essa doença, excetuando alguns fungici
Jus qut: são um pouco mais efctivos, mas que não chegam a controlar. mus 
são l'ungicidas mercuriados, isto é. à base de mercúrio, hoje proibidos pela le
gislação brasileira. Há, então, uma dificuldade terrível para o c:ontrole dessa 
docnç_;,t. Não se conhece, hoje, nenhuma variedade resistente. 1:. um fungo já 
existente no solo, que não existiU no Estado do Amazonas, mas foi introduzi
do no Lstado de alguma maneira, porque, na verdade, hoje, não ternos um 
serviço eficiente de controle, de quarentena. O fato é que essa doença chegou 
também aos pimentais existentes dentro do Estado do Amazonas, predomi
nunternente na periferia de Manaus, nos Municípios de Manacapuru, deIta
coatiam e de Parintins. Urna atividade quase que exclusivamente de colonos 
japoneses. Porém, o fato é que os pimentais estão se acabando. Nu verdade, 
essa doença não c:hega a tornar a atividade corno antieconômica. O que acon~ 
tece é que o fungo elimina a cultura aproximadamente no quarto ou quinto 
ano, quando já se obtiveram até três colheitas. Agora, o que acontece ê que 
urna cultura que tinha uma potencialidade de dez, quinze anos, teve a sua po
tencialidade n::duzida para I J3. Em função disso, resolvemos não apreciar 
projetas que tenha a pimenta-do-reino como cultura no Distrito Agrope
(..'Uário. t-;$0 não quer dizer que seja uma atividade inviável para o Estado. 
Rculmente, se algum empresário quiser, por sua conta e risco, seguir essa cul
tura, não há problema algum. 

Quanto às outras culturas que S. Ex• indagou. gostaríamos de iniciar 
pela seringueira. 

A seringueira está sujeita a uma doença, causada pelo microcyclus uppey. 
que é o mal d:.is folhas. É uma doença que afcta, como o próprio nome indica, 
as folhas da seringueira c as folhas caem. Conseqüentemente, não existe fo
tos:;;íntese e isso vai comprometer a produção das árvores. O que nos interes
sa, na_seringueira, é o látex. Como não há fotossíntese, cai a produção de lá
tex. É urna doença que existe nos seringais nativos, mas, como nos seringais 
nativos as plantas estão dispersas, a disseminaçao da doença é dificultada. 
Ma~. ela existe, também, em seringais nativos. O antigo IPA. no Estado do 
Pará, posteriormente EMBRAPA e atua[mente SEPATUR- e hoje já te~ 
mos, em função desses trabalhos que foram desenvolvidos de longo tempo, 
em função dessa doença que, inclusive, causou sé~ios problemas nos primei
ros seringais que se tentou fazer em Fordlândia e Befterra- cOnseguiu clones 
resistentes a essa doença. Hoje ~emos os clones, que estão sendo plantados 
dentro do Distrito Agropecuário e fora mesmo do Distrito, em outros serin
gais, os seringais de cultivo, clones resistentes à doença e de alta produtivida
de. Hoje já se tem, inclusive, tecnologia para tornar a cultura da seringueira 
imune à doença, fazendo-se enxertia da copa da seringueira com uma varie
dade chamada hl!L'ea passljlora. uma planta que existe principalmente no Alto 
Rio Negro, no Estado do Amazonas. 

O grunde problema, hoje, que limita a adoção desta atividade, desta téc
nica em grande escala é a inexistência de material botânico_ É um trabaiho de 
curto a longo prazos, porque tem que se constituir o_campo de germop!asrna 
onde deve existir esse material para posterior distribuição aos produtores, 
pura que seja feita, a enxertia de copa. 

A simples enxertia com os clones resistentes de alta produtividade já ini
be a ameaça da enfermidade como comprometedora da produção dessas 
plantas. Então, não existe problema algum. 

Quanto ao cacau, o que nós podemos dizer é o seguinte: realmente, existe 
no Estado do Amazonas. Hoje está proibida a saída do Estado do Amazonas 
e, se não me engano, dos Estados do Pará, do Acre e do Território de Rondô
nia, de frutos de cacau e cupuaçu. 

Isso se deve a uma doença chamada "vassoura-de-bruxa". Essa doença 
existe principalmente numa cultura nativa do Estado do Amazonas, existente 
ternbérn no Parã, que é o cupuaçu. O cupuaçu é resistente à "vassoura~de
bruxa". mas. em proximidade com o cacau, essa doença pode passar a conta-. 
minar o cucau, que não é resistente à "vassoura-de-bruxa". Isto compromete 
a culturu. 

O que acontece, realmente, é que os cacauais dentro do Estado do Ama
zonas e em toda a região da Arn~zónia Ocidental não chegam a ter compro
metida a sua produtividade em função dã "vassoura-de-bruxa". Urna prova 
disso é que uma das principais culturas de exportação do Estado do Amazo
nas é o cacau. O que limita a expansão da cultura no Estado é a tecnologia de 
bencfi~iamento da produç~o. É que o nosso produtor, o nosso cacauicultor 
não está acostumado a proceder à fermentação do cacau. Então, isso, e não a 
própria doença, compromete a nossa produção, em termos de exportação. 
como qualidade do produto. 

O que motivou a limitação de saída desses produtos em frutos e mudas 
do Estado do Amazonus. do Estl\do do Pará, daquel~ região de um modo ge-
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ral, é principalmente para que não haja disseminação da doença em outras re
giões produtoras do País onde está havendo também uma expansão de cultu
ra, como a Bahia, Estado de São Paulo, que está Iniciando o plãriiio dó cacau. 

Então, o objetivo disso, realmente, é evitar que regiões onde não exista a 
doença sejam contaminadas. Isso ocorre com outras -culturas, indusive com 
culturas que não temos predominantemente no Estado. Nós temos exemplos 
aqui no Sul do País com a laranja, por exemplo; há regiões em que é proibido 
entrar ou sair com frutos, mudas, etc. 

Então, realmente, dentro do distrito as culturas que nós ternos, nós te
mos todo o embasamento técnico, recomendações da EMBRAPA, com resul
tados comprovados que nos dão segurança quanto a esses aspectos fitossani
tários. Então, realmente, não há nada que comprometa. 

Espero ter atendido aos esclarecimentos S·olicitados. 

O SR. PASSO$ PORTO- Sr. Presidente, a informação e valiosa. To
dos nós aqui estamos a aprovar projetes e todos os projétos que nos foram 
enviados falam na cultura da pimenta-do-reino, justamente no Distrito Agro
pecuário da SUFRAMA. 

Estou lendo aqui um, de minha autoria, em que se fala na cultura da 
pimenta-do-reino, e estou vendo até, por coincidência, um projeto em discus
são e votação e cujo Relator é o Senador Pedro .. Pedrossian, em que nós esta
mos aprovando o texto de um acordo assinado em Bangkok, que estabelece a 
comunidude da pimenta-do-reino. Isto é uma advertência para todos nós, 
diante desse fato novo, desse fungo que está dizimando a cultura da pimenta
do-reiO-o lá na Amazonas. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Pcrmita~me um aparte? 

O SR. PASSOS PÕRTO- Com muito !Jrazer. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Sr. Presidente, pode parecer até pa
radoxal que, sendo eu Uder de Governo, vá falar numa linguagem queixosa 
em relação ao próprio Governo. 

Esta nobre Comissão - aqui nào vejo ninguém- do Estado do Pará per
tencente a ela- acaba de ouvir a excelente eicposição que nos foi feita sobre 
as diversas doenças no campo da fitopatologia dessa área. 

Mas, note bem V. Ex", Sr. Presidente, que é um homem que se bate no 
Senado com tanta coragem, com tanto desassombro pelos problemas agríco
las. Essu cultura de pimenta-do-reino apareceu-no Parâ, em Tomé-Açu, coma 
disse o Dr. Weber, quando os japoneses erarri confinados naquela região. Ha
via uma colonizução dirigida e eles foram canfi"nadas em uma área que era 
to;!rrivelmente malarígena. 

[:.u tive oportunidade c, garoto, com 14 anos, tendo um tia meteorologis
ta, acompanhar o trabalho inicial dessa companhia nipônica e ver o fracasso 
total du primeira fase. 

Eles chegaram lá pretendendo plantar cedro e outras espécies vegetais 
paru u expnrtuçào da madciru. 

Depois veio o problema da guerra, houve um descesse nas atividades c, 
posteriormente. nós ficamos com toda a Amazônia a dever aos japoneses 
duus cultura:-;: a pimenta-do-reino e a juta. 

A pimenta-do-reino transformou o Estado do Pará no maior exportador 
desse produto do Brasil, maior produtor e maior exportador, inclusive expor
tando para o exterior, gerando divisas. Porque a nossa pobre Amazônia, na 
halançu comercial, é superavitária, nós exj:>oftainos mais do que importamos. 

Devemos compreender u queixa do homem da Amazónia. Porque, quan
d0 aparece qualquer fungo, qualquer doença, qualquer dificuldade fitopato
lógicu nu região Centro-Sul, na região poderOsa do Brasil, todos acorrem no 
sentido de solucionar a questão, principalmente se for café, café no Paraná, 
café em Minas, café em São Paulo. 

Então quando apareceu a doença do café, que tem o nome de ferrugem, 
acabaram resolvendo o problema convivendo com a ferrugem, fizeram a mi
nisaia: l."ortava-se uma parte do cafeeiro e ele ficava convivendo com a ferru
gem, e solucionaram a questã~o em poUco tempo. 

O Pmá perdeu II milhões de pés de pimenta. Depois, o que fizerani? 
Proibiram a retirada de qualquer espécie de lá da região de Tomé-Açu porque 
automaticamente levava a contaminação- atraVés do fusário -que ataca as raí
les inicialmente, vem o amarelecimento das folhas e, depois a completa perda 
do que chamamos o pé de pimenta, da estaca de pimenta. Então, nessa hora, 
eu j[J vejo a questão do cacau com essa bruxa de vassoura. O cacau foi nativo, 
nativo do Pará e de lá, corno o café, o café veia da Âfrica para as Guianas, 
das Guianas pam o Pará, e do Pará é que desceu para o Sul. Mas, quando se 
fula cm plantar café m1 região amazónica dizem que nós somos uns visio
nâr!os porque não haveria condições de fazê-lo. 

Então, eu faria um apelo à Comissão, que me ajudaria muito, que se fi
.lesse. a purtir desse testemunho, que impressionou a todos nós vivamente, 
!Jma atuação do Ministério da Agricultura, ao qual já me dii'igi em caráter de 

representante da Amazônia, e me lembro bem que fiz isso com muita ênfase 
junto ao Ministro Allyssan Paulinelli, no GovernO passado, para que nós so
lucionássemos essa questão do fusá.rio, porque não me parece impossível dar
lhe uma solução. 

O que eu vejo é uma conc~ntraÇão de esforços no sentido _de obter exata
mente um tipo de fungicida que pudesse-solucionar esta questão. 

O SR. PASSOS PORTO- (Fora do microfone) 

O SR. JARBAS PASSARINHO- No meu Estado do Pará até ficam 
satisfeitos com esta decisão da Zona Franca de não permitir o plantio da 
pimenta-do-reino, parque eles esperam que com isso o Parã continue a ser o 
único onde se plante. Realmente, fizeram uma mudança de área; saiu da área 
de Tomé-Açu e partiu para a área da Belém-Brasília. Onde vai havendo a ter .. 
ra nova, eles vão fazendo até que, como disse o Dr. Weber, depois de três ou 
quatro anos a doença se instale. 

O SR. LEITE CHAVES -Senador Jarbas Passarinho, só para sua in
formação, hoje nós estamos apreciando aqui urna espécie de "'OPEP da 
pimenta-do-reino". Uma das cláusulas que motivam esse entendimento é exa
tamentc a trato fitopatológico dessas doenças. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Ê, mas aí nós temos o problema, 
como temos até hoje, da carne. Quer dizei', na comunidade mundial a expor
tação de carne do Brasil é altamente sacrificada em razão da aftosa e passa
mos pelo dissabor de verificarmos, de vez em quando, declarações de que car
ne enviada pelo Brasil foi confiscada pelos Serviços de Agricultura dos países 
importadores, c assim por diante. 

Eu acho que nó:> somos muito pobres. Já minha região, eu sempre fui um 
homem que nos estudos recuados sobre a Amazônia, eu sempre depositava 
uma esperança de que a sua redenção viesse mais depressa do subsolo do que 
do solo. Estou agora vendo que minha previsão, afinal, parece se concretizar. 
Ainda hoje pela manhã, acordei vendo fotografias de ouro não só de Serra 
Pelada, mas novas decobertas de ouro já também lá no Madeira. Afinal de 
contas, na Amazônia Oriental não somos tão imperialistas assim, nós acha
mos que aquilo tudo é Amazônia. 

E vi, agora, uma coisa muito interessante, Sr. Presidente, que é o ouro 
bom-bril- não sei se V. Ex's conhecem o ouro bom-bril: vi uma fotografia 
de uma pepita de 17 quilos, extraída da Serra Pelada. Ê um oura escuro, que 
contém impurezas, e eles nem sequer mandaram essa pepita para cá por causa 
das impurezas. Depois fizeram o tratamento e obtiveram oito quilos de ouro 
puro concentrado, e bateando o rejeito, numa segunda operação, encontra~ 
ram pepitas de 450 gramas. De maneira que acredito que enquanto não se 
tem todo o ouro que possamos tirar de lá, é preciso fortalecer o problema 
<igropecuário da Amazônia, principalmente o agrícola. Quero congratular
me com o Dr. Weber pela excelência do seu testemunho. 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira)- Antes de concerdermos a pa
lavra ao próximo interlocutor, gostaríamos de destacar as presenças, nesta 
C omissão, do Senador João Calmon, Presidente da Comissão de Educação e 
Cultura, do ex-Presidente da Comissão de Agricultura, Senador Agenor Ma
riu, e do Líder do Governo, líder do PDS, Senador Jarbas Passarinho, e que, 
a propósito, ao iniciar o seu aparte ao Senador Passos Pôrta, lamentou a nãow 
participação de um representante do Pará nesta Comissão. Os integrantes 
desta Comi:-;sào são designados_ pela Liderança dos respectivos Partidos. Nó~ 
é que lamentamos que V. Ex• não tenha designado um representante do Esta
do de V. Exl'-, Estado de uma vocação notável para a pecuária. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Aparentemente, eu não teria respos
ta. Há, no nosso debate, às vezes, a aparência de um jogo de boxe: o que vale 
é que quando estamos sob a ameaça de nocaute, somos salvos pelo gongo. E 
eu vou ser salvo pelo gongo na medida em que não disponho de Senadores 
pura colocar, de acordo com meus desejos, em cada Comissão. Como tenho 
três Senadores do Pará, e um deles pertence à Mesa, automaticamente não 
pode pertencer a qualquer outra Comissão, é exclusivo da Mesa Diretora; o 
outro está presidindo, neste momento, a Comissão de Constituição e Justiça, 
que é o Senador Aloysio Chaves. Por ter, na sua vida pregressa, participação 
permanente no campo do Direito, acho que eu seria Líder equivocado se o 
designasse para a área da agricultura e não o aproveitasse na Comissão de 
Constituição e Justiça. Mas, quem sabe, um dia um Senador do Pará que me 
substitua aqui -já há quem pretenda fazê-lo - será o companheiro de V, 
Ex• nesta Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira)- Não havia necessidade de jus
tificativa da parte de V. Ex•, porque todos nós estamos tranqüilos em que V. 
Ex~ confia na atuação dos representantes do Norte e Nordeste, assim como os 
do Sul, no que tange aos interesses do Pará, que são os interesses do Brasil. 

Concedo a palavra ao nobre Senador José Uns, do Ceará. 
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O SR. JOSÉ UNS- (Início fora do microfone. Inaudível)- ... aliás, já 
conhecia, porque, além de estar ligado ao problema do desenvolvimento, no 
caso do Nordeste, não são iguais, rriaS pelo menos são da mesma natureza ge
nérica do desenvolvimento da Amazónia, inclusive o Distrito Agropecuário 
da SUFRAMA (inaudível) ... vejo que hã um problema a resolver naquela re
gião, uma imensa regiãO de um milhão e meio de quilómetros quadrados, só o 
Estado do Amazonas, sem se falar na Amazónia Legal, com uma população 
extremamente rala, mas bastante concentrada. Se tomarmos a população do 
Amazonas, verificaremos que I f3 da população, ou seja, mais de 500 mil ha~ 
bitantes estão na cidade de Manaus. 

Ora, sabemos que o Brasil tem necessidade de encontrar os caminhos 
para ocupar a Amazónia sem predar os seus bens, sobretudo aqueles relacio
nados com os recursos florísticos da região. Sabemos, tai!Ibérn, que Manaus, 
no século passado, cresceu muito, estagnou completamente e acabou por 
tornar-se incapaz de apoiar, como Capital do Estado, o desenvolvimento da
quela região. Criou~s-e. para isso, um programa especial, a SUFRAMA. 
Criou-se a Zona Franca de Manaus e procurou-se constituir uril núcleo atra
vés do qual os problemas seriam estendidos para toda a Amazônia, através da 
SUDAM, mais especificamente para a Zori.á Frá.nca·, à través da SUFR.ÃMA. 
Identificou-se a necessidade de atacar o problema pelos três campos da eco~ 
nomia, que seriam os setores primário, secundário e o terciário. Procurou-se 
urna solução para esses três setores. Para o caso da agropecuâria, a solução 
foi instalar um Distrito Agropecuário. Sabemos da disponbilidade imensa 
que tem a Amazônia e sabemos, como bem disse o Dr. Ruy, que a área reser
vada para esse Distrito é relativamente peCJ.uena. A solução para o Distrito 
Agropecuário também está aqui. A Comissão discute, inclusive pela Palavra 
do Senador Leite Chaves, se não seria melhor umcú:OfOniZaÇãO. Sob esse pon
to de vista, eu acho que existem soluções, as mais diversas. Mas, para que o 
Executivo chegue a se fixar em um tipo de solução, naturalmente há necessi
dade de um amplo debate, há a necessidade de uma análise do problema, até 
que se chegue a conclusão de uma solução a ser tentada, a ser implementada. 
Segundo esse ponto de vista, parece que houve, realmente, estudos de base, 
levantamentos fotográficos, florísticos, geológicos, Cm suma, estudos de toda 
natureza. E aqueles que estudaram chegaram à conclusão de que a implemen
tação da agropecuária naquela região devia ser feita através dessa solução do 
Distrito Agropecuário. Claro que alguns de nós vai im·agíiüir que devia haver 
soluções diferenteS e até melhores, mas havemos de convir que o Executivo 
tem que formar suas pr6Prias decisões e chegar a uma conclusão. 

Parece-me Sr. Preslderite, qUe a solução a que se chegou, no caso, ·para a 
instalação do Distiito ·AgrOPecuário na Arilazôriía;-fOi acertada. 

Neste ponto, poderíamos discutir o tarili:úitiOdOs ·lotes desse Distrito. 
Ora. segundo esse ponto de vista, parece que houve estudos de base suficien
tes para definir qual a quantidade de terra para implementar os projetas os 
mais diversos que devem ser aplicados nesse Distrito. São projetes desde a 
criação de abelhas para produção de mel, criação de galinhas, hortigranjei
ros. projetes de produção agrícola, projeto silvícolas, projetes agropecuãrios, 
e não só ·quanto à dimensão e à localização dos diverso~ projetes Çentro do 
Distrito. Também parece muito claro que os estudos foram realizados de 
modo a destinar as áreas do Distrito de acordo com a sua vocação. É claro 
que chegaremos ao ponto de perguntar: e o tamanho das áreas? As áreas em 
si, a natureza do solo é adequada a essa ati vida de, isto é, à pecuária, à agricul
tura, à cultura da pimenta-do-reino, por exemplo? 

Mas, e o tamanho dessas áreas? Também levantamos dúvidas quanto a 
isso. Eu acho que cada um de nós tem o direito de dizer: olha, o limite deveria 
ser este ou aquele. Mas, não se trata, aqui, de um consenso a respeito do ta
manho de uma propriedade. Trata-se de definir uma soluÇão mais rápida, 
pela qual a própria autoridade executiva assuma a suas responsabilidades na 
procura de uma solução que é fundamental, não para a Amazónia, não para 
Manaus, não para a área da SUFRAMA, mas para toda a Amazônia. Será 
que algum dia nós não vamos chegar a produzir batatas, leite, carne, ovos e 
peixe na Amazônia? Certamente, para Se atingir- iSso é Preciso, também, siste
matizar. E eu sei que na Amazôriia se prosseguirãéJnos estudos de bã.se P3ra 
melhorar a produção do pescado, inclusive para produzir peixe: Porque a 
pesca extensiva, geralmente em todo o mundo, nunca representa um percen
tual razoável para a produção. Neste caso, nós chegaríamos a discutir a ex
tensão deste problema. Mas eu creio, Sr. Presidente, que este também é um 
ponto a respeito do qual talvez, um por um, chegássemos a uma solução. Não 
me parece que seja também papel do Senado saber se o tamanho máximo, a 
não ser para tomar decisões de carâter mais amplo, de uma propriedade agro
pecuária naquela região poderia chegar a 15 mil hectares. 

É claro que no Brasil todo hã propriedades muito maiores do que isso. 
Parece-me um tamanho médio razoável, quando a quantidade de terra na
quela área é imensa. Ainda mais: na base da criação de duas cabeças por hec-

tare nós Chegaríamos a 30 mil cabeças:aliâs nem isso, porque essas proprie
dades de 15 mil hectares certamente têm um percentual de 50% que não. pode 
ser mexido, porque a floreSta deve ser mantida. Dessas propriedades de 15 
inil hectares, aperiaS metade pode ser devastada para a atividade agrope
cuária. 

O SR. LElTE CHAVES- Nobre Senador José Lins, sempre que se dis· 
cute no Brasil o problema fundiário, nós estamos colocando um problema 
nacionaL V. Ex• falou nessas extensões de Mato Grosso e da Amazdnia, onde 
nós estamos matando índio, onde continuam assassinando índios. E os índios 
podem mostrar o que existe agora, porque mataram a cacete II invasores em 
suas áreas. Por outro lado, os nordestinos vivem ·driblando o Brasil porque 
não têm um palmo de terra. E quando ele se entrosa numa parte por aí, é as
sassinado. Então, digamos que o problema fundiário é um Problema nacio
nal, e não se resolve esse problema nacional sem se resolver o que é justo e 
equânime. 

Não tem sentido que se dê dinheiro a magnatas, empréstimos, investi
mentos a curto prazo e as coisas de graça, e ainda alegam o seguinte: de que o 
indivíduo recebe 15 mil hectares e 3 milhões e 600 mil cruzeiros na época e o 
preço do lote a ser pago em dez anos, e ele vai empregar seis pessoas; é a justi
ficação. Vai empregar seis elementos, vai criar seis empregos, isso é que é 
afrontante. 

O SR. JOSÉ UNS- V. Ex• me permite? 
Eu continuo, Sr. Presidente. 
Nobre Senador Leite Chaves, V. Ex• está _confundindo um problema 

com o outro; terra, neste País, está sobrando. Se o nordestino não está tendo 
terra na sua região, pode se tornar um problema de entrega de terras a este 
homem de natureza completamente diferente, de natureza de infra~estrutura, 
de apoio a esse homem. Não podemos, simplesmente, pegar um cearense e jo
gar na mata da Amazónia, onde não há qualquer apoio. Tetra não estã fal
tando, nobre Senador. O que há aí é tod-a uma problemática de ocupação do 
espaço, que é exatamente a problemática que estã sendo produzida pela SU
FRAMA para aquela região, para encontrar caminhos e ocupar aquela terra. 
Porque antes que nós tenhamos experiência, seja em propriedades pequenas, 
familiares, seja em grandes propriedades, nós não podemos, sem maiores ris
cos, porque riscos sempre haverâ, levar qualquer cearense para aquela área. 

V~ Ex• sabe que a experiência que nós temos de anos passados de levas e 
levas de nordestinos ... 

O SR. LEITE CHAVES - Foram buscar os nordestinos! 

O SR. JOSÉ LINS --Foram. com a promessa de ter terras lã e, sem 
qualquer apoio, morreram à míngua. de doenças de toda natureza. 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira)- Eu queria fazer um apelo aos 
companheiros para nós retornarmos ao leito da SUFRAMA, fazendo as in
dagações, dissipando dúvidas com o doutor Ruy Lins. 

O SR. JOSÉ UNS- Eu vou chegar lã: Entendo, Sr. Presidente, que o 
nosso papel aqui é esclarecer esses pontos. Então, o primeiro ponto que se 
discute é a solução geral dada, passando, depois, para o problema do tama
nho das propriedades. Ora, o que me parece é que todo esse projeto do Distri
to foi elaborado dentro de normas técnicas, de normas económicas, de nor
mas sociais, e;portantO, ê urri projeto que meiece o-apoio de todos os brasilei
ros que têm vontade de encontrar uma solução para os problemas da Amazô
nia. Quanto à execução do projeto, o que entendo, e aqui gostaria de merecer 
a atenção do Sr. SuPeriritCndente, é que, definido o Distrito, cada projeto cer
tamente sofre uma análise especial ao nível do seu objetivo e nos mínimos de
talhes. Então no meu ponto de -vista, riO meu pensamento, no meu entendi
mento, quando julgo esses projetes nesta Comissão e na Comíssão de Econo
mia, é qUe esseS projetes são analisados pelos setores técnicos da SUFRA
MA; ainda quanto ao acompanhamento desses projetes eles são rigorosa
mente acompanhados pelos setores té~nicos, tambêm d<1 SUFRAMA. de 
modo a que seja sentido o próprio desenvolvimento dos projetes. E. nesse 
ponto, nós chegamos à indagação muito importante do próprio Senador Lei
te Chaves, que é o problema do risco. Ora. diz S. Ex• que para- ali estão sendo 
chamados magnatas para ocupar grandes áreas, com um grande apoio do 
GoverOo. E ~u diria que a Amaiôniã. paSSou séculos sem Cncontrar o seu -ca
minho,~ que agora há um caminho, que há um incentivo aos agropecuaristas 
para que desenvolvam a pecuária daquela rCgião. E nesse ponto, Sr. Presiden
te, eu chamaria_ a atenção para o seguinte: o projeto; segundo eu penso, que é 
importante para o meu julgamento, além de ser analisado sob o ponto de vis
ta técnico. ele vai ser refinanciado, mas o financiamento, como diz V. Ex•, sai 
na medida da necessidade. Significa que, se o projeto é acompanhado e um 
crédito é aprovado para aquele projeto, esse crédito começa a ser aplicado em 
parcelas, e a segunda parcela só é desembolsada com a aplicação da primeira. 
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O SR. RUY ALBERTO COSTA UNS - Permite V. Ex•? Além do 
acompanhamento da SUFRAMA, nesse caso, ternos também o acompanha
mento da agência financiadora, do banco. 

O SR. JOSÉ L_I_NS- Exatamente. SignHica, então, que o risco, que sem
pre haverá, e é preciso saber que se nós nãO correrinos ó risco nós não-vamos 
chegar a implantar nem esse Distrito, nem qualquer atividade naquela área, o 
risco se minimiza. Se acaso o propfietãtiõ- se torna inadirnplente - e V. Ex• 
me corrigi rã Se estou errado - diante do banco, evidentemente o banco sus

·pende o desembolso dos recursos. Ora, isso significa qüe o que realmente fal
tou de cumprimento de obrigação, por parte daquele primeiro proprietário, é 
uma margem muito pequena, e nesse ponto a SUFRAMA rescindiria o con
trato, justamente como o banco. Não se trata aqui, portanto, de perder di
nheiro. O que foi implantado ficou irriplantado. O nosso proprierâtió, que vi
ria. para esse projeto, certamente faria a (iõ.audível) ... como o banco assumin
do a responsabitidade do empreendimento. Pelo menos é o que se faz em to
dos os programas que são apoiados por fundos de investimento, como a SU
FRAMA, o FINO R, a SUDAM, e outros. Este sistema de apoio e de risco é 
comum a todos esses programas. 

Quanto ao problema da pimenta-do-reino, que julgo crucial, porque se 
nós chegamos a revelar aqui, num projeto que está sendo julgado,uma das 
atividades que se torn_a incapacitada ou impossível de ser conduzida, isso se 
poderia parecer (inaudível) este projeto estaria totalmente invalidado. Isto é, 
o Senado não poderia se pronunciar maiS sõbre qualquer projeto que entrou 
aqui, digamos há um ano, e f!_O qual consta o-plantio de pimenta-do-reino. 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira)- Senador Josê Lins. eu vou fa
zer um apelo. São -quase 12 horas e há outras pessoas que gostariam de fazer 
indagações ao Dr. Ruy Uns. Então, faria um--apeio ao companheiro para fa
zer as indagações que julgar necessárias. Porteriormente estabeleceremos um 
diálogo mais amplo no Plenário do Senado. 

O SR. JOSÉ UNS- Sr. Presidente, se V. Ex• nos traz à Comissão, en
tendo que a discussão não é para ser levada a Plérfário. 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira)- A tradição tem sido nós fa
zermos as indagações aos depoentes, a fim de dissiparmos quaisquer dúvidas. 
Posteriormente, estabeleceremos um amplo debate no Plenário úo Senado. 
Isto porque, veja V. Ex'-, procuro buscar os melhores resultados para a Co
missão. Por outro lado, V. Ex'- está tecendo comentários sobre vários proble
mas ao mesmo tempo. 

O SR. JOSÉ UNS - Então, Sr. Presidente, vou formular perguntas, 
circuns-crevendo-me apenas às questões ligadas à ' ·ra. 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira)- .• gradeço a compreensão de 
V. Ex~J 

O SR. JOSÉ UNS- Acho que minhas perguntas estão implfcitas, por
que elas procuram esclarecer, exatamente, as dúvidas aqui levantadas. 

O SR. LEITE CHAVES- Sr. Presidente, acho relevantes, aliás, os pon
tos citados pelo Senador José lins. Ao invés de julgarmos estes projetos hoje, 
que o façamos outro dia, tendo por base toda a discussão com que nos depaw 
ramos aqui. Aproveitamos a presenÇa do Sr. SuPe"i-intendente nest::i Comis
são, para esclarecimentos e discutiremos esses projeto que está na pauta na 
próxima semanã. Então-, V. Ex• o retiraria hoje e. posteriormente, tendo por 
base o resultado desse entendimento, manteremos a discussão de um assunto 
de cada vez. 

O SR. JOSt LINS- Eu aceito. Vou arrematar a minha interveniência. 
Sr. Presídente, estou tentando levantar algumas dúvidas que foram aqui 

trazidas, que não foram esclarecidas e que julgo fundamentais para o esclare~ 
cimento do projeto em si. 

Quais são as dúvidas para as quais chamo a atenção do Sr. Superinten~ 
dente? São: 19 - Quanto à solução do Distrito Agropecuário em si. 29 -
Quanto ao tamanho das glebas. -- -

Entendo que ali há glebas de todos os tamanhos, ajustadas às necessida~ 
desde cada interessado no projeto. O Terceiro problema levantado foi quan~ 
to às culturas em si. Eu acho que, com relação a algurrias dessas culturas, S. S• 
poderá responder. E se os projetes são diversificados, o simples fato de uma 
cultura (inaudível) no projeto que está fracassando, simplesmente o setor téc
nico orientaria, de modo a que o projeto pudesse ser melhor encaminhado. 

St. Presidente, temos, ainda, o problema das garantias. As garantias são 
um problema que deve ser analisado (inaudível)- inerentes a um programa 
dessa natureza e à sucessão dos empresários. 

Finalmente, o problema da colonização. COmo bem disse o Sr. Superin
tendente, parece-me que esse é o tipo de colonização ajustada à Amazônia. 

Mas, há uma pergunta, essencíal, com a qual eu devo, arrematar este co
mentário, e esta pergunta, Dr. Ruy Uns, relaciona-se com a pecuária. 

Nós temos tido, aqui, debates bastante acalorados, e alguns de nós até 
achamos que os projetas agrícolas e silvícolas devem ser muito mais aceitos 
do que os projetos agropecuários, que não deveriam ser aceitos em hipótese 
alguma. Este parece um ponto muito relevarite. Ora, eu, de certo modo, me 
recuso a aceitar que a Amazônia não possa resolver o problema da produção 
de carne, que a Amazônia não possa criar boi, quando se cria quase no Pólo 
Norte, como na Suécia, e em outras ãreas do Nordeste. Será que na Amazô
nia não podemos criar boi? 

Eu gostaria que o Sr. Superintendente da SUFRAMA, Dr. Ruy Lins, 
pudesse nos dar algum esclarecimento desse problema, mesmo porque as 
âi-eas grandes que vêm para -aProvaçãO-do Senado normalmente se destinam a 
projetes ou de silvícolas ou de agropecuária. 

O SR. RUY ALBERTO COSTA LINS- Pois não, Senador José Lins. 
O pronunciamento de V. Ex~ foi tão lúcido, tão substantivo que, de certa ma
neira, deixa-me até inibido ao fOrmUlar as respostas às suas indagações. V. 
Ex"' não é apenas um Senador da República que representa um Estado, ao 
qual o meu Estado muito deve no seu processo de ocupação, mas é, também, 
um especialista em desenvolvimento regional. 

Ouvi atentamente o pronunciamento de V. Ex• e senti o profundo conhe
cimento que V. Ex"' tem da problemática do desenvolvimento regiori3.1 da 
Amazônia. As questões levantadas, de certa maneira jã foram abordadas. O 
ponto relevante levantado por V. Ex• foi quanto à pecuária. A grande verda
de é que, em termos de Estado do Amazonas, nós apenas não temos a tra
dição da pecuária, Mas, em termos de Amazônia, evidentemente que temos 
uma pecuária florescente bastante satisfatória e que realiza o próprio abaste
cimento da região. Temos o grande rebanho bovino no Território Federal de 
Roraima, que foi introduzido, inclusive, em !950, pelos portugueses, quando 
decidiram colocar gado na Amazônia. E esse gado permanece até hoje, sere· 
produziu e passou a ser até uma raça própria da região, confinado que foi nos 
campos de Rio Branco, antigo Território de Rio Branco, hoje Roraima. Te
mos a população bubalina na Ilha de Marajó. E, finalmente, no sul do Pará, 
vastas áreas de Mato Grosso- isso tudo em termos de Amazônia nós temos 
aqueles projetas pecuários que estão prosperando. 

Exatamente por falta dessa tradição pecuária, apenas do Estado do 
Amazonas, porque o Acre também tem um grande plantel de gado leiteiro, é 
que na discussão havida por ocasião do Projeto Distrital Pecuário de 1976, 
quando se decidia a natureza de ocupação daquela gleba e que foi o planeja
mento global, é que se imagiitaram alguns poucos projetas em termos de pe
cuária. Porque até então, no Estado do Amazonas, a pecuária era em termos 
de várzea, que causa todos aqueles problemas que V. Ex• bem conhece, por 
ocas-ião das enchentes, e o Distrito Agropecuârio se localiza em terra firme. 
Eu diria até que esses projetas pecuários, no Distrito Agropecuãrio, represen
tam, a nível atllal, uma exPC:riência~piloto em termos de pecuária de terra fir
me no Estado do Amazonas. Por isso é que nós temos, no planejamento do 
Distrito Agropecuário, oito glebas, eni lCriitOS de pecuária, e duzentos e no
venta e nove, em termos de outras atividades. 

Vejam os nobres Senadores a disparidade quantitativa em termos de lo
tes. Apenas e tão-somente esses oito projetas é que têm ãrea superior a três 
mil hectares. 

O SR AFFONSO CAMARGO- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. RUY ALBERTO COSTA UNS- Pois n:ão, Senador. 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Só porcuriosidade. Qual a distância 
mãximã, erii quilômetros, do Distrito Agropecuário de M-anaus à cidade, à 
zona urbana? 

O SR. RUY ALBERTO COSTA UNS- Para o início do Distrito são 
30 quilômetros, saindo de Manaus. Até o final, são 120 quilômetros, através 
d_o grande eixo central que é a BR-174, que liga Manaus a Boa~ Vista, no Ter
ritório ~e Roraima. Ê preciso considerar que essa rodovia federal, a BR-174, 
tem quase 800 quilômetros de extensão, ligando o Estado do Amazonas -
Manaus a Boa Vista- Roraima. Desses 800 quilômetros de extensão, o Dis
trito Agropecuário está compreendido entre os kms 30 e 98. 

O SR. AFFONSO CAMARGO- (Início fora do microfone) ... porque 
mesmo que a tentativa da bovinocultura no Distrito seja válida, não devemos 
ficar_ assim desesperados se, eventualmente, ela não frutifiCar nesta área. Dou 
o exemplo do meu Esuido, porque a carne bovina que Curitiba consome vem, 
numa média de distância, de 400 qliilômetros. Parece-me que é hora de se 
chegar à conclusão, como se está colocando agora em dúvida, de que a bovi
nocultura não se aplica, não é urri problema de se usar de uma terra para ou
tra atividade. 
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O SR. RUY ALBERTO COSTA UNS- Mas, felizmente, nobre Sena
dor, as nossas dúvidas estilo_ sendo- não podemos afirmar com absoluta se
guránça, mas podemos afirmar que as nossas dúvidas estão sendo dissipadas 
g:rudativumcntc no sentido positivo, considerando que esses projetes, apesar 
do pouco tempo que eles estão fluindo -porque é de 73 para cá- o com
portamento desses projetas pecuários, a nível de Estado do Amazonas, cuja 
tradição era apenas na várzea, agora em terra -firirié; tudo indíca que darão 
certo, porque até o presente momento estão com uma resposta extremamente 
favorável. 

O SR. JOSÊ UNS- Essa informação que V. Exf nos dá agora me pare
ce muito importante, de que o comportamento desse projeto é extremamente 
favorável, o que nos deixa tranqUilos a esse respeito. 

O SR. RUY ALBERTO COSTA LlNS- Posso adiantar a V. Ex• que o 
Governo do Estado do Amazonas realiza, anualmente, uma Exposição
Feira Agropecuária próximo à cidade de Manaus, ao longo da AM-10, que 
liga Manaus a Itacoatiara. É umu feíra que existe hã oito anos, já está adqui
rindo tradição, e essa feira tem sido, nos últimos anos, montada com o apoio 
da SUFRAMA, nuíndo para essa exposição-feira todas aquelas espécimes já 
udaptadas à região. Isto é um outro ponto muito positivo, porque revela que, 
realmente, podemos criar o boi não só em várzea, mas tambéin em terra fir
me. De qualquer modo, para conseguirmos os resultados definitivos precisa
mos -aguardar algum tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira) - Com a palavra o Senador 
Agcnor Maria, do Rio Grande do Norte. 

O SR. AGENOR MARIA - Sr. Ruy Uns, ap-roveito a opo-rtunidade 
para indagar de V ~-S' algo ligado a este assunto. 

Consfdero a Amazônia a base maior da econ-omia nacional. Reconheço 
que o investimento maíor da Amazônia a tua! é aquele que diz respeito à pes
quisa- pesquisa do solo, pesquisa da fauna, pesquisa da flora. No meu Nor
deste, numa região denominada Seridó, tínhamos um algodão fibroso, perene 
e de alta produtiv-idade, As pesquisas feitas naquela área foram seinpre com 
dinheiro estrangeiro, que rlnha como objetivo e-ncontrar naquele algodão 
uma sedosidade e uma coloração que beneficiassem a indústria, naquela épo
ca, inglesa.. Eles encontraram, nessas pesquisas, a coloração que esperavam 
no algodão. Mas, infelizmCn-fe, o nosso algodão perdeu a perenidade e a pro
dutividade. Então, eu indago, nesta oportunidade, a V. S• o seguinte: qual é a 
fonte natural do dinheiro fiberado para pesquisa naquela área? Essa fonte é 
n:.H:ional ou estrangeira? Porque, na realidade, afirmo a V. S• que tenho ido 
poucas vezes à Amazônia, mas todas as vezes -que piso solo amazónico sinto
me mais brasileiro. Diante desta realidade, a minha primeira pergunta a V.$-? 
é esta: quais as disponibilidades, em dinheiro, para a pesquisa do solo, da fau
na c da nora? 

O SR. RUY ALBERTO COSTA UNS- Muito obrigado, Senador 
Agenor Maria, pela indagação. Espero corresponder à expectativa de V, Ex•, 
porque temos os mesmos sentimentos de nacionalidade. 

O SR. AGENOR MARIA - Muito obrigado. 

O SR. RUY ALBERTO COSTA UNS- Como afirmei aqui nesta Co
missão, todo apoio de pesquisa que se realiza a nível de Distrito Agrope
cuário da SUFRAMA e até mesmo fora, pesquisas Tora do Distrito Agrope
'.:uário, a SUFRAMA se vale de insUtüições riífldumente nacionais, coino jJor 
exemplo: o Instituto Nado_nal de Pesquisas da Amazônia, a CEPLAC -
apoio ao cacau- a EMBRAPA, a própria Universidade do Amazonas. São 
institlliÇões·n-ossas cujos recursos são gerados a nível de Orçamento Nacional. 
C li que V. Ex• absolutamente seguro de que, durante a nossa gestão, enquan
to ela durar, jamais a SUFRAMA apoiará pesquisa de qualquer natureza 
com instituição eStl'<.ü1gdfã- ou especiulfsüts estrarigeiros. -

Entendo que nós, da Amazônia, nóS, brasileiros, temos capacidade sufi
ciente para realizar todas as pesquisas necessárias que sejam exigidas na nossa 
região. Não tenho conhecimento de que, anteriormente, a SUFRAMA tenha 
destinado recursos a instituições estr_angeiras, ou -técnicoS-, ou cientistas es
trangeiros. Mas, asseguro a V. Ex• que, a partir de março de 1979, quando as
sumimos a Superintendência, e enquanto durar a nossa gestão, jamais utiliza
mos ou utilizaremos técnicas alienígenas, instituições estrangeiras ou cientis
tas de outros paises. Sabemos o que queremos, os nossos recursos lamentave'
r"lente são escassos, lutamos com dificuldades, as instituições que utilizamús 
também têm recursos escassos, porém, mais valem aí a competência, o inte
resse, a abnegação dos técnicos e dos cien_tiStas patrícios. 

O SR. AGENOR MARIA - Fico grato a V. S• 
Na realidade, no Nordeste, sofremos muito, com aquela pesquisa feita 

no problema do algodão porque perdemos o nosso produto-base. 

Essa região, que tem 59% da área territorial do Brasil, que é grandiosa, 
não pode ficar à mercê de verbas pequenas para descobrir a grandeza delas. 
Sou de acordo que se faça a maior Canipaitha possível para que a Amazônia 
disponha de recursos suficientes, à altura dela, no sentido de se pesquisar o 
mais possível aquela área, porque estamos perdendo essa grande oportunida
de._O que observo é que o setor primário a cada ano concorre menos para a 
economia da Amazônia. E, por incrível que pareça, é o setor terciário que es
tá aumentando a sua produção para a economia daquela área. Acredito que é 
preciso intensificar a pesquisa para que o setor primário volte a concorrer, 
com maior preponderância; no- sentido de engrandecer a economia daquela 
área. 

Perguntaria a V. s~ se há uma possibilidade de se pensar, pelo menos a 
médio prazo, de que o setor primário possa contribuir para o desenvolvimen
to maior da economia do Amazonas. 

O SR. RUY ALBERTO COSTA UNS- Pois não, nobre Senador Age
no r Maria. A nível do nosso conhecimento, o setor primário, após um perío
do de, digamos as~im, estagnação, atualmente está respondendv favoravel
mente. E os dados disponiv.eis, a nível dos últimos 5 anos, mostram que essa 
resposta vem sendo favorável. No trabalho distribuído a esta Comissão apa
recem algumas informações dessa natureza. 

Agora, permita-me V. Ex~" uma pequena retificação. Não é o setor ter
cíário que está tendo m-aior desenvolvimento na nossa região, mas sim o setor 
secundário. E o proce.<~so de industrialização, que é exatamente o outro gran
de pólo para o qual a SUFRAMA tem um projeto específico. Temos hoje, a 
nível de Amazônia, seus dois grandes centros, que são as cidades de Belém e 
de Manaus, seguidos de Santarém e Porto Velho, embora de menor expres
são, um desenvolvimento industrial digno d!! registro. 

É claro que com esse projeto brasileiro da Zona Franca de Manaus, o sc
tor terciário comercial, a nível_ de Manaus, teve um desenvolvimento bastante 
expressivo, isto porque também estávamos saindo de um processo de estag
nação. E no setor comercial eu diria até não apenas de estagnação, mas de re
trocesso. De qualquer modo, compreendo essa preocupação de V. Ex•, por
que também é a nossa. Entretanto, estamos convencidos de que esse projeto 
brasileiro da Zona Franca de Manaus, através dos três pólos previsto na le
gislação, está dando uma resposta extremamente favorável. 

Não sei se atendi üs indagações. 

O SR. AGENOR MARIA -Aqui diz o seguinte: 

'"A atividade agrícola do Estado do Amazonas, em termos de 
formação de renda interna, foi tendo sua participação prejudicada 
ao longo do tempo. Efetivamante; no período de 1950 a 1970, a par
ticipaçiio relativa da agricultura, na formação da renda intérna, caiu 
de 23, I para 20.7. Enquanto na indústria foi de 22,6, para 15,6, e nos 
serviços 54,3 para 63,7." 

Dai por que eu fiz a indagação. 

O SR. RUY ALBERTO COSTA UNS-Compreendo, nobre Senador, 
mas peço a V. Ex~ que examine essas informações estatísticas. Sem dúvida al
guma, isso -é lamentável, mus são os dados disponíveis. Essa informação es
tatística compreende as décadas de 60 <;t 70. Nós já estamos defasados, a nível 
desses números, uma década. Estamos iniciando a segunda. É claro que exa
tamente por esta razão não forneci a V. Ex• os percentuais, porque eles não 
são disponíveis estatisticamente. Mas, disse da resposta favorável a esse setor 
nas décadas de 70 a 80 e nesta que nós estamos iniciando, de 80 a 90, que de
verá ser bem melhor do que a anterior. Só poderemos, evidentemente, confir
mar isto tudo quando os dados estatísticos estiverem disponíveis. 

O SR. AGENOR MA RIA- De qualquer maneira, eu fico feliz porque 
esses dados de 1959 a 1970, realmente, refletem uma situação de pessimismo 
cm dados reais, perigosíssima para o futuro do setor primário na área. 

O SR. RUY ALBERTO COSTA UNS- É, porque o Distrito Agro pe
cuário da SUFRAMA foi iniciado em 1976. Veja V. Ex• que resposta desse 
Distrito, que ainda não começamos a ter, ou estamos tendo ainda nos !"teus 
primeiros passos, não está contida nessa apreciação estatística. Esse projeto e 
outros, principalmente a explosão agrícola que está ocorrendo no Território 
Federal de Rondônia, que C realinente notável, também compreende os últi
mos cinco anOs. Então, tudo isso, e por causa disso tudo, é que garantimos a 
V. Ex~ que este quadro, sem a menor dúvida, será modificado para melhor. 

O SR. AGENüR MARIA- Eu acredito, Dr. Ruy, que estu estatística 
absurda foi que deu condições favoráVeis à criação do Distrito Agro pecuário. 

O SR. RUY ALBERTO COSTA UNS- 1': provável. 

O SR. AGENOR MARIA- Daí a necessidade do Distrito, da pesqui
sa, para que nós, que detemos naquela área mais de 59% do espa~,:o físico do 
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País, tivéssemos cOndições de fazer com que o setor primário pudesse desen
volver. 

O SR. RUY ALBERTO COSTA LINS- E do próprio projeto brasilei
ro já na Zona Franca de Manaus. 

O SR. AGENOR MARIA- A terceira e última indagação é para saber 
se V. S• pode, realmente, nos tranqUilizar a respeito da vocação da Amazônia 
Legal. 

O SR. RUY ALBERTO COSTA LINS- Senador Agenor Maria, a mi
nha resposta poderia ser temerária, exatamt!nte Pela grandeza da Amazônia 
brasileira - me perdoe porque eu não chamo Amazônia Legal, eu a chamo 
brasi!eira exatamente por ela representar pouco mais, pouco menos do terri
tório brasileiro, a sua expressão física --grandiosa nos assusta: E eu, em sã 
consciênCia, não viria aqui afirmar, perante eSta Comissão do Senado Fede:
ral, qual a verdadeira vocação da Amazônia brasileira. Afirmar isto seria um: 
ato temerário, até mesmo um ato impensado. Nós temos projetes específicos, 
locados ao longo da Amazônia, nós temos o grande pólo na Amazônia Orien
tal, o grande pólo mineral da Serra dos Carajãs. Nós temos outros projetas, 
como o Projeto Trombetas, temos a vocação agrícola no Território Federal 
de Rondônia; temos a vocação pecuária no Terrítódo Federal de Roraima; 
temos o Estado do Acre num esforço gigantesco de uma produção agrícola e 
pecuária; temos o Estado do Amazonas tentando interiorizar todos os efeitos 
positivos da Zona Franca de Manaus. 

Então, nesse quadro de uma extensão físiCa realmente expressiva, fica 
muito difícil assegurar qual a vocação da Amazônia. Por isso que nós, da Su
perintendência da Zona Franca de Manaus, costumamos, para efeito de de· 
senvolvimento regional, conceituar uma divisão interna para a Arriazônia. 
Nós consideramos a Amazônia Ocidental esta que tem a SUFRAMA, teori· 
camente como uma agência de desenvolvimento, e a Amazônia Oriental. A 
primeira, foimada dos Estados do Amazonas e Acre, Terrítôríos Federais de 
Rondônia e Roraima; a segunda, os Estados do Pará e Mato Gro~so, Terri
tório Federal de Amapá, parte do Maranhão e parte de Goiás. Aí nós estarfa
mos entrando no conceito de Amazônia Legal, que, no nosso entendimento, é 
uma distorção, é uma ampliação da Amazônia brasileira. Nós temos que con
siderar nesse quadro, sem a menor dúvida, a Amaiô-nia- Continental, ou seja, 
a Amazônia dos países vizinhos. Porque o Peru também tem a sua Amazônia, 
a Venezuela tem a sua Amazônia, a Bolívia tem a sua Amazônia, que formam 
a grande Amazônia Continental. A importância para nós da região, daquele 
esforço do Governo brasileiro, no Projeto- Pacto Amazónico, é muito impor
tante, para que todos nós possamos localizar, identificar a vocação da Ama
zônia. 

O SR. AGENOR MARIA- Dr. Ruy, eu me dou por satisfeito. Antes, 
porém, eu diria a V. S• que sou um homem muito preocupado com a Amazô
nia, a respeito do possível capital predatório que pudesse chegar até lá. Eu, 
que moro numa região onde não existe maís floresta, onde a lenha a cada dia 
é mais difícil, eu perguntaria a V. S• da preservação ou não das nossas flores
tas naturais. Porque eu, corno neófito, entendo que aquilo que Deus conce
deu o homem não tem condições, a não ser raciorialmente, de modificar. Por~ 
tanto, aproveitando a oportunidade da sua presença -nesta Casa, eu pergunta
ria como V. S• vê a erradicação das nossas florestas naturais substituídas por 
florestas artificiais. Como V. S• vê esse problema? 

O SR. RUY ALBERTO COSTA LINS- Se V. Ex• me pormite, Sena
dor Agenor Maria, eu gostaria de respondera indagação de V. Ex• a nível de 
Amazônia Ocidental. Ex atam ente por causa da grandeza da Amazônia é que 
costumamos dividir conceitualmente em Amazônia Ocidental e Amazônia 
Oriental. Por ser a Amaz6nia Ocidental a base de atuação da SUFRAMA, da 
Superintendência da Zoria Franca de Manaus, é que nós a conhecemos me
lhor. Já tivemos a felicidade de percorrer, ao longo desses últimos 20 anos, 
não porque estamos eventualmente como Superintendente da Zona Franca 
de Manaus, mas nos últimos 20 anos percorri toda a Amazônia Ocidental, e a 
conhecemos bem. Podemos assegurar a V. Ex• que, em termos de desmata
rnento da Ooresta dessa região, ou de devastação, como querem os radicais, 
não existe nada disso. Nós não temos, a nível da Amazônia Ocidental, depre· 
daç-ão da floresta. Tanto que o próprio Distrito Agropecuãrio da SUFRA
MA é uma área contiitada, é uma área delimitada, e os 590 mil hectares que 
constituem o Distrito Agropecuârio d3 SUFRAMA, até essa área delimitada 

só poderá ser desmatada 50%, porque 50% representam a reserva florestal exi
gida pela legislação brasileira. Nas escrituras que são passadas aos empre
sários que têm seus projetas aprovados pela SUFRAMA, nós temos essa re
serva florestal perfeitamente identificada, e eles são não de propriedade da· 
quela empresa, mas controladas pelo IBDF. 

V. Ex' veja que além da própria SUFRAMA, no acompanhamento des
ses projetas, há também a atuação do IBDF. Então, a preocupação de V. Ex•, 
que é Uma preocupação muito procedente, ê também a nossa e, acredito eu, é 
a preocupação de todo o povo brasileiro. Por isso mesmo é que foi aberto o 
grande debate naciOnal em torno deste teffiã, qu-arido o Governo brasileiro jâ 
provou inclusive que, a nível de Amazônia brasileira, só foi devastada 1.9 da 
sua potencialidade florística. 

O SR. AGENOR MARIA - Agradeço a deferência do Presidente da 
Comissão, Senador Evelãsià Vieira, e farei chegar, na Primeira oportunidade, 
ao Ministro Mário Andreazza, a manifestação da minha confiança, do meu 
otimlsmo, depois de ter ouvido o Superintendente da SUFRAMA. 

O SR. RUY ALBERTO COSTA UNS- Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira) :.._ Concedo a palavra à nobre 
Senadora Eunice Michiles. - ---

A SRA. EUNICE MICHILES - Fora do microfone. (Inaudível) 

O SR. RUY ALBERTO COSTA LINS- Muito obrigado, Senadora. 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira)- Concedo a palavra ao Supe-
rintendente da SUFRAMA, para as considerações finais. 

O SR. RUY ALBERTO COSTA LINS- Sr. Presidente, nobres Sena
dores integrantes da Comissão de Agricultura do Senado: 

Estou profundamente feliz, satisfeito, pela oportunidade que me foi dada 
de expor esse Projeto da Superintendência da Zona Franca de Manaus, que 
nós chamamos Distrito Agropecuário, uma oportunidade resultante do con
vite formulado, que aceitei de muito bom grado e com o maior interesse. 

A par dos nossos agradecimentos pelas atenções que eu recebi de todos 
os Senadores integrantes desta Comissão, as atenções que eu recebi do Presi
dente desta Comissão, o seu Vice·Presidente, Senador Leite Chaves, até mes
mo de outros Senadores que não integram a Comissão de Agricultura, mas 
que aqui estiveram para dar a sua colaboração, a sua opinião, por tudo isso 
estou profundamente grato. E peço à Comissão de Agricultura que considere 
a Superintendência- da Zona Franca de Manaus uma casa aberta para qual
quer tipo de informação. Mesmo sem a presença física do Superintendente ou 
de qualquer dos seus técnicos, estamos prontos, a qualquer momento, para 
prestar todo e qualquer esclarecimento que_os Senadores destas Comissão de
sejarem. E, por fim, quero reiterar ao nObre Presidente, Senador Evelásio 
Vieira, o nosso convite para, em data a ser marcada pelo nosso Presidente, vi
sitarem a Superintendência da Zona Fianca de Manaus e conhecerem mais de 
perto o nosso programa global de trabalho e, em especial, dentro deste pro
grama visita~trabalho, a esse DistritOAgropecuário, objeto deste debate, des· 
ta exposoição, no sentido de que os nobres Senadores absorvam melhor, ve
jam de perto o que está sendo feito. É bem possível que com o resultado dessa 
visita surjam novas críticas, novas sugestões, no sentído- de aperfCfÇoarmos, 
melhorarmos e darmos o verdadeiro sentido, que é'intenção nossa, a esse Pro
jeto do Distrito Agropecuário de Manaus. Muito obrigado. (Muito bem! Pal-
mas.) · 

O SR. PRESIDENTE (Evelãsio Vieira)- A Presidência expressa, jubi
losamente, Os seus agradecimentos ao Superintendente da SUFRAMA pelo 
magnífico elenco de informações que proporcionou a esta Comissão. Essas 
informações são de alta relevância para todoS nós, porque proporcionaram 
melhores condições na análise que temos que fazer em relação aos pedidos de 
autorização para a concessão de áreas do Distrito Agropecuário de Manaus. 

Chegamos, assim, ao final da nosSa reunião, agradecendo, também, a 
presença dos membros da Comissão de Agricultura, de outros Senadores que 
aqui vieram dar a sua colaboração, como também expressamos os nossbs 

-agradecimentos aos coláboradores do Dr. Ruy Alberto Costa Lins. Muito 
obrigado. 

Está encerrada a reunião. 
;(Levanta-se a reunião às 12 horas e 35 minutos.) 
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Reuniões: Quintas-feira5, às 10:30 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kalume 
Vice-Presidente: Mauro Brmevides 

Titulares Suplentes 

1. Jorge Kalume 1. Raimundo Parente 
2. Luiz Cavcilcant& 2. Amaral Furlon 
3. Murilo Bodaró 3. José Gulomard 
4. Benedito Ferreira 

1. Mauro Benevides 1. Cunha Uma 
2. Agenor Maria 2. Jaison Barreto 
3. Oreilei Quéreio 

Assistente: .Marcelino dos Santos Camello- 211-3499 
lil:euniões: Quartas-feiras, às 9':30 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBUCO CIVIl - (CSPC) 

fl membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evandro Carreira 
Vice-Presidente: Humberto Lucena 

Titulares Suplentes 

1 . Raimundo Parente 1. Affonso Camargo 
2. Luiz Fernando Freire 2. Pedro Pedronian 
3. Bernardino Viana 3. Adorbal Juremo 
4. Alberto Silva 
1. Evandro Carreira 1. Orestes Quórcia 
2. Humberto Lucena 2. Evelósio Vieira 
3. lózaro Barboza 

Assistente: Ledo Ferreira da Rocha - 211-3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇCES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: &medito Ferreira 
Vlce-Presldente: Vicente Vuolo 

Suplentes 

1. Benedito Ferreiro 
2. Vicente Vuolo 
3. Pedro Pedrouian 
A. Affonso Camorgo 

1. Passos P8rto 
2. Lomanto Júnior 
3. Alberto Silva 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Soçào II I 

1 . Evandro Carreiro 1. leite Chaves 
2. Lázaro Borboza 2. Agenor Maria 
3. Orestes Quércia 

Assistente: Marcelino dos Santos Comello - 211-3499 

Rel.lniôe$: Terças-feiras, Os 10:00 horas. 

local: Sala "Ruy Borbcsa" - Anexo 11 

B) SERVIÇO DE COMISSCES MISTAS 

Chefe: AJfeu de Oliveira 
Local: Anexo 11 -Térreo- 211-3507 

Assistentes: 
Helena lsnard Accauhy - 211-3510 
Mauro Lopes de Sei - 211-3509 
Clayton Zonlorenci - 211·3508 

Outubro de 1980 

C) SERVIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E DE INQUeRITO 

Chefe: Cleide Moría B. F. Cruz: 
Local: Anexo 11- Térreo - 211-3.511 
Assistentes: 
Eli:r.:abeth Gil B. Vianno- 211-3.510 
Nadir do Rocha Gomes- 211-3508 
Haroldo P. Fernandes- 211-3512 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORAS 

10,00 

HORAS 

09,30 

10,00 

10,30 

1],00 

HORARIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1980 

TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

RUY BARBOSA 
MARCELINO C.F. 

CLÓVIS BEVILÁCQUA 
C.T. .Ramal-4154 Ramal-4139 GUILHERME 

CLÓVIS BEVILÁCQUA 
09,30 

GUILHERME 
RUY BARBOSA 

C.A.R. 
Ramal-4139 

C.S.P.C. 
Ramal-4154 

LEOA 

QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.C. ANEXO"B" StRGIO 

C.S.N. 
RUYBARBOSA CARLOS 10,00 
Ramal-4154 RUY BARBOSA 

C.O.F. 
Ramal-4154 

LEOA 
CLÓVIS BEVILÁCQUA PAULO 

C.C.J. 
Ramal-4139 ROBERTO RUY BARBOSA 

10,30 c.s: 
Ramal-4154 LEOA 

RUI BARBOSA 
C.A. 

Ramal-4154 
SÉRGIO 

CLÓVIS ~EVILÁCQUA ]l,OO C.L.S. LEI LA 

ANEXO"B" 
Ramal-4139 

C. E. 
Ramal-3888 

FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

12,00 C. R. FÁTIMA 

RUY BARBOSA 
Ramal-4139 

C.R.E. 
Ramal-4154 LEI LA RUI BARBOSA 

11,00 C.M. 
Ramal 4154. 

CARLOS 

C.M.E. ANEXO"B" CARLOS 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

I- ATA DA 157• SESSÃO, EM 14 DE OUTUBRO DE 1980 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1..2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República 

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado: 

- N• 230/80 (n' 423/80, na origem), referente ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 37/80 (n' 2.385/79, na Casa de origem), que autoriza a rever· 
são aos Municípios de Jaguari, de Pelotas ~de Marcelino Ramos, no Esta
do do Rio Grande do Sul, dos terrenos ·que mencio~a. (Projeto que se 
transformou na Lei n• 6.834, de 13 de outubro de 1980.) 

1.2.2- Requerimentos 

- N• 429/80, de autoria do Sr. Senador Aloysio Chaves, solicitando 
tenham tramitação em conjunto os Projetas de Lei do Senado n9s 150/80 e 
I97f78. 

- N'i' 430/80, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista, solicitan~ 
do a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da entrevista coletiva con
cedida pelo Presidente João Baptista Figueiredo à Imprensa, em Santiago, 
Chile. 

- Nq 431/80, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista, solicitan~ 
do a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da Declaração Conjunta 
assinada pelos Presidentes João Baptista Figueiredo e Augusto Pinochet, 
em Santiago, Chile. 

- N• 432/80, de autoria do Sr. Senador Jorge Kalume e outros Srs. 
Senadores, solicitando que o Expediente da sessão de 23 do corrente seja 
destinada a homenagear a figura de_Santos Dumont, às comemorações 
do ·~nia da Asa" e do 749 aniversário do vôo do "14-Bis". 

1.2.3 - Comunicação da· Liderança do PDS na Câmara dos Deputados 

-De substituição de membros em Comissão Mista. 

1.2.4 - Comunicação da Presidência 

-Término do prazo para oferecimento de emenda ao Projeto de Re
solução n• 109/80. 

1.2.5- Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Homenagem prestada ao 
Senador Luiz Viana pelo Instituto Brasileir<? d~ Oftalmologia e Prevenção 
da Cegueira (lBOPC), ao ensejo das comemorações do aniversário de sua 
fundação. 

SENADOR ADERBAL JUREM A -Simpósio realizado pela Uni
versidade de Brasília, em comemoração aô 809. aniversário de nascimento 
do sociólogo Gilberto Freyre. 

SENADOR LUJZ CAVALCANTE- Observações sobre a implan
tação, pela Caixa Econômica Federal, de nova modalidade lotêrica deno
minada Loto. 

SENADOR ALMIR PINTO- Situação em que se encontra o Nor
deste em face das disparidades regionais. 

SENADOR ORESTES QVERCIA - Situação do ensino no País. 

SENADOR FRANCO MONTORO- Principais conquistas das ca
tegorias profissionais nos acordos entre empregados e empregadores. 

1.2.6 - Requerimento 

- N• 433/80, de urgência, para o Projeto de Resolução n' I IOj80, 
que autoriza o Governo do Estado de Sergipe a realizar operação de em
prêstimo no exterior no valor de USS 10,000,000.00, para aplicação no 
Sistema Rodoviário Estadual. 

1.2.7- Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n' 288/80, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que dispõe sobre aplicação de multa para estabelecimen~ 
tds que, com mais de 30 niulheres, não construam creches. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

-Projeto de Resolução n9 87/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Santo Antônio da Alegria (SP) a elevar em Cr$ 5.5!3.411,00 (cinco 
milhões, quinhentos e treze mil, quatrocentos e onze cruzeiros) o montan
te de sua dívida consolidadá. Votação adiada por falta de quorum, tendo 
usado da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. 

- Redação final do Projeto de Resolução n• 85/80, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Cuíabâ, Estado do Mato Grosso, a elevar em 
Cr$ 393.926.000,00 (trezentos e noventa e três milhões, novecentos e vin
te e seis mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. Aprovada. Á 
promulgação. 

-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 7, de 1980 
(n9 2..139/79, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente daRe
pública, que dispõe sobre a criação de estações ecológicas, áreas de pro
teção ambiental, e dâ outras providências. Aprovado, em turno suplemen
tar. À Câmara dos Deputados. 

-Projeto de Resolução n' 88/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Três Lagoas (MS) a elevar em CrS 17.631.000,00 (dezessete mi· 
lhões, seiscentos e trinta e um mil cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada. Discussão encerrada, após usar da palavra o Sr. Senador Dirceu 
Cardoso, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n• 90/80, que autoriza a Prefeitura Munici· 
pai de Barra do Garças (MT) a elevar em Cr$ 6.4 I 7.000,00 (seis milhões, 
quatrocentos e dezessete mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoli-
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dada. Discussão encerrada, após usar da palavra o Sr. Senador Dirceu 
Cardoso, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução.n~ 101/80, que autoriza o Governo do Esta
do do Espírito Santo a realizar operação de empréstimo externo no valor 
deUS$ 15,000,000.00 (quinze milhões de dólares norte-americanos), des
tinado ao programa de ação do Estado. Aprecíação adiada por falta de 
quorum regimental para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Resolução n9 102/80, que autoriza o Governo do Esta .. 
do da Bahia a realizar operação de empréstimo exterior no valor de 
uss 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de'ii6Jares), para aplicação nos 
programas de transporte rodoviário e de energia elétrica do EStado. Apre.
ciação adiada por falta de quqrum regimental para o prosseguimento da 
sessão. 

-Projeto de Resolução n9 91/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de lgarapava (SP) a elevar em CrS 14.759.280,00 (quatorze milhões, 
setecentos e cinqüenta e nove mil, duzentos e oittnta cruzeiros) o montan
te de sua dívida consolidada. Apreciação adiada por falta de quorum regi
mental para prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Resolução n9 92/80, que autOriza a Prefeitura Munici
pal de lrecê (BA) a elevar em CrS 195.132.000,00 (cento e noventa e cinco 
milhões, cento e trinta e dois mil cruzeirOs) o montante de sua dívida con .. 
solidada. Apreciação adiada por falta de quorum regimental para o prosse
guimento da sessão. 

-Projeto de Resolução n9 93/80, que autoriza 3. PrefeitUra Munici .. 
pai de Rancharia (SP) a elevar em Cr$ 4.704.000,00 (quatro milhões, sete
centos e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Apreciação adiada por falta de quorum regimental para o prosseguimento 
da sessão. 

-Projeto de Resolução n9 103/80~ que autoriza a Em"pTesa de Urba~ 
nização do Recife - URB, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 204.543.216,36 (duzentos e quatro milhões, quinhentos e quarenta e 
três mil, duzentos e dezesseis cruzeiros e trinta e seis centavos). Apreciação 
adiada por falta de quorum regimental para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Resolução n9 104/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal da Cajazeiras (PB) a elevar em Cr$ 48.644.944,11 (quarenta e oito mi
lhões, seiscentos e quarenta e quatro míJ, nOvecentos e quarenta e quatro 
cruzeiros e onze centavo's) o montante de sua dívida consolidada. Apre
ciação adiada por falta de quorum regimental para o prosseguimento da 
sessão 

-Projeto de Resolução n9J05f80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Presidente Prudente (SP) a elevar em Cr$ 1!0.560.327,71 (cento e 
dez milhões, quinhentos e sessenta mil, trezentos e vinte e sete cruzeiros e 
setenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada. Apreciação 
adiada por falta de quorum regimental para o prosseguimento da sessão. 

- Projeto de Resolução n9 107 f80, que autôriza o GOverno do Esta~ 
do de São Paulo a elevar em Cr$ 667.000.000,00 (seiscentos e sessenta e 
sete milhõeS de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Apre
ciação adiada por falta de quorum regimental para o prosseguimento da 
sessão. 

-Projeto de Resolução n9 108/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Limeira (SP) a elevar em CrS 30.489.375,00 (trinta milhões, quatro
centos e oitenta e nove mil, trezentos e setenta e cinco cruzeiros) o mon~ 
tante de sua dívida consolidada. Apreciação adiada por falta de quorum re~ 
giÇiental para o prosseguimento da sessão. 

- Projeto de ReSolução n9 111/80, que autoriza a Prefeitura Munici~ 
pai de Aracaju (SE) a elevar em Cr$ 25.495.947,12 (vinte e cincc~milhões, 
quatrocentos e noventa e cinco mil, novecentos e quarenta e sete cruzeiros 
e doze centavos) o montante de sua dívida consolidada. Apreciação adiada 
por falta de quorum regimental para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Lei do Senado n• 89/80, de auioria do Sr. Senador 
Aderbal Jurema, que dispõe sobre a isenção de multas previstas nos arts. 
''e 8• da Lei n' 4.737, de !5 de julho de 1965- Código Eleitoral. Apre
ciação ~diada por f~lta de quorum regimental para o prosseguimento da 
sessão. 

-Projeto de Lei do Senado n• 82/79, de autoria do Sr. Senador Hen
rique Santillo, que altera o artigo 59 do Decreto-lei n9 999, de 21 de ou~ 
tubro de 1969. Apreciação adiada por falta de_ quorum regimental para o 
prosseguimenlo da sessão. 

-Projeto de Lei do Senado n' 344/79, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, dispondo sobre o pagamento em dobro do auxílio
natalidade, no caso que especifica. (Apreciação preliminar da constitucio
nalidade.) Apreciação adiada por falta de quorum regimental para o pros
seguimento da sessão. 

1.4- COMUNICAÇÕES DA PRESIDENCJA 

- Prejudicialidade do Requerimento n' 433/80, lido no Expediente. 
-Adiamento da votação do Requerimento n9 432/80, lido no Expe-

diente. _ 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES
SÃO. ENCERRAMENTO. 

2- MESA DIRETORA 

3- LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

ATA DA 157~ SESSÃO, EM 14 DE OUTUBRO DE 1980 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, NILO COELHO, LOURIVAL BAPTISTA E GASTÃO 
MÜLLER 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena - Jorge Kalume- Aloysio Chaves- Bernardino Via
na- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins ___,Milton Cabral- Ader
bal Jurema- Nilo Coelho- João Lúcio- Luiz Cavalcante- Gilvan Ro
cha- Lourival Baptista- Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardo
so- Moacyr Dalla- Tao credo Neves- Orestes Quércia- Henrique San
tillo- Gastão Müller- Saldanha Derzi -Jaiso_n Barreto- Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 
I 

O Sr. 19-Secretârio irâ proceder à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de Projeto de Lef sancionado: 

N• 230/80 ( N' 423/80, na origem), de 13 do corrente, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n' 37, de 1980 (n' 2.385/79, na Casa de 
origemJ, que autoriza a reversão aos Municípios de Jaguari, de Pelo
tas e de Marcelino Ramos, no Estado do Rio Grande do Sul dos terre
nos que menciona. (Projeto que se transforrnou na Lei nP 6.834, de 13 
de outubro de 1980.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente lido vai à publi
cação. Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. 19-Secretârio. 
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É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 429, DE 1980 

Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeiro que tenham tra-
mitação conjunta os seguintes projetes: 

Projeto de Lei do Senado n• 150, de 1980; e 
Projeto de Lei do-Semido n• 197, de 1978. 
Sala das Sessões, 14 de outubro de 1980.- AloySio Chaves, Presidente 

da Comissão de Constituição e Justiça do~ Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O requerimento lido serã publi
cado e incluído em Ordem do Dia nos termos regimentais. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1 '?-SecretArio. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 430, de 1980 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição, 

nos Anais do Senado Federal. da entrevista coletiva, concedida pelo Presi
dente João Baptista Figueiredo, à Imprensa, no Hotel Carrera; em Santiago, 
no último dia lO de outubro. 

Sala das Sessões, 13 de outubro de 1980. - Lourival Baptista. 

REQUERIMENTO N• 431, DE 1980 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição, 

nos Anais do Senado Federal da Declaração Conjunta, assinada pelos Presi
dentes João Baptista Figueiredo e Augusto Pinochet, em Santiago, no último 
dia 10 de outubro. 

Sala das Sessões, 13 de outubro de 1980. - Lourival Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- De acordo com o art. 233, § 1•, 
do Regimento Interno, os requerimentos que vêm de ser lidos serão publica
dos e submetidos ao exame da Comissão Diretora. 

Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. ]9vSecretãrio. 

.2 lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 432, DE 1980 

Senhor Presidente: 

Requeremos, nos termos regimentais, que o Expediente do dia 23 de ou v 

tubro seja destinado a homenagear a figura de Santos Dumont e às comemo
rações do •'Dia da Asa" e do 749 aniversário do vôo 60 !4-Bis". 

Sala das Sessões, 13 de outubro de 1980. -Jorge Kalume - Bernardino 
Viana - Luiz Cavalcante- Almir Pinto -João Lúcio - Helvídio Nunes
José Lins - Adalberto Sena - Moacyr Dalla. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O requerimento que vem de ser 
lido serã objeto de deliberação após a Ordem do Dia nos termos regimentais. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. }9·Secretário. 

E lida o seguinte 

Ofício n' 192/80 

Senhor Presidente, 

Brasília, 14 de outubro de 1980. 

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os nomes dos Senhores De
putados Joel Ferreira e Nosser Almeida para integrarem, em substituição aos 
dos Senhores Deputados Luiz Rocha e Anísio de Souza, respectivamente, a 
Comissão Mista incumbida do estudo e parecer sobre a Mensagem n• 121/80-
CN, que "submete à deliberação do Congresso-Nacional o texto do Decreto· 
lei n9 1.799/80, que reestrutura o Grupo Executivo das Terras do Araguaia
Tocantins - GETAT, e dá outras providências". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os meus pro~ 
testos de estima e elevado apreço. - Deputado Nelson Marchezan, Líder do 
PDS. - -~ ~ 

O SR. PRESIDENTE(Nilo Coelho}- Serão feitas as substituições soli
citadas. 

Na sessão de ontem, dia 13 de outubro, terminou o prazo para apresen~ 
tação de emendas ao Projeto de Resolução n' 109, de 1980, do Senador Ita
mar Franco, que dâ nova redação às letras a e b do artigo 402 do Regimento 
Interno do Senado Federal. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A matêria será despaChada às Comissões de Constituição e Justiça e Di

retora. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com satisfação desejo registrar a homenagem prestada ao Presidente do 
Congresso Nacional, Senador Luiz Viana Filho, pelo Instituto Brasileiro de 
Oftalmologia e Prevenção de Cegueira, (IBOPC), ao ensejo das comemo
rações realizadas em Salvador, a 10 de outubro, por motivo de fundação des
sa entidade científica, técnica e filantrópica. 

Em solenidade presidida pelo Governador Antônio Carlos Magalhães 
que, em nome do Governo do Estado, solidarizou-se à ' 4homenagem de ami
zade, gratidão e respeito" do IBOPC, ao outorgar ao Senador Luiz Viana Fi
lho o título de Membro Honorário, o Presidente do Conselho Deliberativo 
dessa Instituição, Doutor Humberto de Castro Lima, acentuou que .. ela nas
ceu de uma natural imposição comunitária". 

Agradecendo a !áurea recebida, o Presidente do Senado Federal fez 
questão de destacar a ajuda e a colaboração dada pelo Governador Antônio 
Carlos Magalhães, e disse que recebia, com emoção, o Diploma. frisando que 
"tudo que possa ter feito, não era quase nada, ante o trabalho cheio de fé e de 
amor do Presidente do Conselho Deliberativo do IBOPC". 

O significado, as dimensões e, sobretudo, ajustiça da homenagem ao Se
nador Luiz Viana Filho justificam eSta breve comunicação que encerro, Sr. 
Presidente, felicitando o IBOPC - atravês do ilustre Presidente do seu Con
selho Deliberativo, Humberto de Castro Lima e demais Diretores da Entida~ 
de - pelo transcurso do 219 aniversário de sua fundação. 

Tambêm desejo, Sr. Presidente, expressar os meus agradecimentos pelo 
convite com que fui distinguido, embora não me tenha sido possível compare-
cer. 

Formulo, igualmente, sinceros votos no sentido de que o IBOPC prossi
ga na sua trajetória de êxitos, desempenhando a sua humanitária missão de 
bem servir à Bahia e ao Brasil. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Aderbal J urema. 

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS- PE. Pronuncia o seguinte discur
so. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Este ano, Pernambuco e o Brasil comemoram os 80 anos do escritor Gil~ 
berto Freyre, nome internacionalmente conhecido e polêmico quanto a suas 
posições literárias. 

To dos nós o reconhecemos como um mestre da Sociologia sul
americana, e podemos demarcar duas épocas nos estudos sociológicos brasi
leiros: antes e depois da publicação de Casa Grande e Senzala, editada em 
1936, pelo poeta Augusto Frederico Schmit. 

Daquela data atê: hoje, foi intensa a atividade intelectual de Gilberto 
Freyre que faz questão de se intitular escritor- o título que ele mais se ufana 
de usar, apesar de ser, neste País, uma classe sempre esquecida e que nem 
sempre pode viver da sua profissão. Raros são os nomes de homens de letras, 
quer nas academias, quer fora desses sodalícios, que podem viver profissio~ 
nalmente _das letras. Vivem, sim. das letras de bancos, ••empinando papa
gaios." 

Mas Gilberto Freyre conseguiu com seus livros, editados, reeditados, 
traduzidos para várias línguas, viver exclusivamente da profissão de escritor. 
Por isso ê qUe a Universidade de Brasília resolveu, no fecho das Comemo
rações Gilbertianas, pelos seus jovens 80 anos, organizar um Simpósio, que 
começou ontem, sob a Presidência do Ministro da Educação e Cultura 
Eduardo Portella. 

Ontem fez-se ouvir no "O Tempo e o Hispânico em Gilberto Freyre" Ju
lián Marías, da Universidade de Madri. Hoje o tema será "Gilberto Freyre e 
sua Concepção de História Social", por Lord Asa Briggs, da Universidade de 
Oxford, na Inglaterra. Quarta-feira, amanhã, "Gilberto Freyre, Sociólogo 
Humanista", por Jean Duvignaud, da Universidade de Paris. Quinta~feira, 
"Gilberto Freyre, Criador Literário", sendo conferencista o Professor David 
Mourão Ferfeira. da Faculdade de Letras de Lisboa. E quinta-feira, encer~ 
rando esse Simpósio de alto nível, teremos a co_~ferêJ:?.cia de Sílvio Zavala, 
d'El Colegio de Mexico, "Gilberto Freyre Hispanista". 

Pelo simples enunciado desse Simpósio, sob a direção do Reitor da UnB 
José Carlos de Almeida Azevedo, com a cooperação do Vice~Reitor Luiz Oc~ 
tâvio de Sousa Carmo e do Decano de Extensão Carlos Henrique Cardim, ve
mos, Srs. Senadores, que se procura fechar -com a tradicional chave de ouro 
as Comemorações Gilbertianas. quando o Brasil homenageia um de seus fi
lhos mais ilustres no terreno das letras e das artes. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Luiz Cavalcante. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS- A L. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presídente e Srs. Senadores: 
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Como meio de arrecadação de imposto, a Loteca é um verdadeiro suces
so, e sucesso para o Governo, porque é um imposto a custo- zero, sem contra
partida alguma. Do total das arrecadaç_ões, o Governo abiscoita 68,5%, e os 
~1,5% são distribuídos em prêmios. 

Dada a atração especial que a Lo teca exerce sobre os mais pobres, aque
les que vêem nela um meio de resolver definitivamente as angústias nos seus 
orçamentos domésticos, por causa disso, Millôr Fernandes chama - a meu 
ver com muita justeza - a Lo teca de "urn imposto imposto aos miseráveis", 
pois são os maís carentes os que ma:is se sacrificam, às ve.zes tirando até a bo
lacha da boca dos seus filhos, pelo sonho de se tornarem ricos de um dia para 
outro. Então, Milfôr faz este cálculo: agora qutz_ a Loteca dobrou o valor 
mínimo da aposta, passou para CrS 20,00, e considerando que hã 52 semanas 
no ano, os pobres jogadores, ou, por outra, os jogadores miserãveis desem
bolsam por ano Cr$ 1.040,00. Descontando os 31,5% em prêmios, fica o im
posto líquido que cabe aos miseráveis p·agar: Cr$ 712,00 no ano. 

Vale a pena fazer um retrospecto das vultosas receitas da Loteca. 
No ano de 1979, no ano passado, ela rendeu bruto 16 bilhões e 100 mi

lhões de cruzeiros. Desta quantia, de acordo com aquela repartição nada sa
lomônica de 68,5% para um e 31,5% para inuitos, o Governo ficou com 11 bi
lhões e 29 milhões, e os ganhadores ficaram com 5 bilhões e 72 milhões de 
cruzeiros. 

Então, vejam, repetittdo, II bilhões e 29 milhões foi a receita líquida da 
Loteca para o Governo no ano passado. Esta receita de ll bilhões e 29 mi
lhões corresponde à receita tributária, à receita própria~ portarito, de nove Es
tados da Federação, receita conjUnta desses Estados. Assim é que Acre, Parã, 
Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, a minha Alagoas, Sergipe e 
Mato Grosso, somando as suas receitas em 1979, equivalem simplesmente à
quilo que o Governo arrecadou somente com a Loteca. 

Para este ano, até setembro, a arrecadação da Lotecajã foi a 20 bilhões e 
500 milhões. Portanto, está garantido que atf o fim do ano a, Loteca renderá, 
no mínimo, 25 bilhões de cruzeiros. 

Para 1981 -tendo dobrado recentemente a aposta mínima, que passou 
de lO para 20 cruzeiros_-, a receita total não será infer'iói'a.AS bilhões de cru
zeiros. Destes 45 bilhões, em números redondos, o Governo abiscoitarã 30 bi
lhões, e as 15- bilhões testantes serão distribuídos em prêmios. 

Uma receita de tal vulto, 30 bilhões de cruzeiros, talvez somente cinco 
Estados da Federação, dentre todos os 22 Estados e mais o Distrito Federal, • 
consigam obter, a saber: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Gran
de do Sul e, por fim, o Paraná. A Bahia deve ser o sexto Estado, aquele que 
maís se ·aproxima rã- dos- 30 bilhões, mas possivelmente sua receita tributária 
ficará aí pela casa dos 28 bilhões, no próximo ano. Pois bem, desses 30 bi
lhões de cruzeiros que a loteca dará ao Governo em 1981, pelo menos _6 bi
lhões deverão vir do Nordeste e do N arte- e aqui tenho uma palavra muito 
especial para o nobre Senador Helvídio Nunes, que é o grande defensor do 
Nordeste neste Plenário -, pelo menos 6 bilhões deverão vir do Norte. e do 
Nordeste, o que significa urna transferência de rendas às avessas, isto é, os Es
tados mais pobres dando dinheiro de graça à Nação. Isto é uma verdadeira ir
risão, para não dizer mesmo um verdadeiro esbulho. 

No entanto, não bastou a Loteca. Veio a Loto, que é o travesti do jogo
do-bicho. E tenho aqui vistoso anúncio da nova modalidade do jogo de azar, 
quase uma página inteira de jOI'nãl. Esse anúncio não sai por menos, no bara
to, de 300 mil cruzeiros, somente em cada tiragem de jornal. E o anúncio saiu 
nos grandes jornais do País, anúncio muito sedutor, aliãs. Diz ele, convidan~ 
do o povo a aderir ao vício: .. A Loto vai ser a nova paixão nacional, porque 
vai fazer grandes milionários.~· E aqui, no final, em letras garrafais: "Joguem 
na Loteca. E ganhar! E ganhar! E ganhar!" 

E conveniente lembrar que está numa das cartas do Banco Real do ano 
passado uma pesquisa realizada por um dos nossos institutos, pesquisa essa 
que concluiu que para cada 'nove cruzeiros de renda líquida, o brasileiro deve 
dez cruzeiros. 

Com muito prazer, ouço o Senador Helvidio Nll:nes. 

O Sr. Helvídio Nunes (PDS- PI)- Eminente Senador luiz Cavalcan~ 
te, começo esta breve intervenção por agradecer a gentileza de V. Ex' ao sere~ 
ferir honrosamente ao meu nome do deçorrer d_o seu discurso. Na realidade, 
ep tenho procurado, esporadicamente, fazer, numa detCrminada área, aquilo 
q;ue V. Ex' faz no conjunto dos problemas nacionais. Mas, eminente Senador 
Luíz Cavalcante, os dados que V. Ex~ traz ao conhecimento desta Casa, hoje, 
são muito reveladores e deixam todos com a obrigação de pensar ainda mais 
naqueles graves problemas que envolvem a nossa região, o Nordeste. E pena 
q~e o Senador José Li11S-iião esteja tomando parte ila sessão de hoje, porque 
talvez S. Ex~ pudesse dar uma resposta à indagação Que vou fazer. Quer dizer, 
t~.lvez S. Ex~ pudesse dar uma resposta melhor, com melhores números ou 
com números mais expressivos âo que aquela resposta que sei que V. Ex' dará 

à pergunta que vou fazer. Serã, eminente Senador Luiz Cavalcante, que O Go
v~tno, que está empenhado em atender a todas as conseqilêhcias oriundas da 
grave seca que envolve o Nordeste inteiro, que tem uma população hoje supe
rior a 30 _milhões de habitantes. será que o Governo vai gastar, com a seca de 
1980, o que lhe fornece a Loteria Federal? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS- AL)- Nobre Senador Helvídio 
l'tJunes, V. Ex' faz uma pergunta interessantíssima, da maior pertinência. V. 
Jti;x' pergUntou se em 1980 o Governo vai gastar no Nordeste, com as secas, 
aquilo que lhe rende a Loteria Esportiva, a loteca. Pois bem, neste 1980, quan· 
tio a renda da loteria não deve ser menor do que 25 bilhões de cruzeiros, para 
o Governo caberá, nada mais nada menos, do que 17 bilhões de cruzeiros. 
Posso até jurar por Deus que nem a metade dessa importância será destinada 
ao problema da seca, não no seu Piauí, não na minha Alagoas, não no Cearâ 
do Senador Almir, mas no conjunto de nossos Estados. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- V. Ex• me permite? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS- AL)- Com muito prazer, emi
nente Senador Henrique Santillo. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Com as minhas escusas, emi
nente Senador Luiz Cavalcante, por interrompê-lo. Mas V. Ex' trata de um 
assunto importantíssimo, nesta Casa, hoje, que é o da loteca, da Loteria Es
portiva. A mim me parece óbvio, Senador, que o Governo precisava criar no 
povo a ilusão do ganho fácil, os sonhos que se desfazem e se renovam sema
nalmente no espírito de milhões de brasileiros deste País. Era preciso que este 
Governo, que implantou este modelo, tivesse o povo de rédeas curtas, através 
de seus próprios sonhos ilusórios de ganhos imediatos e fáceis. Tem razão V. 
Ex!' Nem ao menos esses recursos são aplicados como poderiam ser aplica
dos. Agora, por exemplo, o eminente Senador Helvídio Nunes se refere ao 
problema das secas no Nordeste e também V. Ex' Eu me refiro aqui ao 
problema, por exemplo, da educação primária, educação fundamental deste 
País. A mim me parece que esses 17 bilhões, eles apenas, seriam suficientes 
para nós reduzirmos a falta de escolarização neste País, que chega a 27%, em 
1980, talvez para menos de 1% ou 2%, se esses recursos fossem aplicados efeti
vamente na constrUção de novas salas de aula no País e na preparação de nos
sos professores e manutenção dessas escolas. Isso seria suficiente, mais do que 
o suficiente, para q·ue-·esre País pudesse realmente pensar, num futuro bem 
próximo, num desenvolvimento verdadeiramente autônomo. Solidarizo-me 
com V. Ex•, ao mesmo tempo, associo minhas palavras às suas, para conde
nar todo este sisterna_que procura criar no povo sonhos ilusórios, semanal
mente. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS- AL)- V. Ex• bem o diz, nobre 
Senador Henrique Santillo, ·~sonhos ilusórios". Benjamim Franklin, aquele 
homem que inventou o pára-raios, que era também um filósofo, dizia: 
••Quem vive de ilusões, morrerã em jejum". E o que acontecerá a esses pobres 
jogadores da loteca que põem seus minguados cruzeiros na loteca, na espe
rança de ganhar o balão. 

Mas, continuando, Sr. Presidente, tenho aqui um recorte da Folha de S. 
Paulo, do dia 9 de outubro, onde há uma denúncia do Presidente do Sindicato 
dos Atacadistas de Tecidos de São Paulo. 

Vou ler a notícia como e_st_ã_ no jornal. 
Ei·la: 

Segundo atacadistas de tecidos, a implantação da Loto ••repre
senta mais uma sangria na poupança popular, com reflexos alta
mente negativos nas atividades comerciais'\ Em nota divulgada on
tem o presidente do Sindicato dos Atacadistas de Tecidos, Vestuário 
e Armarinho, Mircio da Cunha Rêgo Miranda, afirma que os co_-_ 
merciantes já previam dificuldades nas vendas de fim de ano, que 
deverão se avolumar com a oficialização de ••mais um jogo de azar 
entre nós". 

Então, os comerciantes estão sentindo que suas vendas estão diminuíndo 
e atribuem, muito justamente, à concorrência da Loteria Esportiva e da Loto. 

Não havia de ser de outro modo, porque se pode aplicar também nojo
go, aquele princípio .de Lavoisier: '"Nada s._e perde, nada se cria na natureza. 
Tudo se transforma." 

Assim também é quanto ao dinheiro: nada se perde, nada se cria, tudo se 
transforma. O que deixa de ir para o bolso de um, vai para os cofres dos ou
tros. E o que está aconteCendo agora coín o dinheiro da .. loteca" e da Loto, 

Por fim, Sr. Presidente, eu, que tenho o prazer de citar frases dos outros, 
termino com a citação do grande Mestre Sêneca e vou fazê-lo no mais imper
feito latim ... Bonilrn ex maio non fit. De um mal não pode resultar nenhum 
bem. Não há porque implantar e pensar na oficialização do jogo. Jogo é sem
pre uma chaga, da qual não pode resultar nenhum bem. (Muito beml) 
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com a palavra o nobre Senador 
Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS -CE. Lê o seguinte discur5.o.)- Sr .. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

E difícil, mesmo, entender-se a razão de tantas discrirriinações éri} re
lação ao Nordeste, não obstante a luta permanente do seu povo, cans~do de 
tanto clamar contra a odiosa política de beneficiar em tudo o Centro-Sul e 
distribuir migalhas para os Estados encravados nQ setentrião brasileiro. 

O Norte, depois de 500 anos, começou a ser desbravado, antes com a mi
gração dos desventurados nordestinos que, tangidos pelo infortúni9, procu
ravam na hiléia brasileira amazônica melhores dias para os seus sofrimentos·e 
apreenSões, inadvertidos, coitados, de que as suas vidaS corriam o p_erigo de 
ser dizimadas pela malária, o terror de quantos procuravam na hevea brasi
/iensis, árvore da família das euforbiáceas, a riqueza sonhada, através da co
mercialização do látex, a borracha. 

Depois, a exploração da juta, planta da família das tiliáceas (Corchorus 
Capsularis), de onde é extraída uma fibra têxtil e de difícil colheita, por ser 
uma planta aquática, oferecendo perigo para os juteiros, expostos, como os 
seringueiros, às endemias e aos ataques da fauna agressiva. 

Mais recentemente, as grandes estradas, Transamazônic3. e Perimetral 
Norte, aquela mais do que esta, vão contribuindo para o adentramento da ci
vilização, se bem que, terrivelmente, desaconselhadas pelos ecologistas, que 
vêem nas suas construções a sacrificação de uma região onde se situa a maior 
floresta do mundo. 

A Zona Franca de Manaus transformou em 10 anos o aspecto bisonho 
da cidade em uma metrópole industrializada e onde se comerciam os mais so
fisticados equipamentos eletrodomésticos, do agrado geral do brasileiro. 

Criaram-se novos territórios: Rondônia, Roraima e Amapá, com suas 
capitais em franCo -florescimento, graçaS à riqueza do ubertOso solo, farto em 
minérios. Não tardarão a conseguir, como aconteceu com o Território d-o 
Acre, passarem a Estados da Federação. 

O Pará possui um solo com as mesmas características, e aí estão o ouro, 
aflorando em Serra Pelada, o cobre, o ferro, a baux'ita e outros minerais pre
valentes na região. No passado, a man~ira de como aconteceu com o Amazo
nas, teve florescente comercialização da borracha e da castanha. 

O Maranhão é o único Estado amazônida integrado geograficamente à 
Região Nordeste. Grande produtor de arroz. tem no babaçu nativo a maior 
riqueza florestal. 

Os demais Estados do semi-setentrião foram-mãfCãdo's pela Providêrida 
para serem os missionários da pobreza e do infortúnio, obedientes às palavras 
sagradas: amanharãs a terra temperada por um clima hostil e tirarás do seu 
seio o que lhes for dado por alimento! 

Datam da sua descoberta as disparidades climáticas que tanfo perturba
ram a sobrevivência dos seus descobridores e colonizadores, muitos tragados 
pela fome e pela sede! 

Nos dias presentes, as disparidades passaram a se refletir e a se acentuar 
entre os Estados, classificados por regiões: uns, mais felizes pela própria natuw 
reza, que os dotou de rios, florestas e solos que lhes proporcionam ambiente 
propício ao seu- desenvolvimento, fortemente amparados pelas benesses go
vernamentais; outros, castigados pela natureza madrasta, sofrem a falta de 
tudo que exorbitou nos demais, além de uma avara ajuda do Poder Maior 
que administra a Nação. 

A peregrinação do nordestino é secular e, em momentos cruciais, como 
os que acontecem ciclicamente, ao ser castigado pelas secas, comem do pão 
que o diabo amassou! 

Todo dia e a toda hora os representantes do Nordeste no Congresso Na
cional reclamam das disparidades que não se explicam, e postas em prática 
pelos governantes que não procuram corrigi-las, favorecendo o desenvolvi
mento social e econômico da região. 

Por nos parecerem oportunas, deliberei-me trazer no bojo deste desprew 
tensioso pronunciamento declaração de dois Governadores de Estados do 
Nordeste: Antônio" Carlos Magalhães, da Bahia, e Guilherme Palmeira de 
Alagoas, contidas em artigo publicado no Correio Brazi/iense, do dia 3 do 
mês em curso, onde se lê: ~·A questão nordestina", que ora transcrevo para 
que conste dos Anais do Senado. 

"As disparidades regionais voltam. a preocupar o Nordeste. 
Seus Governadores vêni fazendo uma série de Crescentes pronuncia
mentos acerca do problema. 

O da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, demonstrou recente
mente que, de janeiro a julho do ano corrt!nl_e, noventa e sete por 
cento dos projetes aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento 
Industrial destinaram-se ao Centro-Sul. Dentre eles, setenta e oito 

por cento para São Paulo, apesar da Resolução nO? 14/77 do próprio 
CDJ, que estabelece critérios para a descentralização industrial. 

Para Antônio Carlos, .. trata-se de medida da maior urgência, 
de vez que, na prática, a deScentralização industrial vem ocorrs::ndo 
de forma exce:;sivamente lenta, contribuindo para a ampliação cres
Cente dos desníveis regioiútis". 

No Caso, por exemplo, das secas, o Governador de Alagoas, 
Guilherme Palmeira, sugeriu a liberação, pela SUDENE, das do
tações orçamentárias do programa de aproveitamento dos recursos 
hídricos. Essa medida reduziria os custos monetários e os de nature
za social, decorrentes do eventual arrefecimento ou paralisação das 
obras por falta de verbas. Lembremo-nos de que cessará em breve o 
resto final do programa do combate à seca atual. Só em Pernambu
co, alertou o Governador Marco Antônio Maciel, cerca de sessenta 
por cento dos municípios sofrem conseqUências da estiagem, o que 
representa oitenta e quatro por cento da área de todo seu Estado. 

O Superintendente da SUDENE. Walfrido Salmito Filho, re
conheceu a existência de 604.992 trabalhadores rurais alistados nas 
206.997 pequenas e médias propriedades participantes do sistema de 
combate aos efeitOs das secas. 

Além disso, a SUDENE reconhece que o quadro da seca per
manece inalterado, apesar de somente dois municípios (Pocinhos e 
distritos de Campina Grande, na Paraíba) terem sua emergência ho
mologada pelo Ministérío do Interior. 

Falando a respeito, o Governador alagoano reivindicou "um 
novo tratamento para o problema, a fim de que, Sem soluções paterw 
nalistas ou emergenciais, possamos a encarã-lo não apenas como 
um fenômeno cíclico, mas como uma característica climática a ser 
enfrentada por meio do fortalecimento da infra-estrutura existente e 
com ações diretas nas pequenas e médias unidades produtivas ru
rais". 

Existem recursos. 
Lembrou G uilherrne Palmeira que o Governo Federal pode ge

rar .. um novo fluxo de transferências para os Estados, a partir das 
receitas de exportação e proporcionalmente ao saldo líquido de divi
sas obtidas no comércio exterior por unidade· da Federação." 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE) - Pois não, nobre Senador Lo
manto Júnior. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Nobre Senador Almir Pinto, esta 
insatisfação- de que V. Ex', hoje, é o intérprete- diria mesmo que de insatis~ 
fação já vai-se transformarido em indignação - é urna constante, hoje, no 
Nordeste. O Nordeste compreende que ele é um fator, que ele é um instru
mento, vigoroso instrUmento de produção de divisãs. Bastaria citar a V. Ex~ 
que, se a Bahia fosse um país, seria membro da OPEP ... 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- Como o Ceará; o Ceará é auto
suficiente em petróleo. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- ... auto-suficiente e ainda exporta
ria petróleo. A Bahia seria o maior produtor de cacau do mundo; seria o 
maior produtor de mamona do mundo; seria um dos maiores produtores de 
sisai do mundo. A Bahia, realmente, como o Ceará, como Pernambuco, 
como o Maranhão, como a Paraíba, como Sergipe, como o Nordeste inteiro, 
tem sido celeiro de divisas para este País. Nós não somos peso morto na Fe
deração brasileira. Se nós examinarmos ao longo da história, desde a primei
ra Capital, verificaremOs que do Nordeste nós mandamos os primeiros gran
des recursos para a própria construção do Brasil Colônia, e ao longo desse 
tempo apenas se fala no Nordeste ciclicamente. Na hora em que a seca atinge 
o nosso território, volta-se a atenção do País para atender, em carãter de 
!mergência, às vezes até num atendimento que não é aquele que o nordestino 
desejava, este problema, como eu _disse, é secular, mas que precisa de uma so
lução, como V. Ex', no seu brilhante discurso, aventou. Se não me engano. V. 
Ex' citou que no Conselho do Desenvolvimento Industrial o número de pro
jetas aprovados em favor do Centro-Sul foi de 77%, cabendo a Infima, a insig
riifici.nte parcela de pouco mais de 20% para todo o Nordeste brasileiro. Pois 
bem, Senador Almir Pinto, o Nordeste nãO quer ser tratado como uma terr? 
-de homens de mãos estendidas, transformados em pedintes quando a incle
mência da natureza bate às suas-portas. O Nordeste exportou até as suas inte- -
ligências, mandou os seus braços mais válidos para o Centro-Sul do País, 
para_ pOvõai' as urii\,ersidades,- pa-ra povoar as escolas secundárias, mas, 
sobretudo, para derrubar as matas do Paraná e de São Paulo para que se 
plantasse os cafezais, a fim de que São Paulo e Paraná se tornassem, para o r-
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gulho nosso, os Estados mais prósperos e desenvolvidos da Federação. Mais 
ainda, exportou as inteligências para que ensinassem nas universidades e 
criassem a elite inteiectua( que o Centro-Sul hoje desfruta. O que desejamos, 
Senador Almir Pinto, ê uma retribuição, ê uma reCíproca do Pais. Não ê 
possível que se estabeleça, no mesmo País, uma fronteira que eu diria um 
abismo. Pode se transformar num abismo em um Brasil nco, desenvolvido, 
industrializado, cujos problemas são ex.ª-tamente oriundos, na sua maior par
te, dos braços que continuam a chegar pela falta de recursos, pela falta de 
mercado de trabalho no próprio Nordeste. Dou es_te testemunho: quando tive 
a honra de governar o meu Estado, só com a co!lstnrção do Centro Industrial 
de Aratu e, posteriormente, com a construção do Pólo Petroquímica, o nú
mero de imigrantes baianos quase que caiu, em certos setores, a zero. Veja 
V. Ex•, apenas com pequenas providênciaS. Estã, assim, de parabéns V. Ex•. 
E um protesto que tem o significado de apelo, de apelo à consciência não ape
nas dos homens que dirigem o destino deste País, mas de toda a Nação. Não é 
passivei que continue a existir um Brasil de pés no chão, um Brasil pobre, de 
mãos estendidas, um Brasil com seca - que, como eu disse, é apenas cíclica 
-e um outro Brasil se desenvolvendo, cada dia aumentando o seu potencial 
industrial. O que o Nordeste quer é um Brasil uno, em que to-dos possam usu
fruir do produto da sua riqueza. Nós exportávamos, Senador Almir Pinto, o 
cacau por um dólar, para que as indústrias do Centro-Sul tivessem um dólar 
privilegiado, Porque nós não tínhamos condições 'de nos industrialí:zar. E pre
ciso que os homens do Centro-Sul, - e eu a eles me dirijo nesta Casa, neste 
aparte que o Senador Almir Pinto me concede - para fazer-lhes um apelo: é 
preciso voltar-se para o Nordeste, é preciso que se faça do Nordeste também 
um Brasil desenvolvido, senão nós teremos, sem dúvida alguma, esta indig
nação batendo constantemente à porta do nordestino. E preciso que não haja 
o Brasil de pé no-chão e o Brasil calçado, o Brasil rico e o Brasil pobre. Nós 
precisamos construir uma Nação una. E verdade que não somos uma Canaã, 
mas verdade também se diga, nobre Senad<?r Almir Pinto~ que não sendo uma 
Canaã, Deus nOs privilegiou com recursos e com uma potencialidade que, se 
bem distribuída, o povo vi.verá feliz no Ceará, n~_!3~~ia, -~m São Paulo, no Pa· 
rartá, e nós não teremos um Brasil rico ou um Brasil Pobre, mas, pelõ menos, 
um Brasil cujo povo vive com a dignidade e com a felicidade. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- Agradeço o veemente aparte do 
·meu ilustre colega, Senador Lomanto Júnior. Em uma das suas passagens foi 
exa~amente ao âmago do meu despretencíoso discurso, que são as tais desi
gualdades. Mais adiante citarei uma frase, do Presidente da República, pro
nul).ciada em Saptíago, em que Sua Excelência condena as desigualdades in~ 
teraacíonais. S_r. Presidente, V. Ex• é nordestino e aqui estou cercado d.e nor
tistas e nordestinos sofredores, que me prestam solidariedade, para que os co
leg~s do Centro~SJJI tenham a ídêía exatà do que seja O Nordeste. Todos sa
bem, nesta Casa, porque são homens cultos, homens lidos, que se construiu o_ 
Orós para perenizar o maior rio seco do Mundo, que é o rio Jaguaribe~ 
Preparou~se o túnel e procurou-se instalar a vãlcul~ dispersara. Mas, durante 
o trabalho, há I 2 anos ou Utais, alguma coisa houve, creio que um ligeíro em
penamento do tubo que deveria acionar a válvula dispersara. Pois bem, Sena
dor Lomanto Júnior, meus caros colegas de Senado! Nada mais nada menos 
que 12 oq. 14 anos se passaram e essa correçãÕ do tubo não foi feita sen~o 
agora, quando jã estamos no segundo ano de seca, e à frente do _Ministério o 
Ministro Mário Andreazza. Não fora este, talvez não tivéssemos, ainda, a 
válvula dispersara perenizando o Jaguaribe, onde jã afloram nas suas mar
gens o feijão, o milho, numa extenção de 220 km. E, qual o preço dessa vãlvu
la? O nobre Senador Alberto Silva sabe. O preço dessa válvula, V. Ex•, que 
não é um dos mais ricos _da Bahia, mas um homem de fortuna no seu Estado, 
poderia instalar em qualquer represa das sUas· fizeõd~s. Essa válvula custou 
não mais que 4 milhões de cruzeiros. _O que representa isto para o Governo 
Federal, nobre Senador Lourival Baptista'? V. Ex.• juntamente com Passos 
Pôrto e Gilvan Rocha, bem que poderiam dizer, nesta Casa que, se o Sergipe 
fosse uma Nação, seria auto-suficiente-, porque tem o petróleo. Talvez Sergi
pe, neste momento, não esteja sofrendo estiagem, a não ser em dois ou três 
Municípios. E um Estado pequeno, mas um Estado Rico que bem poderia ser 
auto-suficiente se fosse Nação, mas que não deseja sê-l9 para. que não se 
quebre a Unidade da Federação. 

Nobre Presidente, V. Ex' é um autêntico nordestino, deixe que eu falel 
Aqui, os líderes costumam ultrapassar quarenta, cinqUenta minutos da hora 
regimental. Estou abordçmdo, ne:ste instante, um assunto que é do nosso Nor
deste. Vou ler aqui uma nota pela qual V. Ex• verâ que o BNCC conseguiu 
300 milhões de dólares. Distribuiu esses 300 milh~es, que são quase 17 bilhões 
de cruzeiros para o Mato Grosso e Minas Gerais. E o nosso Norte e Nordeste 
apenas ficaram no pavio ... Isto para irrigação. 

O Sr. Alberto Silva (PP - PI) - Permite V. Ex• um aparte.? 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- Com muito prazer. 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- Nobre Senador, quero ser bastante rã
pido, o tema que V. Ex• está abordando, para todos nós, do Nordeste, é da 
maior oportunidade, principalmente em face da seca que lá se estabeleceu hã 
dois anos. Mas V. Ex• tratava, particularmente, do Orós, maior açude daque
la Região nordestina, no seu Estado, e que por, falta de uma válvula, deixa de 
alimentar o rio seco, o Jaguaribe, como V. EX• muito bem disse, levou todos 
esses anos sem que isso fosse corrigido. Queria apenaS complementar a infor
mação de V. Ex' diúndo que, no Nordeste, que também carece de energia 
elêtrica, essa instalação da válvula de um dos canais de descarga poderia ali
. mentar também turbinaS geradoras de eletricidade. Quer dizer, a água não só 
sairia para perenizar o vale, mas, ao sair, deixaria o seu tributo em forma de 
energia elétrica, como· se fez com Araras, çm que eu tive a oportunidade de 
comandar a instalação daquela usina de 5 mil quilowatts, que ajuda as enor
mes e extensas linhas de Boa Esperança e Paulo Afonso. Nobre Senador, V. 
Ex' que conosco deu aquela volta no Nordeste, com a Comissão de Assuntos 
Regionais, deve se lembrar de uma característica que levantamos para aque~ 
les engenheiros do DNOCS que nos acompanhavam. E que, no perímetro 
molhado do açude, que são quilômetros e quilômetros à jusante da barragem, 
poder-se-ia ter uma verdadeira Cailaã em matéria de produção agrícola. por~ 
que as várzeas do perímetro molhado são muito maiores do que os 200 quilô
metros à montante. V. Ex• aborda, com muita propriedade) o tema e tem 
todo apoio dos seus Colegas da região~ naquilo que nos for possível ou útil 
acrescentar ao seu excelente discurso nesta tarde .. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- Muito obrigado, nobre Senador 
Alberto Silva. Fico muito satisfeito com o SeU ãparte, pois V. Ex• ê um ho· 
mem que conhece perfeitamente o problema nordestino, como nordestino 
que o é e governador que foi _de Qm Estado sofrido como o Piauí, e tem ocu
pado outr~s t~refas .importantíssimas na administração pública. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTÜ (PDS- CE)- Pois não, nobre Senador Gilvan 
Rocha. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- V. Ex• nota, pela acolhida que teve o 
seu discurso, nesta, tarde, que estã no caminho certo. Demonstrou, com muita 

-inteligência, que o -problema da nossa região não é de recursos, somos uma 
região, realmente, rica. Acaba também de demonstrar~ nesta Casa, que, tam
bém, não é por partidarisrno, por falta de união dos representantes daquela 
região, que os nossos problemas continuam irresolvidos. A solidariedade aci
ma de partidos é bem um demonstrativo de que estamos unidos nesta indig
nação-que V. Ex' faz, com toda justeza, contra esta discriminação que existe 
na nossa região. Creio, até, Sr. Senador Almir Pinto- e neSte sentido estou 
fazendo um trabalho - que nós estamos ficando incrédulos nas soluções dos 
problemaS- nOrdes~inos~ No meu entender falta uma decisão política. Qual~ 
quer problema_ que seja levantado, neste País, tem que obrigatoriamente pas
sar por aquela fratura exposta no corpo da Nação. A falta de decisão política, 
sejamos justos, não é de agora1 ê de dezenas de anos~ pois se continua a consi
derar o Nordeste -cOmo uma região-problema, quando nós sabemos que o 
Nordeste é Urila fegião"'-sólução. Por tudo isso, quero entrar no discurso de V. 
Ex• traZendo a rrlirlha' solidariedade e dizendo que produzindo um discurso 
sóbrio, rnteligente, prOfundo como o de hoje, V. Ex'- engrandece o seu Estado 
e engrandece a -nossa região. 

O SR. ALMIR PINTÔ (PDS- CE)- Nobre Senador Gilvan Rocha, 
agradeço muito o~seu_aparte e digo a V. Ex• e a todos os deil).ais colegas desta 
Casa; nós partiCipamos de um mesmo partido, o partido de união para a sal~ 
'vaçào. dQ Norde,.ste, este __ é que _é _o nosso partido maior. 

-Continuando~ Sr. Presidente. 
O Nordeste nada tem de pobre, apesar do aparente paradoxo desta afir~ 

mação. 
E que o Nordeste dispõe de petróleo, sendo portanto auto~suficiente em 

energia, e alcança um razoável saldo no seu balanço de pagamentos em ter~ 
mos de exportação para o estrangeiro, dois aspectos ausentes no Brasil en~ 
quanto todo. Daí o ressentimento de. vastas camadas da população nordesti-
na. 

Seus governadores apenas expressam estas reclamações, cada vez mais 
urgentes. E o País tem condições de atendê-las. devendo tratar disso enquan
to ê tempo. 

As secas só trazem o toque máximo de dramatícidade ao problema. Ele 
costuma ser habitualmente grave. Por isso, em nome da própria segurança 
nacional, merece um tratamento urgente. 

Não apoiamos, aqui, idéias esdrúxulas, nem tampouco fazemos pre
gações descabidas. Mas entendemos que é tempo de promover no País uma 
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distribuição mais justa para suas diversas regiões, não podendo o Norte
Nordeste permanecer à margem da partilha da riqueza nacional. 

E contra_esta disparidade que verberamos- confiantes que Sua Exce
lência o Presidente João Figueiredo cumprirá o seu desejo de redimir, econo
micamente, uma região que €: tão brasileira como as demais e que luta para 
ocupar o lugar que de fato faz jus entre as demais unidades da Federação! 

Ainda agora, quando da sua permanência na Nação amiga - República 
do Chile, ao visitar a sede da Comissão Econômica das Nações Unidas para a 
América Latina (CEPAL), Sua Ex', com a sensibilidade que lhe é peculiar, as
sim se expressou: ·~a persistir a dicotomia: países sempre e cada vez mais ricos 
e países eternamente pobres, inclusive por que mais e mais populosos- esta
remos, na verdade, preparando novos dias de ira, nos quais tudo poderá pere
cer". 

O pronunciamento do ínclito Presidente da República tem dimensão his
tórica, como- a qUe Cle atribuiu aos estudos da CEPAL. 

Transplantando do patamar internaciOnal para o nacional, Sua Excelên
cia é suficientemente consciente das desigualdades entre um Centro-Sul por
tentoso e um Nordeste pátrio sacrificado pela falta de assistência financeira 
direcionada para o seu desenvolvimento sócio-político econômico, estabele
cendo desta forma, ·~condições para promover o progresso de uma região ca
rente, de melhores padrões de vida em mais liberdade". 

Sr. Presidente e Srs. Senadores. 
Quase que diariamente, a imprensa nacional dá conta da desigualdade de 

tratamento por órgãos oficiais, em relação ao Norte-Nordeste; e, agora, é o 
próprio Presidente do BNCC que derrama recursOs para o PROV ARZEAS, 
-num montante de 300 milhões de dólares (cerca de 17 bilhões de cruzeiros), 
conforme se lê, na Gazeta Afercantil, quando a articulista Cláudia de Souza, 
fala sobre Antecipação de Financiamentos, que ã.chet por bem transcrever 
neste meu pronunciamento, para também, constar dos Anais da Casa: 

-~·o Governo vaTantecipar financiame-ntos para projetas de irrigação e 
de drenagem a nível de propriedades médias e pequenas, enquanto nãO se 
concretizam empréstimos externos para o Programa Nacional de Aproveita
mento Racional de Várzeas (PROVARZEAS). Os Agricultores que jã têm 
projetes prontos poderão recorrer ao BNCC, Banco Nacional de Crédito 
Cooperativo, que vai financiar, corri recur!ios própri(iS a formação de coope
rativas de irrigação ou dC departamentos de sistematização de várzeas nas 
cooperativas de produção ou de eletrificação rtiral já existerites. 

Segundo os cálculos de Toshio Shibuya,_ ~esidente do BNCC, o custo 
para montar uma cooperativa desse tipo gira em torno de 1 milhão, e a de
manda já existente por crédit_o para investimentos_ em equipamentos simples 
de irrigação -:-_nada foi mais sofisticado do que os métodos de infiltração 
com alguns gastos em barragens- ou bombeamento - poderia levar à for
mação de mais ou menos 50 cooperativas. 

Em t981, o Governo nã_o espera aproveitar mais do que 100 mil hectares 
dos quase 30 milhões de hectares de várzeas que existem em todo o País. 
Obras de incorporação de âreas irrigadas levam pelo menos três meses para 
ficar prontas~ "Até Já, o plantio desta safia estarã' terininado. Os ganhos ime
diatos em termos de produção de grãos- em particular o arroz----: serão por
tanto pequenos. 

Segundo estimativas do Ministério da Agricultura, a safra de arroz de 
1980/81 poderá ser aumentada em cerca de 500 mil toneladas._O progr'ama de 
financiamento deverá começar em Mato Grosso do Sul --considerado pelo 
Ministério como ârea de maior potencialidade - e em Minas Gerais que já 
tem cerca de 60 mil hectares irrigados. 

'"As técnicas de irrigação permitem não apenas a obtenção de níveis de 
produtividade significativamente mais altos como também duas safras por 
ano e a eliminação do fator climático cónlo problema".- Argumenta o Mi
nistro Amaury Stábile, da Agricultura. Ele estâ convencido de que foi encon
trada a fórmula mais adequada de colocar em prática o PROVARZEAS. 

No ano que vem, o PROVARZEAS disporá deUS$ 300 milhões (cerca 
de Cri 17 bilhões) para prosseguir os financiameiitos,- e o BNCC deverâ ope
rar como repassador aos agricultores. Na semana passada, o Banco Mundial 
acertou esse empréstimo, aceitando como contrapartida brasileira a conta de 
custeio agrícola do Banco do Brasil e recursos do Ministério da Agricultura." 

Como documentário de irreverente- predileção de determinadas áreas, 
em detrimento de outras que, também encravados no território nacional, não 
merece tão odienta discriminação. -· 

Não sou - e acredito que ninguém nesta Casa, seja contrário a anteci
pação de financiamentos ou de outro benefício qualquer para esse ou aquele 
Estado do Sul ou do Centro-Sul, mas o que não se pode aceitar, é que fiquem 
as regiões Norte e Nordeste, como enteadas'da Nação, recebendo ajuda
nos momentos crfticos- como este, por que ago"ra está passando o Nordeste 
que, se não fosse assistido como agora o Governo Figueiredo se decidiu a 

fazê-lo, desapareceria do mapa, com mais 5 ou 6 anos de seca, de acordo com 
as previsões mais sensatas, por serem cieritíficas. 

D;1í, Sr. Presidente e Srs. Senadores, renovar como sempre tenho feito 
quando falo sobre o meu Nordeste, a maior confiança que a gente nordestina 
deposita no seu Presidente que, em seus sinceros pronunciamentos, hâ afir
mado e reafirmado, que ao término do seu mandato à frente do Governo da 
República, terá corrigido todas as distorções relacionadas com a sofrida re
gião, propiciando-lhe o direito de vida igualitário aos demais Estados 
Membros da Federação. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra, para 
uma comunicaçã9, ao: nobre Senador Henrique Santi!Jo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO. Pela ordem.) -Sr. 
Presidente, antes disso levantaria uma questão de ordem. Estou inscrito como 
orador, nesta tarde, e queria saber de V. Ex' se é chegada a minha vez ou não. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -Como orador da lista, V. 
Ex' poderá ficar para falar após a Ordem do Dia. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO) - Então preferiria 
usar a palavra após a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Pois não. 
Concedo a palavra, para uma comunicação, ao eminente Senador Ores

tes Quércia. 
O SR. ORESTES QUtRCIA (PMDB - SP. Para uma comunicação. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Desde o que chamamos Movimento Revolucionário de 1964 existem di

vergências no que diz respeitO a córilo se denominar aquele movimento: Foi, 
uma revolução? Foi um movimento revolucionário? Foi um golpe de Estado? 

O fato, Sr. Presidente, e pretendemos assinalar nesta tarde, é que não foi 
uma revolução naquilo que entendemos e todos entendem por revolução. Foi 
um movimento revoluCionário, um golpe de Estado que adveio, no comando 
do País, com um ímpeto legiferante muito grande e pressionante e que, na 
realidade, não construiu aquilo que afirmava retoricamente pretender cons
truir. 

Problemas essenciais deste País, Sr. Presidente, não têm sido tratados, de 
maneira nenhuma, à altura das suas necessidades. Isso evidentemente se deve 
ao fato de ser um regime autoritário, em que Presidentes são nomeados para 
-comandar o País e não trabalham, evidentemente, da maneira que num regi· 
me democrático um Presidente deve trabalhar. 

Lembro-me de, quando era criança, via nas revistas o Presidente Jusceli
no Kubitschek tomando injeções de vitamina, trabalhando desde às 6 horas 
da manhã, acordando Ministros, atuando, trabalhando. Evidentemente po
demos ter restrições no que tange ao Governo Juscelino Kubitschek, mas em 
termos de ação, de trabalho, foi re.almente um exemplo para este País. 

1:: isso que está faltando, Sr. Presidente, nestes governos que se sucede
ram depois de 1964; ação, trabalho, realmente atuação efetiva no interesse 
deste Pais. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ORESTES QUtRCIA (PMDB- SP)- Se V. Ex• me permitir, 
concederei ó aparte daqui a pouquinho, com todo o prazer. 

Sr. Presidente, gostaria de assinalar aspectos referentes à Educação, tra
zidos à baila, trazidos ao conhecimento público não pela Oposição, mas por 
autoridades do Governo. Dias atrás, tivemos Ootícias de que o próprio Minis
tro Eduardo Portella disse que o País atravessa uma crise sem precedentes no 
que diz respeito à Educação. Disse S. Ex', entre outras coisas, que as escolas 
devem ser dirigidas por professores e não por et:npresários, porque houv~ 
uma desqualificação do ensino neste País, houve a comercialização do ensino 
neste País e, evidentemente, o prejuízo do País ê sério, e muito grande. 

Sr. Presidente, no· jornal O Estado de S. Paulo, de domingo último, nós 
vimos declarações do Subsecretário-Geral do MEC, professor Pedro Damo, 
em que ele diz: 

.. A inadequação do orçamento do Ministério da Educação foi 
analisada pelo professor Pedro Demo, Subsecretário-Geral do 
MEC, que aponta~ com base nos dados levantados, que, embora a 
despesa pública total em Educação, incluindo o que gastam também 
Estados e Municípios, esteja crescendo, não se pode esconder o fato 
de que o- Brasil não tem ainda um esquema realista para garantir se
quei a retomada da evolução da taxa de escolarização, hoje estagna
da." 

Denuncia o Subsecretário-Geral do MEC, uma omissão muito séria na 
Educação deste País e denuncia com estas palavras, Sr. Presidente: 

.. A obrigação fundamental de universalizar o 19 grau ainda não 
consegue ver a luz ao fundo do túnel. A situação defiCitária do ensi-
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no básico, aliada à quase inexistênCia do pré-escolar para a popu
lação carente, significa uma acumulação constante de problemas 
nos outros níveis de ensino. A qualidade do 2"? e do 3"? Graus depen
de decisivamente da qualidade do }9 Grau e üunbém do pré-escolar. 
Todavia, no J9 Grau, não atacamos ainda sequer o problema da 
quantidade de forma convincente, que diríamos do problema da 
qualidade" - afirma o professor em seu trabalho sobre a inade
quação orçamentária do MEC. 

Isso, Sr. Presidente, é deplorável num país subdesenvolvido, ou como 
querem os tecnocratas que mandam no País, um País em desenvolvimento. 
Um País que não cuida da educação elementar, do 19 grau, um País do qual 
nós temos dados que, evidentemente, identificam as falhas na saúde não tem 
condições de desenvolver-se quando o pr6prio Ministro, quando autoridades 
do Ministério d3. Educação e Cultura denunciam 4m quadro como este. Se 
nós calarmos anté a omissão dos governos ditos Rey_olucionários, que de re
volucionários nada têm ... 

O Sr. Lomanto JUnior (PDS- BA)- V. Ex'- permite o aparte agora? 

O SR. ORESTES QUtRCIA (PMDB- SP)- ... porque deixa à mar
gem a Educação, deixa à margem a Saúde, que são a infra-estrutura para o 
desenvolvimento de um País. A infra-estrutura para o desenvolvimento de 
qualquer nação do mundo é a Educação ... 

O Sr. lomanto Júnior (PDS - BA) - Assim. passa a oportunidade. 

O SR. ORESTES QU€RCIA (PMDB -SP)- Se V. Ex• quer que eu 
interrompa no meio da frase, eu interrompo, apenas para agradar V. Ex•. 
mas não seria do meu agrado. Em um momento darei o aparte a V. Ex• 

O Br. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Ao contrário, apenas não queria 
que V. Ex• deixasse passar a oportunidade. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (PMDB - SP) - Espero que o nosso 
ilustre representante pela Rahia venha ao encontro desta nossa repulsa ante a 
omissão desse Governo dito Revolucionário, no que ~iz respeito à Educação, 
omissão desse Governo dito revolucionário, no que diz-respeito à Educação, 
e Cultura. Esse Governo não cuida da Educação do 19 grau, não existe es~ 
forço na atuação do Governo. Pelo que estamos informados, o Presidente da 
República- aliás estou de acordo com isso porque eu também faço ginástica 
de vez em quando - tem tempo de fazer ginástica no horãrio do almoço. Acho, 
Sr. Presidente, que estã faltando ação, estã faltando trabalho, estã faltando 
eficiência por parte do Governo, das autoridades do Governo, porque se nós 
quisermos que este País vã para frente, nós precisamos dedicar principalmen .. 
te o esforço, a ação do Governo no ensino, na educação. 

Com todo o prazer, ouço o Senador Lomanto Júnior. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Sr. Presidente, peço a pala
vra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra, para 
uma questão ~e ordem, ao nobre Sc:~ador Evandro Carreira_. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM. Pela ordem.)- Sr. 
Presidente, eu pergunto, com base no Regimento, ·se numa cOmtihicação ê 
possível conceder apartes. Nós estamos invertendo a ordem dos valores no 
Senado, não se respeita mais o Regimento Interno. 

O Sr. lomanto Júnior (PDS.- BA) -:-lsto _não é ma_i_s uma breve comu· 
nicação, é urri longO discurso. O meu aparte serã o. mais breve possível. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB_ -_AM)- Sr. Presidente, eu 
insisto diante da Mesa. Estou levantando uma questão de ordem. Quero sa
ber se o Regimento é cumprido nesta Casa ou não caso contrário vou passar 
também a desrespeitá-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Quero comunicar a V, Ex•, 
Senador Evandro Carreira, que o Regimento não imP~de que o orador na tri
buna conceda o aparte. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM) --Em breve comuni
cação o Regimento não autoriza aparte. É uma comunicação breve, que não 
pode ultrapassar três minutos, se não me falha a memória. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Quero comunicar a V. Ex• 
que, de acordo com o art. 16, inciso X, letra b, do Regimento Interno, não se
rão permitidos apartes: 

- ao Presidente; 
- a parecer oral; 
~a justificação de proposição; 
- a encaminhamento de votação, salvo nos casos de requerimento 
de homenagem de pesar ou de voto de aplauso semelhante; 

- a declaração de voto; 
- a explicação pessoal; 
- a q'uestão de ordem; 

Não é o caso em tela, em que foi concedida a palavra ao nobre Senador 
Orestes Quér.cia. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Pergunto a V. Ex•, 
nobre Presidente, qual o tempo destinado a breves comunicações. Está implí
cito que ele é breve e não comporta apartes, quer dizer, é óbvio ululante. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- O eminente Senador Ores
tes Quércia já vai terminar a breve comunicação que faz a esta Casa. 

O Sr. Evandro.Carreira (PMDB- AM)- Não estou interrompendo o 
discurso, estou interrompendo o aparte, para que não se generalize. 

O SR. OREsTES QUtRCIA (PMDB - SP) - Com todo o prazer, 
conCedo o aparte ao nobre Senador Lomanto Júnior. 

O Sr. Lomsnto Júnior (PDS- BA)- Vou ser breve, não importunarei 
absolutamente o meu eminente colega, o Senador Evandro Carreira, hoje 
pelo Regimento Interno. Nobre Senador Orestes Quércia, começo por res~ 
pender a V. Ex• concordando em que, realmente, hã deficiências, e graves de
ficiências, no setor da educação. Veja que neste ponto nós estamos acordes. 
Somos um País com grande potencial, mas somos um País ainda de parcos re
cursos. Mas, se V. Ex• analisar as estatísticas do que ocorreu neste País, na 
expressão infeliz que V. Ex• utilizou "dos Governos ditos revolucionários", 
que eu retificaria, para dar um sentido de autenticidade dizendo "dos Gover· 
nos revolucionários". Somente no setor educacional mais importante, o 
mais caro, o mais oneroso, que é o setor do ensino superior, somente nesse se
tor - tenho em memória- éramos, em 1963, pouco mais de 100 mil univer
sitários matriculados nas nossas universidades. Já estamos alcançando, nesses 
Governos que v: Ex• chama uditos" revolucionários, a casa de um milhão e 
quinhentos mil universitários. Tenho aqui uma publicação que me foi entre
gUe há pouco pelo nobre Senador Bernardino Viana, na qual se faz uma com
paração no setor do J9 grau e que contradiz inteiramente o que V. Ex•, neste 
momento, acaba de afirmar. Em 1963, tínhamos um percentual de 55,1%; em 
1979, nós temos ... 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- O orador dispõe de dez mi
nutos e o seu tempo já está esgotado. Pediria a V. Ex• que concluísse o seu 
apar~e. para o orador terminar sua comunicação. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Vou responder ao aparte, mas te
nho que responder o aparte no todo e não em parte. 

Dizia eu: erri 1979, esse percentual aumentou de 55 para 76%. Eu queria 
dizer a V. Ex• que estamos, tambêm, de acordo com a referência que V. Ex• 
fez a respeito ainda do ensino. Vamos dar a V. Ex• aqui a matrícula no ensino 
de 29 grau: crescemos de 39~% para 2.700%; no setor do ensino superior, a 
que hã poucos nos referimos, de 124 para 1.300%. Quanto ao Governo Jusce
lino Kubitschek, que costum~ _proclamar a sua eficiência, embora não sendo 
seu coi-religionârio. Meu filho; Dep_utado Federal, numa hora difícil em que 
foi convidado para pronunciar o discurso comemorativ'o. dos 15 anos de 
Brasília, afirmou, ·peremptoriamente. no seu discurso, as qualidades do emi
nente e saudoso Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, a quem V. Ex' e 
eu rendemos nosso preito de justiça. Mas, V. Ex• examine: comece porCas
tello Branco, o esforço que fez aquele homem, o trabalho desenvolvido por 
aquele cidadão numa hora dificil para o País, quando ele pôde demonstrar o 
seu patriotismo, o ·sêu trabalho exaustivo em favor da Nação. Costa e Silva 
chegou até à morte. E todos nós sabemos como eram demasiadas as suas 
preocupações e as' dificuldades eram tão grandes que acabaram por levâ-lo ao 
túmulo. Veio o Presidente -Médici. Revelou-se um grande administrador. 
HouVe o chamado "'milagre brasileiro". Milagre só quem fazê a divindade, 
mas o Brasil passou por uma época de prosperidade. Veio, em seguida, o Pre
sidente Geisel, que todos nós sabemos com que sacrifício administrou o País. 
O Presidente Figueiredo consome todas as suas horas, todos os seus momen
tos na busca da solução para este País. Não façamos injustiças jogando pe
dras naqueles que trabalham. Veja o que ocorreu no setor das comunicações e 
da educação e as transformações pelas quais este País passou nesses últimos 
anos. 

O Sr. Presidente faz soar a campainha. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS - BA}- Concluo, Sr. Presidente. Agra
deço concessão do aparte. 

Em Outra oportunidade, irei pronunciar um discurso para mostrar que o 
que o orador afirmou, aqui, enaltecendo Juscelino, foi uma justiça. Mas, cri
ticando os Governos chamados revolucionârios- e que eu chamo de revolu
cionários - V. Ex• cometeu um equívoco, para não dizer uma injustiça. 
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O SR. ORESTES QUf:RCIA (PMDB- SP)- Agradeço o aparte de 
V. Ex•, nesta tentativa de justificar o injustificãvel. 

Lembraria aqui um dado fornecido também por essa autoridade do Mi
nistério da Educação e Cultura, e que traduz bem o tratamento do Governo 
para com a educação. 

Diz essa autoridade que, em 1970, a participação do Ministério da Edu
cação, no Orçamento era de 7,33%; em 1980, caiu para 4,86%, quando o nor
mal seria que o Ministério tivesse um mínimo de lO a 15% de participação. 

Critica-se, Sr. Presidente, a este setor fundamental para o desenvolvi
mento do nosso País, porque fundamental para o desenvolvimento de qual
quer país do mundo, considerando-se o planejamento irresponsãvel feito pe
las autoridades nos últimos tempos, planejamento apenas com o objetivo de 
planejar, sem realmente ter uma base sólida e uma atuação efetiva. 

Critica S. Ex• o II PND. 

O SR. PRESIDENTE (Luíz Viana) - Peço a V. Ex• que conclua o seu 
discurso, porque nós estamos atrasadíssimos na Ordem do Dia. 

O SR. ORESTES QUf:RCIA (PMDB - SP)- Terminarei imediata
mente, Sr. Presidente. 

S. Ex• faz rilenção ao fato de que querem modificar a Lei n9 5.692, que 
ampliou a escolaridade obrigatória fixã-la na faixa etãria dos 7 aos J 4 anos. 
Em suma, querem realmente manter um sistema de omissão num setor funda
mental para o desenvolvimento deste País. 

Sr. Presidente, agradeço a V. Ex• a gentileza de me conceder esta oportu
nidade e quero assinalar que, neste setor fundamental, autoridades do Gover
no, inclusive o próprio Ministro Eduardo Portella, estão lamentando o trata
mento dispensado à Educação e ao Ensino. 

Era com o objetivo de lamentar que os governos ditos revolucionários 
realmente se omitem num setor fundamental, que quisemos fazer esta cOmu-
nicação. · 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Além do estabelecimento do Indice de Produtividade, as categorias pro
fissionais, noS acordos estabelecidos, têm negociado itens relativos a con
dições de trabalho, numa tentativa de obter algumas vantagens para os traba
lhadores da categoria. Algumas destas conquistas já se tornaram comuns nos 
acordos e dissídios dos últimos anos. t o caso da Estabilidade Provisória da 
Gestante por prazo maior do que o garantido pela CLT, da obrigatoriedade 
de Comprovante de Pagamento discriminando todas as importâncias pagãs e 
os descontos efetuados, e da obrigatoriedade de as empresas fornecerem gra
tuitamente Uniformes e Equipamentos, sempre que necessários ao serviço. 

As principaiS cláusulas estabelecidas nas recentes negociações entre em
pregados e empregadores, foram: 

A) Garantia de emprego ao acidentado no trabalho: 
É procedimento comum a dispensa do empregado acidentado incapaci

tado para continuar a exercer a função que vinha exercendo, tornando a 
grande maioria dos acidentados no trabalho em desempregados ou, no caso 
de conseguir um novo emprego compatível com sua nova condição riSica, bai
xando a faixa salarial do empregado acidentado. 

Os metalúrgicosjtermomecânica (São Paulo) asseguraram, no acordo de 
80, a garantia de emprego ao acidentado, em condições de exercer outra 
função compatível com seu estado físico após O aCidente, sem prejuízo da re
muneração antes percebida. Os Vidreiros CerâmicajJundiai asseguraram a 
garantia de emprego ao acidentado no trabalho até 3_0 dias após o retorno ao 
serviço. 

B) Salârio Substituto: 
A clãusula do Salário Substituto é uma tentativa de diminuição da rota

tividade no trabalho, uma vez que é usual a dispensa de um empregado, sem 
justa causa e a imediata contratação de um substituto para a mesma função 
percebendo menor salãrio. 

No mês de abril/80 essa garantia foi obtida pelos metalúrgicosjlnterior, 
Vidreiros-CerâmicafJundiaí e MetalúrgicosfTermomecânica (São Bernar
do). 

C) Adicional de hora-extra: 
O pagamento de horas-extras, com o adicional legal, tem sido menos 

oneroso para a empresa, do que a contratação de mais empregados para reali
zarem o mesmo trabalho dentro da jornada normal de_trabalho. Portanto a 
obtenção de adicionais maiores do que o legal se Constitui numa conquista 
dos trabalhadores. 

Os Vidreiros-CerâmicafJundiaí obtiveram o adicional de 30% quando a 
hora-extra for realizada de segunda-feira a sãbado e 60% quando realizada 
aos domingos e feriados. Nas empresas fabricantes de louça sanitária, as fun
dições extras completas realizadas nos sãbados, domingos e feriados, Sl!rão 
pagas com adicional de 60% sobre a produção líquida do empregado. 

Essas medidas constituem vitórias parciais da família trabalhadora e 
atestam que a negociação direta entre as partes interessadas é muito superior 
à decretação autoritária de normas pelos burocratas oficiais. A negociação 
coletiva é o caminho da justiça concreta e da verdadeira paz. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, requerimento que 
será lido pelo Sr. J9-Secretário. 

t lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 433, DE 1980 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Resolução n9 110, de 1980, que autoriza o Governo 
do Estado de Sergipe a realizar operação de empréstimo externo no valor de 
USS 10.000,000.00 (dez milhões de dólares) para aplicação no Sistema Rodo· 
viãrio Estadual. 

Sala das Sessões, 14 de outubro de 1980. - Bernardino Viana- Paulo 
Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O requerimento que vem de ser 
lido será objeto_ de deliberação após a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, projeto de lei que 
será lido pelo Sr. J9-Secretário. 

É lido o_ seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 288, DE 1980 

Aplicação de multa para estabelecimentos que, com mais de 30 
mulheres, não construam creches. 

O CongresSO-Nacional decreta: 
· Art. I• O Art. 401 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 

pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, passa a viger acrescido do se
guinte§ 3•: 

"Art. 401. ............................................ . 
§ 39 No caso de infração específica aos§§ }9 e 29 do art. 389, a 

multa aplicável será, no mínimo, correspondente a 20 (vinte) sa~ 
lários mínimos, com os reajustamentos anuais determinados na for~ 
ma da Lei n• 6.205, de 29 de abril de I975." 

Art. 29 Esta Lei entrará em Vigor na data de sua publicação 
Art. 39 Revogam-se ·as disposições em contrãrio. 

J P-stifl_cação 

A mulher trabalhadora que tem filhos enfrenta enormes dificuldades 
pois, via de regra, não tem com quem deixar os filhos durante o período de 
trabalho e, evidentemente, não dispõe de recursos financeiros para deixã-los 
em creches particulares. 

Assim, seria de e(lorme importância social a efetiva execução do dispqsto 
nos§§ I• e 2• do art. 389, da Consolidação das Leis do Trabalho, que estabele
cem a obrigatoriedade de as empresas onde trabalhem pelo menos trinta mu
lheres com mais de dezesseis anos de idade manterem local apropriado onde 
seja permitido às empregadas gUardar, sob vigilância e assistênCia, os-seus fi
lhos em período de amamentação. 

Reportados dispositivos ainda preconizam que a referida exigência po
derá ser suprida por meio de creches distritais mantidas, diretamente ou me
diante convênios, cOm outras entidades públicas ou privadas, pelas próprias 
empresas, em regime ~omunitãrio, ou a cargo do SESI, do SESC, da LBA ou 
de entidades sindicais. 

Ocorre que, segundo temos conhecimento, a grande maioria das empre~ 
sas não vem dando cumprimento aos referidos dispositivos da legislação tra
balhista, preferindo arcar com o pagamento das multas que lhes são aplicãw 
veis, que não excederri aO valoi de dois salãrios mínimoS iegioilais. 

Em verdade, para um número apreciável de empresas, é preferível pagar 
a multa que manter creches, pois as despesas são muito menores, pouco imw 
portaildo os prejuízos causados às empregadas. 

Poi- essa razão, estamos preconizando o acréscimo do § 39 ao art. 401, da 
CLT, estabelecendo que as empresas que infrigirem a aludida obrigação legal 
ficarão sujeitas a multa e, no mínimo, vinte salãrios mínimos, com os reajus
tamentos anuais promovidos na forma da Lei n9 6.205, de 29 de abril de 
1975. 

Temos convicção de que a proposição, se convertida em lei, compelirâ as 
empresas ao cumprimento do preceituado no art. 389, §§ 19 e 29 da Consoli-
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dação das Leis do Trabalho, o que reverterá em beneficio da mãe trabalhado-
ra. 

Por derradeiro, assinale-se que o projetado inspirou-se em sugestão que 
nos foi oferecida pela Federação de Trabalhadores Cristãos do Estado do Rio 
de Janeiro. 

Sala das Sessões, 14 de outubro de 1980.- Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 5.452, DE 1• DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 389 ............•........... : ............................ . 
§1' Os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 (trinta) mu

lheres, com mais de 16 (dezesseis) anos de idade, terão local apropriado onde 
seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus fi
lhos no período da amamentação. 

§ 29 A exigência do § 19 poderá. ser suprida por meio de creches distritais 
mantidas, diretamente ou mediante convênios, com outras entidades públicas 
ou privadas, pelas próprias empresas, em regime comunitário, Ou a cargo_do 
SES!, do SESC, da LBA ou de entidades sindicais. 

Art. 401. Pela infração de qualquer dispositivo deste capítulo, serã ini
posta ao empregador a multa de l/5 (um quinto) do salário míniino a 2 (dois) 
salários mínimos regionais, aplicada pelas Delegacias Regionais do Trabalho 
ou por aquelas que exerçam funções delegadas. 

§ 1• A penalidade se rã sempre aplicada no grau mãximo: 
a) se ficar apurado o emprego de artifício ou simulação para fraudar a 

aplicação dos dispositivos deste capítulo; 
b) nos casos de reincidência. 
§ 29 O processo na verificação das infrações, bem como na aplicação e 

cobrança das multas, será o previsto no título uDo Processo de Multas Admi
nistrativas", observadas· as disposições deste artigo. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça. de Legislação Social e de Fi
nanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O projeto lido serã publicado e 
remetido às comissões competentes. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard - Eunice Michiles - Evandro Carreira - Raimundo 
Parente - Gabriel Hermes - Alexandre Costa - Josê Sarney - Alberto 
Silva - Oziris Pontes - Agenor Maria- Dinarte Mariz- Cunha Lima
Marcos Freire - Teotônio Vilela - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães -
João Calmon - Hugo Ramos - Nelson Carneiro - Itamar Franco -
Franco Montoro- Vicente Vuolo- Mendes Canale- Pedro Pedrossian
Affonso Camargo- José Richa - Leite ChaVes- Paulo Brossard- Tarso 
Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Está fmda a Hora do Expediente. 
Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 87, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia cOmo conclusão de 
seu Parecer n9 731, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Santo Antônio da Alegria (SP) a elevar em Cr$ 5.513.411,00 (cinco 
milhões, quinhentos e treze mil, quatrocentos e onze cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 732, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici-

dade. 

Em votação o projeto. 
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Estamos retomando, nesta nova semana que ontem se iniciou, a discus
são dos projetes de empréstimos. O presente projeto jã foi por nós discutido e 
demonstrada a inviabilidade em face da legislação que o Senado baixou. Ape-
nas a oportunidade do empréstimo o Senado vai julgar na presente sessão, jã 
que o projeto não se enquadra, devidamente, nas Resoluções n9s 62 e 93. 
Mas, como estamos nadando em facilidades, o dinheiro está valorizado, ~ 
pão e o leite estão custando preços razoáveis, há abundância de carne nos 
açougues, o arroz e o feijão eStão aos montes na nossa gispe_nsa e, finalmente, 

como estamos no melhor dos mundos possíveis, o Senado votará a oportuni
dade desse empréstimo a Santo Antônio da Alegria. Como disse, é um dos 
''trens de alegria" que se formou no Senado, e o Senado darã a partida no 
trem, votando este projeto. 

J ã fiz as minhas alegações a respeito do empréstimo, a minha conde
nação a esta política do Senado de votar à outrance esses empréstimos. Por
tanto, deixo à consideração da Bancada do Senado, a oportunidade desta vo
tação, resguardando-me para os outros que virão por aí. 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentádos. (Pau-

sa.) 
Está aprovado. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (PMDB - AM)- Sr. Presidente, peço 
v.erificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Vai-se proceder à verificação de 
votação solicitada pelo nobre Senador Evandro Carreira. 

A Mesa acionará as campainhas, a fim de avisar aos Senhores Senadores 
que compareçam ao plenãrio. 

(Suspensa às 16 horas e 50 minutos, a sessão é reaberta às 16 ho
ras e 56 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Estã reaberta a sessão. Vai ser 
procedida a verificação requerida pelo nobre Senador Evandro Carreira, 
através do processo eletrônico. 

Para tanto, solicito aos Srs. Senadores ocupem os seus respectivos Iugaw 
res. (Pausa.) 

Procede~se à votação. 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena,--- Aderbal Jurema- Affonso Camargo- Almir Pinto 
- Aloysio Chaves- Bernardino Viana- Cunha Lima- Dinarte Mariz
Gabriel Hermes- Gastão MUller- Itamar Franco- João Lúcio- Jorge 
K.alume- Leite Chaves- Lenoir Vargas - Lomanto Júnior- Lourival 
Baptista -Milton Cabral- Moacyr Dalla- Nilo Coelho- Orestes Quêr
cia - Teotônio Vilela. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Dirceu Cardoso - Evandro Carreira - Gilvan Rocha. 

ABSTÉM-SE O SR. SENADOR: 

Henrique Santillo. 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram SIM, 22 Srs. Senadores; 

NÃO, 3. Houve uma abstenção. 
Não há quorum. 
A votação da matéria fica adiada. Passar-se-à a apreciação das matérias 

em discussão. 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 2: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n9 824, de 1980), do Projeto 
de Resolução n9 85, de 1980, que ·autoriza a Prefeitura Municipal de 
Cuiabã, Estado do Mato Grosso, a elevar em Cr$ 393.926.000,00 
(trezentos e noventa e três milhões, novecentos e vinte e seis mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, a redação final é dada como aprovada nos termos 

do art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à promulgação. 

t a seguinte a redação final aprovada 

PROJETO DE RESOLUÇÂO N• 85, DE 1980 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu, 

RESOLUÇÃO N• , DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cuiabá, Estado do Mato 
Grosso, a elevar em CrS 393.926.000,00 (trezentos e noventa e três 
milhões, novecentos e vinte e seis mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. }9 ~a Prefeitura Municipal de Cuiabá, Estado do Mato Grosso,, 

.nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do Sena-, 
do Federal, autorizada a elevar em Cr$ 393.926.000,00 (trezentos e noventa e 
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três milhões, novecentos e vinte e seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual.valor,jun
to ao Baç.co Nacional da Habitação- BNH, destinado ao financiamento-da 
implantação do Projeto CURA nas ãreas denominadas Areão, Jfoção e Dom 
Aquino, dentro do Plano de Complementação Urbana daquele Municíp'io·~ 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respecti
vp processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na dat~ de sua publicação. 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 3: 

Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo do S~nadO 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 7, de 1980 (n' 2.139/79, na Casa, de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre 
a criação de estações ecológicas, âreas de proteção ambiental, e dã 
outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 809 de 1980, da Comissão 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

Em discussão o substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão. 
Encerrada esta, o substitutivo é dado como adotado, nos termos do art. 

318 do Regimento Interno. 
A matéria volta à Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o substitutivo aproVado 

Redação do vencido para o turno suplementar do Substitutivo do 
Senado ao Projeto de -Lei da Câmara n9 7, de 1980 (n9 2.139/79, na 
Casa de origem), dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas, 
Áre~s de Proteção Ambiental, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. }9 Estações Ecológicas são áreas representativas de ecossistemas 
brasileiros, destinadas à realização de pesquisas bãsicas e aplicadas de Ecolo
gia, à proteçã'o do ambiente mi.tural e ao desenvolvimento da educação con
servacionista. 

§ 1' Noventa por cento (90%) ou mais de cada Estação Ecológica será 
destinada em carâter permanente e definida em ato do Poder Executivo, à 
preservação integral da biota. 

§ 29 Na área restante, desde que haja um plano de zoneamento aprova
do, segundo se dipuser em regulamento, poderâ ser autorizado a realização 
de pesquisas ecológicas que venham a acarretar modificações no ambiente 
natural. 

§ 39 As pesquisas científicas e outras ativídades realizadas nas Estações 
Ecológicas levarão sempre em conta a necessidade de não colocar em perigo a 
sobrevivência das populações das espécies alí existentes. 

Art. 2~? As Estações Ecológicas serão criadas pela União, Estados e 
Municípios, em terras de seus domínios, definidos, no ato de criação seus Ii~ 
mites geográficos e o órgão responsâvel pela sua administração. 

Art. 39 Nas âreas vizinhas às Estações Ecológicas serão- observados, 
para a proteção da biota local, os cuidados a serem estabelecidos em regula
mento, e na forma prevista nas Leis n9s 4.771, de 15 de setembro de 1965 e 
5.197, de 3 de janeiro de 1967. 

Art. 49 As Estações Ecológicas serão implantadas e estruturadas de 
modo a permitir escudos comparativos com as ãreas da mesma região ocupa
das e modificadas pelo homem, a fim de obter informações úteis ao planeja
mento regional e o uso racional de recursos naturais. 

Art. 59 Os órgãos federais financiadores de pesquisas e projetos no 
campo da ecologia darão atenção especial aos trabalhos científicos a serem 
realizados nas Estações Ecológicas. 

Art 69 Caberá ao Ministério do Interior, através da Secretaria Especial 
do Meio Ambiente (SEMA), zelar pelo cumprimento da destinação das Es
tações Ecológicas, manter organizado o cadastro das que forem criadas e pro
mover a realização de reuniões científicas, visándo à elaboração de planos e 
trabalhos a serem nelas desenvolvidos. 

Art. 79 As Estações Ecológicas não poderão ser reduzidas.nem utiliza
das para fins diversos daqueles para os quais foram criadas. 

§ }9 Na ârea reservada às Estações Ecológicas serã proibido: 
a) presença de rebanho de animais domésticos de propriedade particu-

lar; 
b) exploração de recursos naturais exceto para fins experimentais, que 

não importem eri1 prejuízo para a manutenção da biota nativa, ressalvado o 
disposto no § 29 do art. 1 O?; 

c) porte e uso de armas de qualquer tipo; 
d) porte e uso .de instrumentos de corte de árvores; 
e) porte e uso de redes de apanha de animais e outros artefatos -de captu-

ra. 

§ 29 Quando destinados aos trabalhos científicos e à manutenção da 
Estação, a autoridade responsável pela sua administraçãO poderá autorizar o 
uso:ê o porte dos objetos mencionados nas alíneas c, d e e, do parâgrafo ante-
rior; 

§ 39 A infração às proibições estabelecidas nesta Lei sujeitarã o infra
tor à apre.enSão do material proibido pelo prazo de 1 (um) a 2 (dois) anos, e 
a-o pagamento de indenização pelos danos causàdos. 

§ 49 As penalidades previstas no parágrafo anterior serão aplicadas 
pela Administração da Estação Ecológica. 

Art. 89 O Poder Executivo, quando houver relevante interesse público. 
poderá declarar determinadas ãreas do Território Nacional como de interesse 
para a proteção ambiental, a fim de assegurar o bem-estar das populações hu
manas e conservar ou melhorar as condições ecológicas locais. 

Art. 99 Em cada Ârea de Proteção Ambiental, dentro dos princípios 
-constitucionais que regem o exercício do direito de propriedade, o Poder Exe
cutivo estabelecerá normas, limitando ou proibindo: 

a) a implantação e o funcionamento de indústrias P<?tencialmente polui
doras, capazes de afetar mananciais de âgua; 

b) a realização de obras de terraplenagem e a abertura de canais, quan
do essas iniciativas importarem em sensível alteração das condições ecológi
cas locais; 

c) o exercício de atividades capazes de provocar uma acelerada erosão 
das terras ejou um acentuado assoreamento das coleções hídricas; 

d) o exercício de atividades que ameacem extinguir na área protegida as 
espécies rai-as da biota regional. 

§ }9 A Secretaria Especial do Meio Ambiente, ou órgão equivalente no 
âmbito estadual, em conjunto ou isoladamente, ou mediante convênio com 
outras entidades, fiscalizarão e supervisionarão as áreas de Proteção Ambien
tal. 

§ 29 Nas Âreas de Proteção Ambiental, o não-cumprimento das nor
mas disciplinadoras previstas neste artigo, sujeitará os infratores ao embargo 
das iniciativas irregulares; à medida cautelar de apreensão do material e das 
máquinas usadas nessa atiVidade, à obrigãção de reposição e reconstituição, 
tanto quanto possível, da situação anterior e à imposição de multas gradua
das de CrS 200,00 (duzentos cruzeiros) a CrS 2.000,00 (dois mil cruzeiros), 
aplicáveis, diariamente, em caso de infração continuada, e reajustáveis de 
acordo com os índices das ORTNs - Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional. 

§ 39 As penalidades previstas no parâgrafo anterior serão aplicadas por 
iniciativa da Secretaria Especial do Meio Ambiente ou do órgão estadual cor
respondente e constituirão, respectivamente, receita da União ou do Estado, 
quando se tratar de multas. 

§ 49 Aplicam-se às multas previstas nesta Lei, as normas da legislação 
tributária e do processo administrativo fiscal que disciplina a imposição e a 
cobrança das penalidades fiscais. 

Art. lO Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. I 1 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 88, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu 
Parecer n9 733, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Três 
Lagoas (MS), a elevar em Cr$ 17.631.000,00 (dezessete milhões, 
seiscentos e trinta e um mil cruzeiros) o montante de sua dívida conso
lidada, tendo 

PARECER, sob n9 734, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici
dade. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente projeto, de interesse da Prefeihira de Três Lagoas, no Estado 
de Mato Grosso, tramitou pelos órgãos que estudam os empréstimos: a Co
misSão do Ministério da FãZerida, o Banco Central, o Ministério da Fazenda, 
a Presidência da República e chega agora à instância de superposição que é o 
Senado Federal. 

É de 17 milhões e 631 mil cruzeiros o montante do empréstimo que o 
Município-de Três Lagoas pretende fazer na Caixa Econômica Federal. Des
tinação do dinheiro: implantação do sístema de escoamento de âguas plu
viais, em bacia do córrego municipal que cruza a zona urbana da cidade em 
cerca de 3 quilômetros e meio. 
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Portanto, Sr. Presidente, aqui não é Cãsa, nem hospital, nem meio-fio, é 
para canalizar o rio. Desde que Três Lagoas nasceu tem esse rio e não tifiha 
esse canal. Agora, como o dinheiro estã fâcil, querem ~nalizar o rio, a urgên
cia está aí. Dinheiro para canalizar o rio, dinheiro para aumentar a inflação 
no nosso País. Quer dizer, atende-se ao Munic;ípio de Três Lagoas, mas 
sacrificam-se o Municfpio de Barra do Garças, Cuiabã, Corumbâ, Coroados, 
Ponta Porã, Jequié, Cachoeira, São Félix, em tOdos os outros municÍpios o 
povo recebe o impacto desse empréstimo: Mas nós melhoramos a situação do 
córrego, que eu não sabia que atravessava a Cidade de Três Lagoas, mas que 
vai ser canalizado agora. Como diz o outro: quando a pólvora é do rei, o tiro 
é grande. A pólvora é do País, então vamos pôr o dinheiro lã, que não se paga 
mais, e outro Prefeito, que vem aí, que pague, se quiser pagar. 

O Banco Central do Brasil faz men~ão à lei municipal autorizador<f, Lei 
n"' 520, de 13-11-79, vinculação de contas do imposto sobre circulação de mer
cadorias; implantação do sistema de escoamento de ãguas fluviais, em bacia 
de Córregos Novos. 

Sr. Presidente, há tanta obra urgente neste País, mas, ~ambém, é ur
gentíssimo um empréstimo desse para canalizar um córrego que passa na ci
dade em qualquer lugar, canalizar três quilômetros de córrego, pedem em
préstimo para isso. Atê hoje a população de Três Lagoas, que é uma popu
lação próspera, esperou o dia em que houvesse dinheiro, mas, agora, como a 
inflação estã demais, agora é que vão apanhar o empréstimo para intiacionar 
a inflação ... 

Diz aqui o parecer: 

uo projeto é de grande significado econômico para as regiões 
beneficíadas." 

Sr. Presidente, onde é que há regiões beneficiadas? É uma região de três 
quilômetros dentro de uma cidade. "As regiões beneficiadas", vai-me descul
par o ilustre relator que disse "'grande significado econômico". O que tem a 
população de Ponta Porã com _a canalização do córrego de Três Lagoas? Qual 
é o benefício que reCebe? uorande significado ecoDõffiico para as regiões be
neficiadas". 

Sr. Presidente, na legislação do Senado, as Resoluções n"'s 93 e 62 fazem 
exigências que não vejo aqui no projeto. Uma das exigências a que fazem 
menção essas duas resoluções do Senado: ·~Há que apresentar a prefeitura um 
plano em que se faça a cabal e minuciosa fundamentação do empréstimo a ser 
realizado." 

Sr. Presidente, aqui só falam que se vai canalizar um córrego. É isto em 
Português, na nossa língua e aqui estão ouvindo estudantes das nossas esco
las. Para eles, quando a professora fala em justificar cori}_ uma cab.il e minu
cíosa fundamentação, o sentido é diferente daquele do Senado. Depois que 
passamos a escola primária, a escola secundária, a escola superior, a escola da 
vida e a escola política, ""cabal e minuciosa fundamentação", quer dizer aqui 
que nós queremos é empedrar o leito do rio, só isso._ Isso é que se chama roí:
nuciosa fundamentação. Os alunos das escolas f1eam admirados que no Sena
do da República m.inuciosa fundamentação quer dizer canalizar um rio, mais 
nada. Querem o dmheiro e não dizem mais nada. 

Quer dizer, não estamos atendendo a dispositivo nenhum. Queremos é 
votar e vamos votar. Estamos com a volúpia de votar, Sr. Presidente, e vamos 
votar. 

Portanto, eu acho que esses meninos que nos estão ouvindo aqui, vieram 
aqui assistir o Senado ao que eles não esperavam ver, porque o Senado está 
abrindo mão de uma expressão de lei de que nós não podíamos abrir mão. 
Quer dizer, para fundamentar o pedido de empréstimo. a Prefeitura tinha que 
fazer uma cabal e minuciosa fundamentação. O~de é que está essa fundamen
tação? Está aqui o projeto, não consta nada. Só tem aqui, no relatório, isto 
que o Senado definiu: ua canalização do rio é uma obra de grande significado 
económico para a região". 

~·Quer dizer, não é para Três Lagoas, não; é para a região, tem uma sig
nificação extraordinária para todo o País. 

Tem, de fato, Sr. Presidente, porque baixa o poder aqui_sitivo des~es me-
ninos que estão aqui, que não têm nada a ver com Ttês Lagoas. As famílias 
deles vão ter menos dinheiro para comprar o leite e o pão, o feijão e o arroz, a 
carne e a farinha. Vão ter menos dinheiro, porque vamos soltar o dinheiro 
para ~rês Lagoas, no Estado de Mato Grosso, sem fundamentação, sem na
da. Nao queremos nada, queremos é emprestar o dinheiro! 

_;\ssim, Sr. Presidente, os jovens que desculpem o Senado que estão ven
do. E um Senado vesgo, que está vendo de través, porque nem as resoluções 
nossas são cu~pridas, nem ninguém pretende que o sejam. Está aqui o caso 
de Três Lagoas. -. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Permite um aparte, nobre Se
nador? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Pois não, Senador Evandro Carrei-
ra. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Nobre Senador Dirceu Car
doso, V. Ex 'i' estã falando com muita propriedade, e verifica-se que a intenção 
não é apenas a prodigalidade, não é o desperdício em emprestar. Não. E a in
tenção deliberada de inflacionar, quer dizer, isso tudo faz parte de uma estra~ 
tégia que nem a Oposição compreendeu ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Exatamente. 

O Sr. Enndro Carreira (PMDB- AM)- ... como não compreendeu 
quando se exige o cumprimento" do Regimento ln terno desta Casa, que não é 
cumprido. 

Hã bem pouco, um ilustre colega, em breves comunicações, falou meia 
hora, e a Mesa ainda veio justificando que era possível o aparte, quando ele 
tinha direito a cinco minutos. O que a Mesa teria que dizer era que os cinco 
minutos jã havia sido" ulirapassados~ -

Exatamente, o Senado Federal está vesgo. Vesgo dentro do interesse de 
uma política inflacionária que responde pelo sistema, esse sistema estratocrá-
tico, acumpliciado com multinacíonais. · 

Exatamente, este é o jogo do sistema, nós temos que dever, é preciso inM 
flacionar para arranjar dinheiro lá fora e dever cada vez mais, nos comprome
ter cada vez mais e cada vez mais nos enterrar, enterrar essa mocidade que 
nos assiste hoje. 

Esta mocidade é que vai sofrer. V. Ex• estâ fazendo com muita correção, 
com muito acerto, com muita· propriedade a referência a esta mocidade que 
nos houve. Mas, é preciso que ela saiba que aqui no Senado da República ain
da existe o Dirceu Cardoso, que toma a peito problemas desta natureza e leva 
às últimas conseqUências. 

Eu estou ao lado de V .J?x'. Ch~garei até a bagunçar; se for preciso, atê à 
renúncia do meu mandato. Mas, rião aceito essa capitis diminutio. Isto é au
têntica avacalhação~ o não-cumprimento do Regimento Interno é a avaca
lhação do Senado, que faz parte do jogo do Governo, de destruir o Legislati
vo, de menosprezar e aviltar o Legislativo para fazer o que bem quiser e en
tender, desmoralizando-o diante do povo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Recebo o aparte de V. Ex• como 
uma advertência séria feita ao Senado, também. V. Ex•, que tem aqui prelia
do durante os debates calorosos, violentos, que tem defendido pontos de vista 
que o seu estudo, a sua percuciência, o seu equilíbrio têm aconselhado, hoje 
faz uma advertência severa ao Senado. Nós nen1 estamos dando cumprimen
to, nem queremos cumprimento mais das resoluções que nós baixamost nós 
próprios baixamos, a Resolução n"' 62 e a Resolução n"' 93. 

Há projetas que se enquadram, que são empréstimos às vezes reprodutiM 
vos, têm um emprego humanitário. Mas, este é para canalizar o rio, e diz aqui 
o parecer que é uma obra de grande ressonância econômica na região. 

Onde ressoa a canalização de um rio de 3 quilômetros numa cidade? 
Onde haverá um acontecimento econômico de grande repercussão na região? 
O que eu tenho a ver com 3 quilómetros de rio a canalizar lá em Três Lagoas, 
em Mato Grosso? O que tem a ver Dourados com isso, o quf" tem Ponta Porã, 
o que tem Cuiabá, o que ü~m Corumbã com ísso? Qual é a ressonância que 
tem? 

. Tem, sim, Uma reSsonância: é que desvaloriza o dinheiro. Isso é que o Se
nado precisa pôr na cabeça, e não põe. Nós precisamos pôr na nossa cabeça 
que o dinheiro que destinamos a um município qualquer doS 4 mil existentes 
no País, o dinheiro que nós destacamos para uma determinada obra em um 
dos 4 mil muriicípios. empobreçe o povo dos outros 3.999 municípios brasilei
ros, no percentual mínimo. 

Sr. Presidente, o Sr. Ministro da Fazenda fez uma declaração1 ontem, di
zendo que a situação econômico-fínanceir_a é ruim;_ nã_o tem outra eXpressão. 
O Sr. Ministro Galvêas fez essa declaração, ontem, aos jornais, de que a si· 
tuação econômicoMfín'anceira é ruim. 

Sr. Presidente, nós temos casa, e quem tem casa, neste Pais, desde as ca
sas dos pais desses alunos que nos assistem, às nossas próprias casas e às da
queles que assistem nas galerias nobres, tod<?S nós estamos sabendo que nin
guém estâ agüentando mais o custo de vida; ninguém, só os ricos, só 10% dos 
brasileiros. 90% não suportam mais o custo de vida, e as classes menores es
tão esmagadas, com a fome rondando-lhes a porta da casa. Mas, nós não es
tamos advertidos, ainda; queremos jogar mais fogo a esta fogueira que nos 
devora. Esta é que é a situação. 

Aqui, Sr. Presidente, já não se discute mais o montante da dívida; que 
isso vai aumentar a inflação, diminuir o poder aquisitivo do dinheiro, aumen
tar os meios de pagamento, aumentar a circulação, tudo isso jã falamos 72 ve
zes este ano. 

Nobre Senador Milton Cabral, li num tratado aqui de economia politica 
-talvez não fosse o seu, V. Ex• estudou em São Paulo, mas daí de uma uni
versidade qualquer da beira do rio- o seguinte: se uma família gasta 4 mil e 
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SOO cruzeiros por mês com as· despesas de casa, fora o aluguel, e essa que é 
uma milagrosa dona de casa, que vive com 4 mil e 500 cruzeiros sem o aluguel 
de casa, se gasta por mês 5 mil cruzeiros, gastou mais 500 cruzeiros, ela estã 
·ollacionando. Se gasta mais do que se deve. e inflaciona, tudo isso é inflacã.o. 
lnllacionar, nobre Senador Milton Cabral, é soprar a fogueira que estã aí. 

O Sr. Milton Cabral (PDS - PB)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. O IR CEI I CAROOSO (ES)- Tem o aparte V. Ex• Vamos ouvir 
os doutos suplementos jurídicos e económicos do nobre Senador Milton 
Cahral. 

O Sr.l\1iltnn Cabral (PDS- PB)- Não são doutosjulgameptos, mas é 
uma ·J.nálise fria de um projeto absolutamente correto~ absolutamente enqua
drada nas resoluções do Senado e, sobretudo, constitucional, porque a com
petência do Senado é analisar o mérito da propoSição. A Prefeitura Munici
pal de Três Lagoas praticamente não tem débitos, esse emprestímo é extrema
mente favorável, três anos de carência, juros de 6% ao ano, correção mone
tária de 40% ao ICM, aprovado pela lei municipal... 

O SR. O IR CEI I CAROOSO (ES)- Mas, nobre Senador, o empréstimo 
é innaclonário ou não? No meu discurso v: Ex'- não vai ler essa missa seca, 
não. 

O Sr. 1\filtun Cabral (PDS-- PB)- V. Ex• está condenando o projeto, 
porque ele não tem mérito. Quero dizer a V. EX~é que o projeto tem mérito. 

O SR. [)[RCFll C AROOSO (ES)- Não atende às exigências das Reso
luções do Senado. Então, eu vou dizer coisa que V. Ex• não sabe. 

O Sr. Milton Cabral (PDS- PB)..::.. Eu sei rriuito bem, mas gostaria que 
V. Ex~ falasse. 

O SR. [)[R("Fll CARDOSO (ES)- V. Ex• vai dizer onde atende o art. 
3~' da Resolução n<:> 62, de 28 de outubro, diz o seguinte: 

'"Os Estados e Municípios poderão pleitear que os limites fixa
do::; no art. 2<;> dessa Resolução sejam terilporari3mente elevados, a 
lim de realizar operações de créditos especificadaffiente vinculadas a 
empreendimentos financeiros viãveis e planos nacíonãis de desen
volvimento, ou ainda em casos de excepcional necessidade e urgên
cia, apresentada, em qualquer hipótese, cabal e minuciosa funda
mentação". 

Onde está a cabal e minuciosa fundamentação? 

O Sr. Milton Cabral (PDS- PB)- V. Ex'-, que ê um político que co
nhece muito bem as condições internas do- noSSo País, pode imaginar o que 
significa uma população urbana que tem um córrego atravessando toda zona 
urbana. as águas pluvi"ais descarregando nesse córrego ... 

O SR. DIRCE!I CARDOSO (ES)- Onde os meninos tomam banho, 
onde se criam patos, marrecos e gansos ... 

O Sr. MiltCm Cahral (PDS- PB) --São as conseqüências sociais e de 
saúde da população. Evidentemente, isto é uma justificativa plenamente acei
tável, porque se trata de um problema de saúde e social da população. 

O SR. OIRCEll CAROOSO (ES)- O que a canalização do rio vai fa
zer com a saúde? 

O Sr. Milton Cabral (PDS- PB)- Evitar as águas pluviais que desá
guam no córrego. 

O SR. DIRCFll CAROOSO (ES)- Onde a caballundamentação? 

O Sr. Milton Cabral (PDS- PB)- Esta aí, Senador, evitar calamidades 
para essa população ... 

O SR. [)[RCF!I CARDOSO (ES)- Onde se falou em evitar calamida
des? Onde se falou que vai-se evitar o nadO-dos patos, dos marrecos e gansos? 

O Sr. Milton Cabral (PDS- PB)- Está implícito, Senador. Não tenho 
o projeto nas màos, mas foi analisado pela Comissão de Economia, tem seu 
parecer e sua aprovação. 

O SR. [)[RCEll CAROOSO (ES)- Mas eu estou criticando a apro
vação pela Comissão de EConomia. 

O Sr. Milton Cabral (PDS- PB)- Está no projeto a aplicação do re
curso. 

O SR. [)(R("f.{l CAROOSO (ES)- Se V. Ex• quer vir argumentar 
sobre erros e distorções ... 

O Sr. Milton Cabral (PDS- PB)- Com relação ao processo inflacioR 
nário, esses finaneiart1entos, que são extralimites, poitanto estão ressalvados 
pela Resolução do Senado, fazem parte do orçamento financeiro ... 

O SR. OIRCEll CARDOSO (ES)- Pese bem no que vai dizer. 

O Sr. Milton Cabral (PDS - PB)- Do orçamento finance~ro dainsti
tuição e V. EX' sabe que o Governo tem uma política de limitar em 45% o 
crescimento da circulação do dinhcíro no País. Está dentro do orçamento da 
instituição. O BNH como a Caixa Economica estão obedecendo ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Desculpa-me. Isto não honra a V. 
Ex'-, este argumento não honra a V.Ex'-

0 Sr. Milton Cabral (PDS- PB)- ... a uma programação financeira. E 
essa prpgramaçào faz parte de uma política que o Governo está adotando, de 
não abandonar as pequenas cidades do interior e dar solução a problemas 
àessa natureza. Essa é uma explicação que tem razões de natureza técnica e 
económica. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Esta explicação de V. Ex• é estapa
fúrdia. Desculpe, Sr. Presidente. Não posso aceitar. E estapafúrdia. Este ar
gumento não honra V. Ex• que deve primeiro pensar, para argumentar aqui. 

Sr. Presidente-, nós desprezamos, agora, as soluções que riós baixamos. A 
fundamentação tem que ser cabal e legítima. V. Ex• falou que vai canalizar o 
rio, mais nada. Quem esperou cinco anos para canalizar o rio, pode esperar 
cinco anos· e seis meses. Diz o Ministro que, no próximo ano, a inflação vai 
cair. Bom. Quando a inflação estiver em 50%, vamos canalizar o rio de Três 
Lagoas. Mas, agora, com essa inflação dar o dinheiro? Não. 

O nobre Senador Milton Cabral que é da Comissão de Economia da CaR 
sa, honra seja feita, uma das cabeças da Comissão de Economia, é uma das 
cabeças coroada da Comissão de Economia diz que não é inflacionário o em
préstimo. Então, vamos baixar um regulamento, aqui no Senado, dizendo 
que todos o empréstimo, daqui por diante, não é inflacionãrio. Era só o que 
faltava, o Senado baixar um ato dizendo que todosd os empréstimos, daqui 
por diante, não são inflacionários_. 

Nobre Senador, aprendi no A, 8, C, de Economia Política, na minha Fa
culdade de Direito. V. Ex• estudou em São Paulo, com Delfim N etto, Simon
sen, esse pessoal, os professores foram outros. Aprendi o seguinte: "Todo au
mento dos meios de pagamento é inflacionário". Todo aumento, isto é, a cir
culação no País é de 45 bilhões de cruzeiros e, se nós jogarmos cem cruzeiros 
mais, estaremos inflacionando. E o fundamental na inflação, nobre Senador, 
é o aumento do meio circulante, o aumento dos meios de pagamento. Mas 
isto não cabe na cabeça do Senado. 

Se se apanhar _uma mas_sa de dinheiro na Ca)xa Econômica, circular essa 
massa de dinheiro: paga o operário, paga o cimento, paga o aço, paga o em
preiteiro, paga-se tudo; o Prefeito come um bocado de dinheiro para a propa
ganda política, para a eleição dos Deputados ou Senadores, muitos emprésti
mos, antes de chegarem às .Prefeituras já estão erodidos. Daqui até lá o cami
nho é sinuoso, áspero e difícíl. O caminho, Sr. Presidente, corno dizemos no 
Interior, é como fogo de serra acima e como -ãgua de serra abaixo, ninguém 
segura. Esse dinheiro, ao chegar lá, já chega diminuído. Já não chega mais o 
tanto que está aqui: tem os 10% de um, os 10% de outro. 

Infelizmente, o Se:nador Milton Cabral foi embora. Mas, Senador, o seu 
xará fez "O Paraíso Perdido". V. Ex• abandona o plenário e não quer discutir 
a fundamental e cabal sustentação. 

O Sr. Henrique- Santillo (PMDB- GO)- V. Ex• me permite? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Pois não. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- Considero, Senador Dirceu 
Cardoso, que V. Ex•, além de outros pontos, feriu aquilo que é preciso ser 
considerado o ponto fundamental. Trata-se de uma situação de crise que o 
País está vivendo e que, ao mesmo tempo, a gente verifica, perplexamente, 
que os Srs. miniStros da área económica parecem continuar vivendo no me-
lhor dos mundos, mas que outros ministros estão vindo a público, para pro
moverem um processo de autocrítica setorial. Considero que neste momento 
de crise, o fundameDtál é estabelecer prioridades importantes para a locação 
de recursos. E uma delas, por exemplo, é a educação. O Ministro da Edu
cação vem, faz um processo de autocrítica e diz o seguinte: o momento talvez 
não seja oportun6 _para requerer novos recursos, porque o País está viven-do 
uma crise. E a Nação inteira concorda co"m ele. Mas, ao mesmo tempo, nós 
continuamos aqui a aprovar,-às carradas, às cachoeiras, emprêstimos para os 
EStados e Municípios para obras que São importantes- toda obra no Mu
nicípio é importante - mas que nem sempre são príoritárias. A maioria das 
quais não se trata de obras prioritárias. Esta ê a verdade. O próprio Minis
tério da Educação, através dos seus técnicos e aSsessores, tem vindo a públiR 
cO, nOs últimos dias, para afirmar que a Educação brasileira está na pior crise 
de sua Históda e que, de modo estarrecedor, se constata que, na faixa etãria 
dos 7 aos 14 anos, há o índice, a taxa de escolarização, que já esteVe em 
81,5%, em 1970, está, agora, a 73%. Temos 27% de nossas crianças de 7 aos 14 
anos sem vagas nas escolas primárias. Si~nifica 7 milhões de pequenos brasi-
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leiros que não têm vagaS, porque não hã salas construídas, não hã professores 
preparados e nem recursos nos Estados e Municípios para-conti'atâ-los, para 
ensinar aos nossos filhos._ Então, V. Ex• iem razão. E um problema de priori
dade. Porque, não fazer do FAS imediatamente esse empréstimo a que V. Ex• 
se refere. Porque não fazer do FAS- esse empréstimo é do F AS- um órgão 
para alocar recursos imediatamente em situação de emergência, para resolver 
o problema da educação fundamental e bâsica neste País. E possível, bastan
do que, para isso, se tome uma decisão política correta. Não toma. Temérri ou 
não querem tomã-la, ou estão pressionados, continuam pressionados por 
grupos, cujos interesses· não são os interesses nacion_~i~,_ e se submetem a esses 
grupos. Estou certo de que, nesse Município de TrêS L-agoas, já deve haver lá 
uma empreiteira ou mais de boca aberta e voraz, esperando para tragar esses 
17 milhões. Essa é a verdade. Esperando lá, inquietamente, impacientemente 
que esse empréstimo seja aprovado no Senado, para que o F AS e a Caixa 
Econômica Federal transfiram para o Município para ela abocanhar esses 17 
milhões. Depois, vem alegar-se que se criam empregos. São meia dúzia de em
pregos de salârio mínimo. E a verdade é uma só: quem passa fome desempre
gado continua, neste País, passando fome do mesmo modo, ganhando salário 
mínimo. Esta é a verdade. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, vamos encerrar, jã 
que o Senado está com a discussão, ou melhor, com a votação encerrada, ha
vendo apenas a possibilidade de discussão deste projeto. 

Este é um dos projetas com que precisamos ter cuidado, na hora devo
tar, porque não atendeu nem as Resoluçõ!!S que baixamos: as Resoluções n9s 
62 e 93, baixadas pelo Senado, para regular o mínimo minimorum das con
dições para o MunicípiO ter possibilidade de pedir empréstimo. Mas nem isso 
nós atendemos. Mas o Senado empresta, porque quer emprestar. Esta é que é 
a posição, Srs. Senadores. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Encerrada a discussão, a votação 
fica adiada por falta de quorum. 

0 SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM. Pela ordem.)- Sr. 
Presidente, sendo evidente a ausência de quorum, jâ que temos menos de 11 
Srs. Senadores em plenário, requeiro a V. Ex'" que seja encerrada a sessão, por 
falta de comparecimento legal. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Nos termos do Regimento, vou 
acionar a campainha. Se houver número, prosseguiremos; se não houver, en
cerrarei a sessão. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Havendo número regimental, vou 
dar prosseguimento à sessão. 

tir. 

Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 90, de 
1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n'1 737, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Barra do Garças (MT), a elevar em Cr$ 6.417.000,00 (seis milhões, 
quatrocentos e dezessete mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 738, de 198(), da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade. 

Em discussão o projeto. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para discu-

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Toncedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso, para discutir o projeto. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Município de Barra do Garças, uma das grandes comunidades do País 
- uma das grandes comunidades - produziu, no ano que passou, 7 milhões 
de sacas de arroz - 7 milhões. E, bate à porta, de fato, para um empféstimo 
pequeno para eles- estão pedindo 6 milhões e 417 mil cruzeiros, um pequeR 
no empréstimo para um município que "produz 7 milhões de sacas de arroz; 
um município que tem, Sr. Presidente, 6 milhões de cabeças de boi- tem car
ne para dar à grande parte do Brasil, durante 1 ano. Pois bem. Esse município 
bate às portas do Senado, pedindo 6 milhões e 417 mil cruzeiros. 

Sr. Presidente, veja a nossa posição- ê uma poSição dolorosa, porque é 
um município que produz para o País, honra o País, é um municfpio cujo 
povo ajuda a carregar o País, produzindo 7 milhões de sacas de arroz para ali
mentar grande parte do País, tendo uma população bovina de 6 milhões de 
cabeças de boi- é unfmunicípio poderoso, é uma região poderosa de Mato 
Grosso. 

Vamos ver a destinação dos recursos; construção de lavanderia pública, 
de esgotos pluviais e de guias e sarjetas. Mas, pelo amor de Deus! Numa hora 
em que o Brasil está lutando com uma inflação desesperante, um município· 
pedir dinheiro para isto, Sr. Presidente? Lavanderia pública. Quem lava rou· 
pa à mão, pode lavar mais uns tempos, até a inflação passar no País. Esgotos 
pluviais, guías e sarjetas. Merece o empréstimo, sem dúvida nenhuma, prodllz 
por merecer. Mas, nesta hora, esse dinheiro vai inflacionar mais ainda, ~r. 
Presidente. 

Diz aqui: 

"Como se vê, considerado todo o endividamento do refe_rido 
município, intra e extralimite, mais operação sob exame, ainda as
sim ele ficaria contido nos parâmetros citados no art. 29 da Reso
lução n' 62, de 1975." 

Isto é o Banco Central quem diz: 

"Em face do que preceitua o parágrafo único do art. 211 da pre
citada Resolução n9 93, de 1976;-o assunto deverá ser encaminhado 
ao Conselho_Monetário Nacional e, posteriormente, ao Presidente 
da República e ao Senado Federal, se de acordo o Chefe'do Poder 
Executivo." 

E o Senhor Presidente da República manifestou a sua vontade através de 
uma mensagem subscrita em 10 de julho de 1980. 

Sr. Presidente, continuo dentro das minhas limitações. Estamos com oito 
Senadores aqui, três conversando ali sobre as suas viagens à Europa, e qua
tro, aqui, lutando. Pediria, portanto, Sr. Presidente, que encerrasse a sessão, 
estamos com oito senadores, não temos que esperar por ninguém, é encerrar e 
acabou, é fogo visto, é lingüiça. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Não seria elegante cassar a 
palavra de V. Ex" V. Ex' encerrando a palavra, serã encerrada a sessão. 

O SR. DIRCEU C AR DOSO (ES) - Bom, está encerrada a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) -c Estã encerrada a discussão. 
Sendo evidente a falta de quorum, fica adiada a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Em conseqUência da inexis
tência de quorum para o prosseguimento dos nossos trabalhos, as matérias 
constantes dos demais itens da Ordem do Dia da presente sessão ficam com a 
sua apreciação adiada para a próxima oportunidade. 

São oi seguintes os itens cuja apreciação fica sobrestada 

-6-
Discussão, em tui'no único, do Projeto de Resolução n9 101, de 1980 (a

presentado pela Comissão Qe Finanças como conclusão de seu Parecer n9 775, 
de 1980), que autoriza o Gov-erno do Estado do Espírito Santo a realizar ope
ração de empréstimo externo no valor deUS$ 15,000,000.00 (quinze milhões 
de dólares norte-americanos) destinado ao programa de ação do Estado, ten
do 

PARECER sob n' 776, de 1980, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-7-
Di"sC:ussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 102, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 777, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado da Bahia a realizar operação de 
empréstimo externo no valor de US$ 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de 
dólares), para aplicação nos programas de transporte rodoviário e de energia 
elétrica do Estado, tendo 

PARECER, sob n' 778, de 1980, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridi~idade. 
-8-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 91, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
739, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Igarapava (SP) a elevar 
em Cr$ 14.759.2_80,00 (quatorze milhões, setecentos e cinqUenta e nove mil, 
duzentos e oitenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 740, de 1980, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-9-
Discissão, em fufriO úilico, do Projeto de Resolução n9 92, de 1980 (apre

sentado pela ComissãO de EConomia cOmo conclusão de seu Parecer n9 741, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Jrecê (BA), a elevar em CrS 
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195.132.000,00 (cento e noventa e cinco milhões, cerlto e trinta e dois mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n"' 742, de 1980, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-lO-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 93, de 1980 (a

presentado pela Cá missão de EConomia coritO conclusão de seü Parecer n"' 
743, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rancharia (SP) a elevar 
em Cr$ 4.704.000,00 "C<iuatro milhões, setecentos e quatro mil cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 744, de 1980, da Comissão 

- de COnstituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-11-

Discússão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 103, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
779, de 1980), que autoriza a empresa de urbanização do Recife- URB a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 204.543.216,36 (duzentos e 
quatro milhões , quinhentos e quarenta e três mil, duzentos e dezesseis cruzei
ros e trinta e seis centavOs), tendo 

PARECER, sob n• 780, de 1980, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela constitucion-alidade e juridicidade. 

-12-

Discussão, em turno úilico, do Projeto de Resolução n9 104, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
781, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal deCajazeiras (PB) a elevar 
em Cr$ 48.644.944,11 (quarenta e oito milhões, seiscentos e quarenta e quatro 
mil, novecentos e quarenta e quatro cruzeiros e onze centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 782, de 1980, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-13-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 105, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
783, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de PreSídente Prudente 
(SP) a elevar em Cr$ 110.560.327,71 (cento e dez milhões, quinhentos e ses
senta mil, trezentos e vinte e sete cruzeiros e setenta e um centavos), o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 784, de 1980, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-14-

Discussão, erri turno único, do Projeto de Resolução nO? 107, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nO? 
796, de 1980), que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar em 
Cr$ 667.000.000,00 (seiScentos e sessenta- e-Sete milhões de cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 797 e 798, de-!980, das Comissões 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 

- de Municípios, favorável. 

-IS-

Discussão, eril turno único, do Projeto de Resolução n9 108, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como cOnClusão de seu Parecer n9 
802, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Limeira (SP) a elevar 
em Cr$ 30.489.375,00 (trinta milhões, quatrocentos e oite-nta e nove mil, tre
zentos e setenta e cinco cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, ten
do 

PARECER, sob n• 803, de 1980, da Comissão 

- de Constituicão e Justiça, pela 'constitucionalidade e juridicidade. 

-16-

DisCussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 III, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nO? 
814, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) a elevar 
em Cr$ 25.495.947,12 (vinte e cinco mi1hões, quatrocentos e noventa e cinco 
mil, novecentos e quarenta e sete cruzeiros e doze centavos) o montante de 
sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 815, de 1980, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-17-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 89, de 
1980, do Senador Aderbal Jurema, que dispõe sobre isenção de multas previs
tas nos arts. 7• e 8• da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965 -Código eleitoral, 
tendo 

PARECER, sob n• 801, de 1980, da Comissão 

- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

-18-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 82, de 
1979, do Senador Henrique Santillo, que altera o artigo 59 do Decreto-lei nO? 
9.9.9, de 21 de outubro de 1969, tendo 

PARECERES, sob n•s 561 a 564, de 1980, das Comissões 

-de Constituição e Justiça- JO? pronunciamento: pela constitucionali
dade e juridicidade, com voto vencido dos Senadores Almir Pinto, Aloysio 
Chaves, Raimundo Parente e Murilo Badaró; 29 pronunciamento: favorável 
ao Projeto na forma do substitutivo da Comissão de Finanças; 

- de Transportes, Comunicações e Obras públicas, favorãvel, com voto 
vencido, em separado, do Senador Pedro Pedrossian; 

- de Finanças, favorável, nos termos de substitutivo que oferece. 

-19-

Discussão, em prime-iro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n9 344, de 1979, do Senador Orestes Quércia, dispondo sobre o paga
mento em dobro do auxílio-natalidade, no caso que especifica, tendo 

PARECER, sob n• 762, de 1980, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Em virtude da falta de quo
rum, fica prejudicado o Requerimento n9 433/80, de urgência, lido no Expe
diente. 

Pela mesma razão, fica adiada a votação do Requerimento nO? 432, de 
1980, também lido no Expediente. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Nada mais havendo que tra
tar, vou encerrar a sessão, designando para a próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, em turno único, do Projeto d.e Resolução nO? 87, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia- como conclusão de seu Parecer nO? 731, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria 
(SP) a elevar em Cr$ 5.513.411,00 (cinco milhões, quinhentos e treze mil, qua
trocentos e onze cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 732, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-2-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nO? 88, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 733, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Três Lagoas (MS), a elevar 
em Cr$ 17.631.000,00 (dezessete milhões, seiscentos e trinta e um mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 734, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-3-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 90, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 737, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Barra do Garças (MT), a 
elevar em Cr$ 6.417.000,00 (seis milhões, quatrocentos e dezessete mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 738, de 1980, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidade. 

-4-
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 43, de 1980 

-Complementar, do Senador Helvídio Nunes, que dá nova redação ao item 
1, artigo 29, da Lei Complementar nO? l, de 9 de novembro de 1967, tendo 
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PARECERES, sob n•s 806 e 807, de 1980, das Comissões 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável, com emenda que apresenta; e 
-de Municípios, favorável ao projeto e à emenda da Comissão de Cons

tituição"_ e Justiça. 

-5-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 101, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Finanças cõrriõ-conclusão de seu Parecer n9 775, 
de 1980), que autoriza o Governo -do Estado do Espírito Santo a realizar ope
ração de empréstimo externo no valor deUS$ 15,000,000.00 (quinze milhões 
de dólares norte-americanos) destinado ao programa de ação do Estado, ten
do 

PARECER, sob n• 776, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-6-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 102, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer N9 
777, de 1980), que autoriza o Governo do Estado da Bahia a realizar ope
ração de empréstiino externo no valor de Ud 25,000,000.00 (vinte e cinco mi
lhões de dólares), para aplicação nos programas de transporte rodoviãrio e de 
energia elétrica do Estado, tendo 

PARECER, sob n• 778, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-7-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 91, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Economia_ como conclusão de seu Parecer n9 
739, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de lgarapava (SP) a elevar 
em Cr$ 14.759.280,00 (quatorze milhões, setecentos e cinqUenta e nove mil, 
duzentos e oitenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 740, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-8-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 92, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
741, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Irecê(BA), a elevar em 
Cr$ 195.132.000,00 (cento e noventa e cinco milhões, cento e trinta e dois mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 742, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-9-
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 93, de 1980 (a

presentado pela Comissão ·de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
743, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rancharia (SP) a elevar 
em Cr$ 4.704.000,00 (quatro milhões, setecentos e quatro mil cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 744, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constituCionalidade e juridicidade. 

-lO-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 103, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
779, de 1980), que autoriza a empresa de urbanização do Recife- URB a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 204.543.216,36 (duzentos e 
quatro milhões, quinhentos e quarenta e três mil, duzentos e dezesseis cruzei
ros e trinta e seis centavos), ferido 

PARECER, sob n' 780, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-II-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 104, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como Condusão de seu Parecer n9 
781, de 1980), que autoriza a Prefeitura MUriicipal de Cajazeiras (PB) a elevar 
em Cr$ 48.644.944,11 (quarenta e oito milhões, seiscentos e quãrenta e quatro 
mil, novecentos e quarenta e quatro cruzeiros e onze centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 782, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-12-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 I05, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu P3.recer n9 
783, de 1980); Q.ue autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente 

(SP) a elevar em Cr$ 110.560.327,71 (cento e dez milhões, quinhentos e ses
senta mil, trezentos e vinte e sete cruzeiros e setenta e um centavos), o mon~ 
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 784, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constituCionalidade e juridicidade. 

-13-

Discussão, em turno úilico, do Projeto de Resolução_n9 107, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
796, de 1980), q~e autoriza o Governo do Estado de São Pa~lo a elevar em 
Cr$ 667.000.000,00 (seiscentos e sessenta e sete milhões de cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 797 e 798, de 1980, das Comissões 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
de Municípios, favorãvel. 

-14-

Discussão, em turno único,do Projeto de Resolução·n'? I08, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
802, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Limeira (SP) a elevar 
em Cr$ 30.489.375,00 (trinta milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, tre
zentos e setenta e cinco cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, ten
do 

PARECER, sob n• 803, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-IS-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 111, de 1980 (a
presentado pela Comissão-de Economia como conclusão de seu Parecer nl' 
814, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) a elevar 
em Cr$ 25.495.947,12 (vinte e cinco inilhões, quatrocentos e noventa e cinco 
mil, novecentos e quarenta e sete cruzeiros e doze centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 815, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucíonalidade e juridicidade. 

-16-

Discussão, em turno único, d6 Projeto de Resolução n9 86, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
729, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rolândia (PR), a elevar 
em Cr$ !0.088.324,40 (dez inilhões, oitenta e oito mil, trezentos e vinte e qua
tro cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua dívida consolidada, ten~ 
do 

PARECER, sob n' 730, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-17-

Discussão, em turno único, d61'rojeto de Resolução n9 110, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 812, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Sergipe a realizar operação de 
empréstimo externo no valor de USS 10,000,000.00 (dez milhões de dólares) 
para aplicação no sistema rodoviârio estadual, tendo 

PARECER, sob n• 813, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-18-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 89, de 
1980, do Senador Aderbal Jurema, que dispõe sobre isenção de multas previs
tas nos arts. 7• e 8• da Lei n• 4.737, de IS de julho de 1965- Código Eleitoral, 
tendo 

PARECER, sob n• 801, de 1980, da Comissão 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

-19-

Dfscussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 158, de 
1978, do Senador Orestes Quércia, que acrescenta parãgrafo único ao art. 39, 
da Lei n9 5.859, de 11 de dezembro de 1972, que dispõe sobre a profissão de 
empregado doméstico, tendo 

PARECERES, sob n•s 470 e 471, de 1980, das Comissões 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Legislação Social, favorável. 

-20-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 82, de 
1979, do Senador Henrique Santillo, que altera o artigo 5• do Decreto-lei n' 
999, de 21 de outubro de 1969, tendo 

• 
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PARECERES, sob n's 561 a 564, de 1980, das Comissões 

-de Constituição e Justiça - ]'i' pronunciamento: pela constitucionali
dade e jurídicidade, com v~to vencido dos Senadores Almir Pinto, Aloysio 
Chaves, Raimundo Parente- e Murilo Badaró; 29 pronunciamento: favorâvel 
ao Projeto na forma do substitutivo da Comissão de Finanças; 

- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável, com voto 
vencido, em separado, do Senador Pedro Pedrossian: 

- de Finanças, favorável, nos termos de sUbstit~tivo que oferece. 

-21-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n9 344, de 1979, do Senador Orestes Quércia, dispondo sobre o paga
mento em dobro de auxílio-natalidade, no caso que est= -;ifica, tendo 

PARECER, sob n• 762, de 1980, da Comissão 
- de Constituitão e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Estã encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão. às 16 horas e 55 minutos.) 
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MESA 

Presidente 
luiz Viana 

' 1•-VIce·Presldente 
Nilo Coelho 

2•-VIce-Presldente 
Dinorte Mariz 

1 'i'-Sec:retario 
Alexandre Costa 

2•-Secretório 
Gabriel Hermes 

3•-Secretórlo 
lourival Baptista 

4•-Secretárlo 
Gastão Müller 

Sup.entes de Secretários 
Jorge Kalume 

Benedito Canelas 
Passos P6rto 

COMISSOES 

Oiretor: António Carlos de Nogueira 
local: Anexo 11 - Térr&a 
Telefones: 211-3487 

211-3488 
211-3489 

A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe: Daniel Reis de Souza 

local: Anexo 11 - Térreo 
Telefones: 211·3490 

211·3491 

COMISSÃO OE AGRICULTURA - (CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evelásio Vieira 
Vice-Prflidente: leito Chaves 

Titulares Suplentes 

1. Passos Põrto 1. Ju1ahy Magalháes 
2. Benedito Canelas 2. Affonso Camargo 
3. Pedro Pedronian 3. Joêlo Calmon 
4. José Uns 

1. Evelásio Vieira 1. Agenor Maria 
2. leite Chaves 2. Amoral Peixoto 
3. Jos& Richo 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - 211-3492 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO OE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Mendes Canale 
Vic&-Presidente: Agenor Maria 

Titulares Suplentes 
1. Mendes Conale 1. Raimundo Parente 
2. José lins 2. Alberto Silva 
3. Eunice Michiles 3. Almir Pinto 
4. Vicente Vuolo 

1. Evondro Carreira 1. Marcos Freire 
2. Agenor Maria 2. Humberto Lucena 
;l. Mouro Benevides 

niÃRIO no CONGRESSO NACIONAL (Scçào III 

LIDERANÇA 00 BLOCO PARLAMENTAR 00 

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

PMOB 

Uder 

Paulo Brossord 

Vlce-Líderes 

Humberto Lucena 
José Richa 

Marcos Freire 
MourO Benevides 
Nefson Carneiro 
Oreste' Quércio 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO POPULAR - PP 

Líder 

Gilvan Rocha 

Vlce-Lideres 

Evelósio Vieira 
Alberto Silva 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca- 211-3493 
ReuniQes: T erç'as·feiros, às 10:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 
(15 membrQs) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: 
19-Vice-Presidente: Aloysio Choves 
2'~-Vice-Presidente: 

Titulares Suplentes 

1. Bernardino Viana 
2. Helvídio Nunes 
3. José- Sarney 
4. Aloysio Chaves 
5. Aderbal Juremo 
6. Murilo Badaró 
7. Moocyr Dali a 
8. Amoral Furlan 
9. Raimundo Parente 

1 . Orestes Quércia 
2. Leite Choves 
3. Lázaro Barbozo 
4. Nelson Carneiro 
5. Paulo Brossard 
6. Franco Montoro 

1. Lonoir Vorgas 
2. Joã:o Calmon 
3. Almir Pinto 
4. Milton Cabral 
5. luíz Fernando Freire 
6. Arnon de Mello 

1. Cunha lima 
Z. lancredo Neves 
3. Dirceu Cardoso 

Assistente: Paulo Roberto A. Campos --2113494 
Reuniões: Quartos-feiras, às 1~00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 

COMISSÀO DO DISTRITO FEDERAL - (COF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Jessé Freire 
Vice-Presidenie: Lázaro Barbo:ta 

Suplentes 

1. Je5!5é Freire 1. José Guiomard 
2. Jose Sarney 2. Tarso Outro 
3. Pauos Pórto 3. Benedito Canelas 
A. Saldanha Oerzi 4. Moacyr Dalla 
5. Affonso Camargo 
6. Murilo Badaró 
7. José Caixeta 
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LIDERANÇA 00 BLOCO PARLAMENTAR 00 

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL - PDS 

Líder 

Jarbas PosiCirinho 

1. Itamar Franco 
2. Lázaro Barboza 
3. Adalberto Sena 

Vlce .. Uderea 

Aderbal Juremo 
Alo)'1io Chavo' 

Bemardino Viana 
José lins 

lomanto Júnior 
Moocyr Dalla 
M~rilo Bodaró 
Saldanha Oerz.i 

1. Henrique Sontillo 
2. Roberto Saturnino 
3. Gilvan Rocha 

4. Mauro Benevides 

Assistente: ledo Ferreira da Rocha - 211-3499 
Reuniões: Quintas~feiras, às 10:00 horas 
local: So]Q "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO OE ECONOMIA - (CE) 

(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presiden1e: Teotônio Vilela 
Yice-Presidente1 Roberto Saturnino 

Titulares Supfentes 

1. Arnon de Mello , 1. Helvfdio Nunes 
2. Bernardino Viana 2. Alberto Silva 
3. José lins 3. Benedito Ferreira 
4. Jessé Freire 4. Vicente Vuolo 
5. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7. luiz Cavalcante 

1. Roberto Saturnino 1. José Richa 
2. Teotônio Vilela 2. Orestes Quércia 
3. Morcos Freire 3. Tancredo Neves 
4. ~edroSimon 
Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro- 211-3.495 
Reunil3es: Quartas-feira;, às 10:30 horas 
local: Sala do Anexo "8" 

COMISSÃO OE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEC) 
{9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Joào Calmon 
V!ce-Presidente: Jutahy Magalhàes 

Titulares Suplentes 

1. Joêio Calmon 1. José Lins 
2. Tarso Outra 2. AMlon deMello 
3. Jutahy Magalh6es 3. Jorge Kalume 
4. Aloysio Choves 4. Pedro Pedrossion 
5. AderbCII Juremo 
6. Eunice Michiles 

1. Adalberto Seno 1. Marcos Freire 
2. Evelásio Vieira 2. Gilvan Rocha 
3. Franco Montara 

• 

r 
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Assistente: Sérgio do Fonseca Braga - 211-3.492 
Reuniões: Quintas-feira5, às 10:00 hc.~as 
local: Solo do Anexo B" 

COMISSÃO OE FINANÇAS - (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cunha Lim~ 
Vice-Presidente: Tancredo Neves 

Titulares 

1. Raimundo Parenta 
2. JoCio Lúcio 

3. lomanto Júnior 
4. Affonso Camargo 
S. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silva 
7. Amoral Furlan 
8. Jorge Kafume 
9. Jutahy Magalhães 

1 O. Mendes Canaltt 

1. Cunha Lima 
2. Tancredo Neves 
3. Roberto Saturnino 
4. Alberto Lovina5 

S. Pedro Simon 
6. Mauro Benevides 
7. T&Otônlo-Vilela 

Suplenhn 

1 . Saldanha Derzi 
2. Luiz Fernando Freire 
3. Jessé Freire 

4. Jos6 Sarney 
.5. Milton Cabral 
6. José Guiomard 

1, Paulo Brouard 
2. Marcos Freire 
3. Lâzaro Barboza 
4. José Richa 

Assistente: Carlos t;uilhermo Fonsoca - 211-3493 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas 
local: Sala "dóvis Bevilócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO OE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helvídia 'Nunes 
Vice-Presidente: lenoir Vergas 

Titulares Suplentes 

1. lenoir'Vargos 1. Jutahy Magalh6es 
2. Helvidio Nunes 2. Raimundo Parente 
3. Jessé Freire 3. Eunice Michiles 

4. Moacyr Dalla -4. Benedito Canelas 
5. luiz FernOOdo Freire 
6. Aloysio Chaves 

.1. Franco Montara 1. Nelson CarneirO 
2. Humberto Lucena 2. Marcos Freire 

3. Jaison Barreto 

Assistente: leila leivos Forro Costa -- 211-3-497 
Reuniõesr Quinfa5-feiras, às 11100 horas 
local: Sala '~Clóvis Bevilácqua" - ~nexo 11 

COMISSÃO OE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Arnon de Mollo 
Vice-Presidento: Alberto Silva 

Titulares Suplentes 

1. luiz Covalcanta 1. Affonso Camargo 
2. Milton Cabral 2. João Calmon 
3. Alberto Silva 3. Jutahy Magalhães 
4. Amon de Mello 

1, Dirceu Cardoso 1. Gilvan Racho 
2. Itamar Franco 2. Roborto Saturnino 
3. Henrique Santillo 
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Assistente: Carlos da fonseca Braga- 211-3-496 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala do Anexo "B" 

COMISSÃO OE MUNICIPIOS (CM) 

(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prosidente: lamento JUnior 
Více-Presidente: Orestes Quénia 

Titulares 

l . Lomonto JUnior 
2. Almir Pinto 
3. Amaral Furlan 
4. Amoral Peixoto 
5. Benedito Canelas 
6. Jutahy Magalhães 
7. Lenoir Vergas 
S. Moocyr Dallo 
9. Raimundo Parente 

lO. Saldanha Der:z:i 

1. José Richa 
2. Orestes Quércia 
3. Itamar Franco 
4. Evondro Carreira 
5. Lózaro Barbo:z:a 

l . Aftonso Comargo 
2. Evelósio Vieira 

Suplentes 

l. Tarso Outra 
2. João LUcio 
3. Aderbal Juremo 
4. Josê Sarney 
5. Murilo Badaró 

1. Agenor Maria 
2. Joison Barreto 
3. Humberto Lucena 

1. Gilvan Rocha 

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211·3.496 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11 :00 horas 
Local: Sala "Rui Barbosa 

COMISSÃO OE REOAÇÀO - (CR) 
(5 membr01) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vice-Presidente: Adalberto Sena 

Titulares Suplentes 

1. Tarso Outra 1. João Colmon 
2. Saldanha Derzi 2. Murilo Badaró 
3. Mendes Canele 3. Josá Samoy 

1. Dirceu Cardoso 1. Itamar Franco 
2. Adalberto Sena 

Assistente: Fatima Abrohõo de AraUjo - 211-3266 
Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas 
local: Sala "dóvis Bevil6cquo"- Anexo 11 

COMISSÃO OE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tono Outro 
19-Vice-Presidente: Saldanha Dorzi 
29-Vice-Presidente: lomanto JUnior 

Titulares 

l. Tarso Outra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Derzi 
4. lamento Júnior 
5. Mendes Canele 

Suplentes 

1. Aloysio Chaves 
2. Pedro Pedrossian 
3. 
4. José Guiomard 
5. luiz Cavalcante 

6. Aderbal Juremo 6. 
7. Afrr:r Pinto 
8. len<. ,, Vergas 
9. luiz Fernando Freire 
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1. Paulo Srossard 1. Marcos Freire 
2. Nelson Carneiro 2. Mauro Benevides 
3. Itamar franco 3. leite Chaves 
4. José Richa 
5. Amoral Peixoto 
6. Tariáedo Neves 

Assistente, 'leila leivos Ferro Cos!a- 211-3497 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbo$0" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SAODE 
f1 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidonto: Gilvan Rocha 
Vice-Presidente: Henrique Santillo 

Titulares Suplentes 

1. Lomanto JUnior 1. Saldanha Derzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kalume 
3. Alberto Silva 3. Benedito Canelas 
4. José Guiomord 

1. Gilvan Rocha 1. José Richa 
2. Henrique Sontillo 2. Adalberto Sena 
3. Joison Barreto 

Assistente: lôda Ferreira da Rocha - 211-3.499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas 
Local: Sola "Ruy Barbosa'' - Anexo 11 

COMISSÃO OE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kalume 
Vice-Presidente: Mauro Benevide5 

Titulares Suplentes 

l. Jorge Kalume 1." Raimundo Parente 
2. Luiz Covalconto 2. Amoral Furlan 
3. Murilo Badoró 3. José Guicimard 
4. Benedito Ferreira 

1, Mauro Benevides 1. Cunha Lima 
2. Agenor Mario 2. Jaison Barreto 
3. Orestes Quércia 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - 211-3499 
Reuniões: Quartos-feiras, às 9:30 horas 
local: Sala "Roy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: -Evandro Carroii'o 
Vice-Presidente: Humberto Lucena 

Titulares Suplentes 

1. Raimundo Parente 1. Affonso Camargo 
2. Luiz Fernando Freire 2. Pedro Pedrouian 
3. Bernardino Viana 3. Aderbal Juremo 
4. Alberto Silvo 

1. Evandro Carreira 1. Orestes Quércla 
2. Humberto Lucena 2. Evelóslo Vieira 
3. Lózaro Borbo:z:a 

Assistente: Lêda Ferreira do Rocha - 211-3499 
Reuni6es: Quintos-feiras, às 9:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Al"l:exo 11 
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇ0ES 
E OBRAS PÚBliCAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente1 Benedito Ferr~tira 
Vice-Presidonte: Vicente Vuolo 

Suplentes 

1. Bl!lnedito Ferreira 1. Passos P6rto 
2. Vicente Vuolo 2. tomanto Júnior 
3. Pedro Pedrossian 3. Alberto Silva 

4. Affonso Camargo 

~lÁ RIO _o,~ CONGRESSO ~A('IOI'\AI: {Sl•çiio H) 

1. Evandro Carreira 1. Leite Chaves 
2. lc:izaro Barboza 2. Agenor Maria 
3. Orestes QuérciCI 

Assistente: Marcelino dos Santos Cometia - 211-3499 

Reuni6es: Terças-feiras, às 10:00 horas 

Local: Sala "Ruy Barbcso" - Anexo 11 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS 

Chefe: Alfeu de Oliveira 

Local: Anexo 11 - Térreo - 211·3507 

Assistentes: 
Heleno lsnard Ac-cauhy - 211·3!510 
Mauro Lopes do Sei - 211-3509 
Ooyton Zonlorenci - 211-3508 

.. Outubro de 1980 

C) SERVIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E DE INQUtRITO 

Chefe: Cleide Maria B. F. Cruz 
Local: Anexo H - Térreo- 211-3.511 
Assistentes: 
Elizobeth Gil B. Vianno- 211·3.510 
Nadir da Rocha Gomes- 211·3508 
Haroldo P. Femandes- 211-3512 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORAS 

10,00 

HORAS 

09,30 

10,00 

10,30 

11,00 

HORARIO DAS REUNIOES DAS COMISS0ES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1980 

TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

RUY BARBOSA MARCELINO C.F. 
CLOVIS BEVILÁCQUA 

C.T. Ramal-4154 Ramal- 4139 · GUILHERME 

09,30 
CLOVIS BEVILÁCQUA 

GUILHERME C.S.P.C. 
RUY BARBOSA 

C.A.R. Ramal-4139 Ramal-4154 
LEOA 

QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.C. ANEXOnB" SÉRGIO 

C.S.N. 
RUY BARBOSA CARLOS 10,00 
Ramal- 4154 RUY BARBOSA 

C.D.F. 
Ramal-4154 

LEOA 
CLOVIS BEVILÁCQUA PAUlO 

C.CJ. 
Ramal-4139 ROBERTO RUY BARBOSA 

10,30 C.S: 
Ramal-4154 

LEOA 

RUI BARBOSA 
C.A. 

Ramal-4154 
SÉRGIO 

CLOVIS ~EVILÁCQUA 
r LOO C.L.S. LEILA 

ANEXO"B" 
Ramal- 4139 

C.E. 
Ramal-3888 

FRANCISCO 
CLOVIS BEVILÁCQUA 

12,00 C. R. FÁTIMA 

RUY BARBOSA 
Ramal-4139 

C.R.E. 
Ramal- 4154 LEI LA RUI BARBOSA 

11,00 C.M. CARLOS 
Ramal- 4154 

C.M.E. ANEXO"B" CARLOS 

r 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
I - ATA DA 158• SESSÃO, EM 15 DE OUTUBRO DE 1980 

1.1- ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Ofícios do Sr. 19-Secretário da Câmara dos Deputados 

Comunicando a aprovi:J.ção das seguintes matérias: 

-Projeto de Lei do Senado n' 61/77 (n' 4.510/77, na Câmara dos 
Deputados), que dispõe sobre o prazo prescricio-nal para a punibilidade de 
profissional liberal, por falta sujeita a processo disciplinar, a ser aplicada 
por órgão competente. (PrOjeto eriviado à sanção em 14 de outubro de 
1980.) 

-Substitutivo-do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 87/75 (n' 
51/75, na Casa de origem), que dispõe sobre o registro de empresas nas 
entidades fiscalizadoras do exercício de profissões. (Projeto enviado à 
sanção em 14-10-80.) 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto: 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 20(80 (n' 53j80, na Câmara dos 
Deputados), que aprova os textos dos A tos da União Postal das Américas 
e Espanha- UPAE, concluídos em Lima, a 18 de março de 1976, durante 
o XI Congresso da União Postal das Américas e Espanha. 

1.2.2 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

-Mensagem n' 124/78 (n' 210/78, na origem), do Senhor Presidente 
da República, solicitando autorização do Senado Federal, para que seja 
autorizada a alienação de terras públicas no Distrito AgropCCüário da Su
perintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), à empresa Ma-
til Agropecuâria S.A. _ 

-Ofício n• S-26/80 (n' 1.710(80, na origem);-do Sr. Governador do 
Estado do Paraná, solicitando autorização pala contratar operação de 
empréstimo externo, no valor de US$ 50,000,000.00, para aplicação no 
Programa de Investimentos em Áreas Urbanas e Rurais do Estado. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 5(80 (no 40/80, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto da Constituição da Organização das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial- UNIDO, em Agên
cia Especializada das Nações Unidas, concluído em Viena a 8 de abril de 
1979. (Redação final.) 

1.2.3 - Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n' 289/80, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que introduz alteração na Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

-Projeto de Lei do Senado n' 290(80, de autoria do Sr. Senador Ju
tahy Magalhães, que altera dispositivos da Lei n' 5.107, de 13 de setembro 
de 1966. 

1.2.4 - Requerimentos 
- N'i' 434/80,-de autoria do Sr. Senador Passos Pôrto, solicitando a 

transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso de posse do Dr. Al
bano do Prado Pimentel Franco na Presidência da Confederação Nacio
nal da Indústria. 

- N• 435/80, de autoria do Sr. Senador Paulo Brossard, de urgência 
para o Projeto de Lei do Senado n'i' 34/79, que dispõe sobre o processo de 
fiscalização pda Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal dos atos 
do Poder ExecutivO" e das administrações indiretas. 

- N'i' 436f80, de autoria da Sra. Senadora Eunice Michiles, solicitan
do dispensa de interstício e prêvia distribuição de avulsos para o Projeto 
de Resolução n' 125/80, que autoriza o Governo do Estado do Paranã a 
contratar operação de empréstimo externo no valor que menciona para os 
fins que especifica a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão ordi
nâri"a seguinte. Prejudicado em virtude da falta de quorum para votação, 
apÓs usar da palavra o Sr. Senador Dirceu Cardoso. 

1.3- ORDEM DO DIA 
-Projeto de Resolução n'i' 87/80, que autoriza a Prefeitura Munici

pal de Santo Antônio da Alegria (SP) a elevar em Cr$ 5.513.411,00 (cinco 
milhões, quinhentos e treze mil, quatrocentos e onze cruzeiros) o montanw 
te de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-ProjetO de ResoluçãO n9 88/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Três Lagoas (MS); a elevar em Cr$ 17.631.000,00 (dezessete mi
lhões, seiscentos e trinta e um mil cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 90/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Barra do Garças (MT), a elevar em Cr$ 6.417.000,00 (seis milhões, 
quatrocentos e dezessete mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n' 43/80-Complementar, de autoria do 
Sr. Senador Helvídio Nunes, que dá nova redação ao item I, artigo 29, da 
Lei Complementar n'i' l, de 9 de novembro de 1967. Discussão encerrada, 
voltando às comissões competentes em virtudes do recebimento de emen
da em plenário. 

-Projeto de Resolução n'i' 101/80, que aut~riza o Governo do Esta
do do Espírito Santo a realizar operação de empréstimo externo no valor 
de USS 15,000,000.00 (quinze milhões de dólares norte-americanos) desti
nado ao programa de ação do Estado. Apreciação adiada por falta de quo
rum regimental para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Resolução n• l02j8b; que autoriza o Governo do Esta
do da Bahia a realizar operação de empréstimo externo no valor deUS$ 
25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares), para aplicação nos pro
gramas de transporte rodoviário e de energia elétrica do Estado. Aprew 
ciaçào adiada por falta de quorum regimental para o prosseguimento da 
sessão. 

Projeto de Resolução n'i' 91/80, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de lgarapava (SP) a elevar em CrS 14.759.280,00(quatorze milhões, sete-
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,centos e cinqüenta e nove mil, duzentos e oitenta cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. Apreciação adiada por falta de quorum regimental 
para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Resolução n9 92/80, que-autoriza a Prefeitu-ra Munici
pal de Irecê (BA), a elevar em Cr$ 195.132.000,00 (cento e noventa e cinco 
milhões, cento e trinta e dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada. Apreciação adiada por falta de quorum regimental para o prosse
guimento da sessão. 

-Projeto de Resolução n9 93/80, que autoriza-a: Prefeitura Munici
pal de Rancharia (SP) a elevar em Cr$ 4. 704.000,00 (quatro milhões, sete
centos e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Apreciação adiada por falta de quorum regimental para o prosseguimento 
da sessão. 

-Projeto de Resolução n9 103/80, que autoriza a Empresa de Urba
nização do Recife - URB, a contratar operação_ de crédito no valor de 
Cr$ 204.543.216,36 (duzentos e quatro milhões, quinhentos e quarenta e 
três mil, duzentos e dezesseis cr~zeiros e trinta e seis centavos). Apreciação 
adiada por falta de quorum regimental para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Resolução n9 104/80, que autoriza a Prefeitura--MimiCí
pal de Cajazeiras ~(PB) a elevar em Cr$ 48.644.944, II (quarenta e oito mi
lhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro 
cruzeiros e onze centavos) o montante de sua divida consolidada. Apre
ciação adiada por falta de quorum regimental para o prosseguimento da 
sessão. 

-Projeto de Resolução n9 105/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Presidente Prudente (SP) a elevar em Cr$ 1!0.560.327,71 (cento e 
dez milhões, quinhentos e sessenta mil, trezentos e vinte e sete cruzeiros e 
setenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada. Apreciação 
a~iada por falta de quorum regimental para o prosseguimento da sessão. 

- Projeto de Resolução n9 107 f80, que autoriza o Governo do Esta
do de São Paulo a elevar em CrS 667.000.000,00 (seiSce"ntás e S-essenta e 
sete milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Apre
ciação adiada por falta de quorum regimental para o prosseguimento da 
sessão. -

-Projeto de ResolUção n9 108/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Limeira (SP) a elevar em Cr$ 30.489.375,00 (trinta milhões, quatro
centos e oitenta e nove mil, trezentos e setenta e cinco cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada. Apreciação adiada por falta de quorum re
gimental para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Resolução n"' 111/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Aracaju (SE) a elevar em Cr$ 25.495.947,12 (vinte e cinco milhões, 
quatrocentos e noventa e cinco mil, novecentos e quarenta e sete cruzeiros 
e doze centavos) o montante de sua dívida consolidada. Apreciação adiada 
por falta de quorum regimental para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Resolução n9 86/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Rolândia (PR) a elevar em CrS !0.088.324,40 (dez milhões, oitenta 
e oito mil, trezentos e vinte e quatro cruzeiros e quarenta centavos) o mon
·tante de sua dívída cOnsolida-da: Apr-eciação adiada por falta de quorum re
gimental para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Resolução n"' 110f80, que autoriza o Governo do Esta
do de Sergipe a realizar operação de empréstimo externo no valor deUS$ 
10,000,000.00 (dez milhões de dólares) para aplicação no sistema rodo
viário estadual. Apreciação adiada por falta de quorum regimental para o 
prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Lei do Senado no 89/80, de autoria do Sr. Senador 
Aderbal Jurema, que dispõe sobre isenção de multas previstas nos arts. 79 
e 8• da Lei n' 4.737, de 15 de julho de 1965- Código Eleitoral. Apreciação 
adiada por falta de quorum regimental para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Lei do Senado n9 158/78, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, que acrescenta parágrafo único ao art. 39 da Lei n9 5.859, 
de II de dezembro de 1972, que dispõe sobre a profissão de empregado 
doméstico. Apreciação adiada por falta de quoi-um regimental para o pros
seguimento da sessão. 

-ProjetO de Lei do Senado n"' 82/79, de autoria do Sr. Senador Hen
rique Santillo, que altera o artigo 59 do Decreto-lei n9 999, de 21 de ou
tubro de. 1969. Apreciação adiada por falta de quorum regimental para o

1 

prosseguimento da sessão. 
-Projeto de Lei do Senado n' 344(79, de autoria do Sr. Senador 

Orestes Quércià., dispondo sobre o pagamento em dobro do auxílio
natalidade, no caso que especifica. (Aprecia-ção preliminar da constitucio
nalidade.) Apreciação adiada por falta de quorum regimental para o pros
''Seguimento da sessão. 

1.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXIMA SES
SÃO. ENCERRAMENTO 

2 - MESA DIRETORA 

3- LIDERES E VI CE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

4 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

ATA DA 15~ SESSÃO, EM 15 DE OUTUBRO DE 1980 
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 46? Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -
PRESIDltNCIA DOS SRS. LUIZ VIANA E GABRIEL HERMES. 

ÀS 16 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michiles 
- Evandro Carreira - Rainlundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel 
Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- José Sarney- Alberto 
Silva-, Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins
Oziris Pontes - Agenor Maria - Dinarte Mariz - Cunha Lima - Hum
berto Lucena- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Marcos Freire- Nilo 
Coelho- João Lúcio- Luiz Cavalcante- Teotônío Vilela- Gilvan Ro~ 
cha - Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - Lomanto 
Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- João Calmon- Moacyr Dalla 
-Amara! Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Roberto Saturni
no - Itamar Franco - Tancredo Neves -Amaral Furlan- Franco Mon
toro - Orestes Quércia - José Caixeta - Henrique Santillo - Gastão 
MUller- Mendes Canale- Pedro Pedrossian- Saldanha Derzi- Affonso 
Camargo- Leite Chaves- Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Paulo Bros
sard - Pedro Simon - Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Gabild Hermes) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 60 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de DeuS iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 19-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

,t lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFfCIOS DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N9 357/80, de 14 do corrente, comunicando a aprovação do Projeto de 
Lei do Senado n' 61, de 1967 (n' 4.510/77, na Câmara dos Deputados), que 
"'dispõe sobre o prazo prescricional para a punibilidade de profissional libe
ral, por falta sujeita a processo disciplinar, a ser aplicada por órgão compe
tente". 

(Projeto enviado à sanção em 14 de outubro de 1980.) 

N9 358/80, de 14 do corrente, comunicando a aprovação do Substitutivo 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 87, de 1975 (no 51/75, na Casa de 
origem), que .. dispõe sobre o registro de empresas nas entidades fiscalizado
ras do exercício de profissões". 

(Projeto enviado à sanção em 14 de outubro de 1980.) 

., 

r 
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Ofício- Do Sr. l'?-Secretârio da Câm"ara do Deputados encaminhados à 
revisão do Senado, autógrafo do seguinte projeto: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 20, DE !980 
(N9 53/80~ na Câmara dos Deputados) 

Aprova os textos dos A tos da União Postal das Américas e Espa
nha- UPAE, concluídos em Lima, a 18 de março de 1976, durante o 
XI Congresso da União Postal das Américas e Espanha. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I.., Ficam aprovados os textos dos Atos da União Postal das 

Américas e Espanha- UPAE, concluídos em Lima, a 18 de março de 1976, 
durante o XI Congresso da União Postal das Américas e Espanha. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

MENSAGEM N• 39, DE 1980 

Excelentí.s.simos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Em conformidade com o disposto no artigo 44, Inciso I, da 

Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada con
sideração de Vossas Excelências, acompanhados de ·Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, os 

(
' seguintes A tos da União Postal das Amét:!.cas e Espanha (UPAEJ, 

co.ncluídos .em Lima, a 18 de março de 1976~ durante o XI_ Con-
1 gresso da União Postal das Américas e Espanha: Constituição da 
i União Postal das Américas e Espanha; Protocolo Adicional à cons-

tituição da União Postal das Américas e Espanha; Regulamento 
• Geral da União Postal das Américas e Espanha e Regimento In

terno Permanente dos Congressos, em anexo; Regulamento da 
Secretaria Internacional da.'' União Postal das Américas e Espa
nha; Regulamento do Departamoento de Transbordos da União 
Postal das Américas e Espanha; Convenção- da União Postal das 
Américas e Espanha e respectivos Protocolo Final e Regulamento 
de Execução; e Acordo Relativo a Encomendas Postais, e resp-ec
tivos Protocolo Final e Regulamento de Exeeução. 

Brasília, 16 de janeiro de 1980. - João FiguC.iredo. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 DTC/DAIJDE-I/DCS/DAM-I/ 
DAM-li/C/277/671(00). DE 20 DE DEZEMBRO DE 1979, DO 
MINIS'I'ÉRIO DAS RELAÇOES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honr-a __ de levar ao conhecimento de_ Vossa Exc-elên

cia que o Ministério das Comunicações s_olicitou ao Itamaraty pro
v.idenciar a ratificação, pelo Brasil, dos Atos Finais do XI COn
gresso da União Postal das Américas e Espanha- UPAE -, reali
zado em Lima, em 1976. 

2. Em atendimento ao disposto nos artigos 23 e 24 da Cons
tituição da UPAE, os referidos Atos Finais deverão ser ratifica
dos pelos paises-membro.s da União e o instrumento de ratificR
ção depositado junto ·ao Governo do Uruguai, pais sede da UPAE. 

3. São os seguintes os A tos Fina'is: 
1. Constituição. Protocolo Adicional. A Constituiçã-o tem por 

finalidade facilitar e aprimorar, entre os povos da América e da 
Espanha, o funcionan1ento dos seus servdços postais e contribuir 
para o desenvolvimento t:e suas atividades. O Protocolo Ad~cional 
refere-se aos privilégios e imunidades, ao transbordo, às confe
rências e as resoluções, recomendaçôes e votos. 

2. Regulamento Geral e Anexo: Regimento Interno Perma
nente dos Congressos. O !Regulamento Geral refere-re à.s disposi
ções que asseguram a aplicação da Constituição e o seu funcio
namento e o seu Anexo regula a realização- dos Congressos. 

3. Regulamento da Secretaria Internacional da União Postal 
as Américas e Espanha. Estabelece, entre outros dispositivos, os 
membros do COngresso; as Delegações; os poder•es dos Delegados; 
a participação da Secretaria Internacional e suas funções; os 
observadores; os votos; a composição da mesa do Congresso; as 
atribuições_ do Presidente do Congresso, do Vice-Presidente, do 
Secretário-Géral e das Comissões; a assinatura dos Atos. 

4. Regulamento do Departamento de Transbordos da União 
Postal das Américas e Espanha, Regula a organização e o fun
c<!onamento da Secretaria Internacional da UPAE e as relações 
com o Governo da República Oriental do Uruguai, na sua con
dição de pais sede, bem como estabelece a competência da Di
reção Nacional dos Correios do Uruguai, na sua qualidade de Au
toridade de Alta Inspeção da Secretaria Internacional. 

4. O Brasil assinou, também, um Acordo Relativo a Enco
mendas Postais cujo Protocolo Final e Regulamento de Execução, 

muito embora não sejam atos obrigatórios da União Postal Uni
versal --:- UPU -~ o são para os países-membros qrie a eles te
nham aderido, o que implica na necessidade de virem a ser, tam
bém, ratificados. 

5. O Acordo Relativo a Encomendas Postais e seu Protocolo 
Final, referem-se, entre outros, às modalidades de transportes e 
entrega; peso e dimensões; taxas e direitos; franquia postal; 
taxas de tratamento aduaneiro, entrega e armazenagem; enco
mendas com dupla consignação e responsabilidade. 

6. O Regulamento de execuç-ão refere-se ao _encaminhamen
to; encomendas com valor declarado; expedições em trânsito; 
prazo de conservação dos documentos; recebimento e conferência 
das expedições, etc. 

7. Nessas condiçõeS, submeto à aprovação de Vossa Excelên
cia o anexo projeto de Mensagem ao Congresso Nacional que en
caminha à apreciação do Poder Legislativo os Atos da União Pos
'001 das Américas e Espanha. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, 
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito, 
- Ramiro· Saraiva Guerreiro. 

CONSTITUIÇÃO DA UNlAO POSTAL 
DAS A.MÉRIOAS E ESPANHA 

(Texto revisto de acordo com as modificações adotadas 
pelo XI Congresso Postal Américo-espanhol, Lima, 1976, 
segundo o Protocolo Adicional anexo.) 
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CAPiTULO II~ b) as repartições de cotrelos estabelecidas pelos Países-mem- ' 
Aceitação e Denúncia dos Atos da União bros em territórios não compreendidos na União; ~ • 

Assinatura, ratificação e outras modalidades de aprovação c) os demais territórios que, sem ser membros da. União, de-
dos Ates da União pendem .sob o ponto de viSta postal de Parses-membros. 

Notl!icação das rati!lcações e de outras modalidades de apro- ARTIGO 4.o 

23. 

24. 
vação dos Atos da União 

25. Adesão à Constituição e aos outros A tos da União 
26. Denúncia de Acordo 
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28. 

29. 

30. 

CAPiTULO III 
Modificação- dos A tos- da União 

Apresentação de proposições 
Modificação da Constituição. Ratificação 
Modificação do Regulamento Geral, COnvenção, Acordos, Re
gulamento da Secretaria Internacional e Regulamento do 
Denartamento de Transbordos 

CAPiTULO IV 
Legislação e Normas S.ubsiàiárias 

Complemento às disposições dos Atos 

ÇAP1TULO V 
Solução de Litígios~ 

31. Arbitragem 
TiTULO III 

Disposições Finais 

CAPiTULO úNICO 
32. Execução e duração da constituição 

CONST!TtJIÇAO DA UNlAO POSTAL 
DAS AllmRICAS E ESPANHA 

PREAMBULO 
Com a finalidade de estender, facilitar e aprimorar entre os 

povos das Américas e da Espanha o funcionamento dos seus ser
viços postais e contribuir para o desenvolvimento de suas ativi
dades os Representantes Plenipotenciários dos Governos dos Pai
ses cÓntratantes adotaram, sob reserva de ratificação, '3. presente 
constituição. 

TiTULO 1 

Disposições OrgâniCas 

CAPiTULO I 

Generalidades 
ARTIGO 1.0 

Extensão e Finalidade da União 

1. Os Países cujos gov.eríi.Os adótem a presente Constituição 
formam, sob a denominação de União Postal das Américas e Es
panha, um só território postal para a permuta recíproca de re
messas de correSpondência em condições mais favoráveis para o 
público do que as estabelecidas pela União Postal Universal. 

2. Em todo o território da União estará garantida '3. liber
dade de trânsito. 

3. A União Postal das Américas e Espanha tem por objeto, 
ainda, facilitar e aprimorar as relações postais entre >a.s AdminiS
trações dos Países-menibros, estabelecer uma ação capaz de re~ 
presentar eficazmente nos Congressos, Conferências e demais reu~ 
niões da União Postal Universal, assim como de o-q.tros organis
mos internacionais, seus interesses comuns,_ no que se refere aos 
serviços posta.is, e de harmonizar os esforço,s dos Países-membros 
para o alcance desses fins. 

4. A União participará, dentro dos limites financeiros dos 
programas ~provados pelo Congresso, ria assistência técnica e 
no ensino profissional postal em benefício de seus Países~mem
bros. 

ARTIGO 2.0 

Membros da União 
São membros da União: 
a.) os Países que possuam a qualidade de membro na data da 

entrada em vigor da presente Constituição; 
b) os Países que adquiram a qualidade de membro conforme 

o artigo 11. 
ARTIGO 3.0 

Ambito da União 
A União comprende· em seu âmbito: 
a> os territórios dos Países-membto.s; 

Sede da União 
A sede da União e de seus órgãos l)ennanentes se localiza em 

Montevidéu, capltal da República Oriental do Uruguai. 

ARTIGO 5.0 
Idioma Oficial da União 

O idioma oficiai da União é o espanhol. 
ARTIGO 6.0 

Moeda-tipo 
Para a aplicação do.s Atos da União se tomará como unidade 

monetária. o franco-ouro definido na Constituição da União Pos
tal Universal. 

ARTIGO 7.0 

Personalidade Jurídica 
Todo País-membro de acordo com sua legislação interna, outor

gará capacidade jurídica à União Postal das Américas e Espa
nha. para o correto exercido de .suas funçóes e a realização de seus 
propósitos. 

ARTIGO s.o 
Privilégios e Imunidades 

1. A União gozará no territói'io de cada. um dos Países-roem- • 
bros dos privilégios e imunidades necessárias para a realização 
de seus propósitos. 

2. OS Representantes dos Países-membros que concorram às 
reuniões dos órg_ãos da União e os funcionários desta quando no 
cumprimento de funções oficiais do Organ1smo gozarão, igual
mente, dos privilégios e imunidades necessários para o cumprtroen
to de suas ativ_:idades. 

ARTIGO 9.o 
Uniões- Restritas 

Os PaÍSes-membros poderão estabelecer entre si uruoes mais 
estreitas com a finalidade de reduzir tarifas ou introduzir outras • 
melhorias sobre quaisquer dos serviços a que se referem os Ates 
da União aos quais os Países tenham aderido. 

ARTIGO 10 
Acordos Especiais 

~As Administrações postais dos Países-membros poderão ceie- 1 brar acordos especiais: . r 
a) para melhorar os .serviços postaiS estabelecidos na Conven- , 

ção e nos Acord-os da União aos quais tenham aderido; 
b) para estapelecer em .suas relações recíprocas aqueles servi

ços postais que realizem em seu regime interno e que não estejam 
previstos nos Atos da União. 

ARTIGO 11 
Departamento de Transb~;.rdos 

com a finalidade de receber e reexpedir as remessas oriundas 
das AdnüniStraçóes postais dos Países-membros e que dêem lugar 
a operações de transbordo no Istmo, funciona no Panamá, capi
tal da República do Panamá, um Departamento ct_e Transbordos. 

CAPiTULO II 

Adesão~ Admissão e Retirada da União 

ARTIGO 12 
Adesão ou Admissão na União 

1. Os países ou territórios que estejam situados no Continen
te americano ou suas ilhas e que tenham a qualidad_e de membros 
da União Postal Universal, desde que nã:O tenham nenhum conflito 
de soberania com algum País-membro, poderão aderir à União. 

2. Todo paíS soberano das Américas, que não seja membro 
à a União Postai Universal, poderá solicitar sua admissão na União 
Postal das Américas e Espanha. 

3. A adesão ou a solicitação de admissão na União deverá 
.i.ncluir uma declaração formal de adesão ã. Constittáção c aos 
Atos obrigatórios da União. 

ARTIGO 13 
Retirada da União 

Todo país teiã direito a retirar-.o::.e da União, renunciando à 
sua q:ualidade de membro. 
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CAPiTULO III 
Organização da União 

ARTIGO 14 
órgãos da União 

1. Os órgãos da União são: o Congresso, as Conferências o 
Conselho COnsultivo e Executivo e a Secretar:ta Internacional. ' 

2. Os órgãó~s pelinanentes dá- União sao: ó COnselho Consul
tivo e Executivo e a Secretaria Internacional. 

ARTIGO 15 

O Cong'resso 
1. O Congresso é o órgão supre-mo-:a.a- Ullião. 
2. O Congres:so se _coinporâ dóS_ Representantes dos Paises

membro.s. 
ARTIGO 16 

Congressos Extraordinários 
. A pedí9-o de três Paí.ses-memOros, pelo menoo, e com a anuên

cia de dms terços dos Países~membro.s poder-se-ã celebrar um 
Congresso extraordinário. 

ARTIGO 17 
Conferências 

1. A pedido de cinco Administrações postais dos Países
membros, pelo menos, e com a anuê1:1:c~a de dois terços ,dos Paí
ses-membros, poder-se-á celebrar Uina Conferência com a finali
dade de examinar questões técnicas ou a-d:ministr3.tivas. 

. 2. Por oca...~ão de celebrar-se um Congresso Postal Universal 
• os Representantes dos Países-membros celebrarão uma Conferên~ 

ela para determinar a ação conjunta a seguir no mesmo. 

ARTIGO 18 
Conselho Consultivo e Executivo 

1. O Conselho Consültivo e Executivo assegurará entre dois 
Congressos a continuidade dos trabalhos da Uni~o conforme as 
disposições dos Atas da União e deverá efetuar estudos e opinar 
sobre questões técnicas, de exploração, e_ econômicas, que interes
sem ao serviço postal. 

2. Oa ine-nibros do Conselho Consultivo e Executivo exercerão 
• suas funções em nome e nci interesse da União. 

l 

ARTIGO 19 

Secretaria Internacional 
A Secretaria Internacional da União Postal das Am,éricas e 

Espanha, que é o órgão permanente de coordenação, informação 
e consulta entre a.s Administrações postais dos_ Pai.ses-rile·mbros, 
funciona na sede da União, dirigida e administrada por um. Dire
tor-Geral e sob a alta inspeção da Direção Nacional dos Correios 
da República Oriental do Uruguai. 

CAPíTULO IV 
Finanças 

ARTIG_O 20 

Despesas da União. Contribuições dos Países-membros 

As despesas da União serão suportada;:; em comu"m por todos 
os Paí.ses-membros, que para tanto serão clawificados em certo 
número de categorias de c-ontribuição. 

TíTULO II~ 
Atos da União 

CAPíTULO I 

Generalidades 

ARTIGO 21 
Atos da Utiião 

1. A ConstituiçiW é o Ato fundamental da União e contém 
suas normas orgânicas. 

2. O Regulamento cferal contém as di.~PQSições que assegu
ram a aplicação da Constituição e o funcionamento da União. 
Será obrigatório para todos os Países-membros. 

3. A Convenção e seu Regulamento de Execução contêm as 
normas comuns aplicáveis ao serviço postal internacional e as 
disposições relacionad~ com os objetos de correspondência. Estes 
Atas serão obrigatórios para todos os Países-membros. 

4. Os Acordos e .seus Regulamentos de Execução re~ularão 
os serviços que não sejam os de objetos de correspondênma. So
mente .serão obrigatórios para os PaíSes_-membros quoe a eles te
nham aderido. 

-5 Os Protoco:os finais, anexados eventualmente aos Atas da 
União mencionados nos parágrafos 3.o e 4.o, contêm as reservas 
a estes A tos. 

6. O Regulamento da Secretaria Internacional da União esta-
belece as normas para seu funcionamento. 1

• 

7. .O Regulamenw do Departamento de Transbordos esta
belece as normas para o funcionamen~ deste Departamento. 

ARTIGO 22 

Resoluções, Recomendações e Votos 

1. As Resoluções _são as decisões adotadas pelo Congresso 
com força obrigatória transitória, para os ·órgãos da União aos 
quais se -dirige a determinação. 

2. ~- _r~~omendaç-ões e _os vo_:t<>s carecem de força obrigatória. 
As- Admin1sti'ã.Ções que os observem terão a obrigação de comuni
cá-lo às demais por intermédio da Secretaria Internacional da 
Unif.o. ~ ~ -

CAPíTULO II 

Aceitação e Denúncia dO'S Atos da União 

ARTIGO 23 

Assinatura, Ratificação e outras Modalidades 
de Aprovação _dos A tos da União 

1. A assinatura dos .A.tos da União pelos Representantes Ple
nipotenciários dos Países-membros7 terá lugar ao término do Con
gresso. 

2. A -eonstituição_s-e:rá ratific~da, tãO logo seja J)os.sivel, pelo.'i 
Países signatários. 

3. A aprovação dos Atas da União, diferentes da Consti
tuição, será .regida pelas normas constitucionais de cada Pais 
signatário. 

4. Sem prejuízo do procedimento mencionado no parágrafo 
anterior, os Países signatários poderão ratificar ou aprovar os 
Ates provisoriamente, dando conhecimento disso por correspon
dência à Secretaria Internacional da União. 

5. Se um Pais não ratificar a Constituição ou não aprovar 
os outros Ates, nem um nem outros deixarão de ser válidos para 
os que houverem ratificado ou aprovado. 

.ARTIGO 24 

NotificaçãO- dãs Ratificações e de outras Modalidades 
de Aprovação do'S Atos da União 

Os instrumentos de ratificação da Constituição e, eventual
mente, os da aprovação dos demais Atas serão depositados, no 
menor prazo, perante o Governo do País sede da União, o qual 
o comunicará aos demais países-membros. 

ARTIGO 25 

Adesão à Constituição -e aos outros Atos da. União 

Os Países-mem)Jros que não tenham assinado a presente Cons
tituição, os Atos obrigatórios ou eventuoalmente os Atos faculta
tivos, poderão a ele~ aderir e.m qualquer momento. 

ARTIGO 26 

Denúncia de um Acordo 

Cada País-membro terá a faculdade de .~:iuspender sua parti
cipação em um ou em vários Acordos. 

CAPíTULO III 

Modificação dos Atos da União 

ARTIGO 27 

Apresentação de Proposições 
1. As proposições modificativas dos Atos da União poderão 

ser apresentada.'i: 

a) pela Administração postal de um País-membro, sempre 
que deles participe; 

. b) pelo COnselho Consultivo e Executivo como conseqüência 
dos estudos que realize ou das atividades da esfera de sua: compe
tência; 

c) pela Secretaria Internacional da _União no que se rela
cione com a sua organização e ftmcionam.ento, após prévia adoção 
por um ou por vários dos Pafses-membros. 
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2. As ·proposições poderão ser apresentadas ao congresso. 
ou no intervalo dcs Congressos. As proposições relativas à Consti
tuição e ao Regulamento Geral não poderão ser submetidas senão 
ao Congresoo. 

ARTIGO 28 

Modificação da CGnStituição. Ratificação 

1. Para serem adotada.s, as proposições submetidas ao Con
gresso, relativas à presente Constituição, deverão ser aprovadas 
por doi& terços, pelo menos, dos Paises-membros da União. 

2. A$ modificações adotadas por um Congresso serão objeto 
de um protocolo adicional e salvo acordo em contrário deste COn
gress'o, entrarão em, vigor ao mesmo tempo que. o& Atas .. revistos 
no curso d&.tte me.s.roo Congresso. 

3. As modificações da Constituição serão ratificadas o mais 
brevemente possível pelos Países-membros e os instrumentos desta 
ratificação serão tratados conforme as dispo$ições dos artigos 
23 e 24. 

ARTIGO 29 

Modificação da· Regulamento Geral, Convenção, Acordos, 
Regulamento da Secretaria Internacional e Regulamento 

do Departamento de Transbordos 

1. O Regulamento Geral, a Convenção, os Acordos, o Regu.. 
lamento da Secretaria .Iiitetnacional e o Regulamento do Depar
tamento de Transbordos, estabelecem as condições a que estarão 
subordinados à aprovação das proposições que lhes di.ze~ respeito. 

2. Os Atos. mencionados no _parágriifo anterior entrarão em 
execução simultaneamente e terao a mesma duração. A partir 
do dia fixado pelo COngresso para execução destes· Atos, os A tos 
correspondentes ao Congresso anterior ficarão derrogados. 

CAPíTULO IV 
Legislação e NOrmas Subsidiárias 

ARTIGO 31l 

Complemento às Disposições dos Atos 

Os a.~untos relacionados com os· serviços postais que não 
estiverem compreendidos nos Atas da União, serão regulados, pela 
ordem: 

1.0 - pelas disposições dos .Atos da União PQ.stal Universal; 
2.0 - peios acord<m que os Países-membros firmarem entre si; 
3.0 - pela legislação interna de _cada Paí~-membro. 

CAPiTULO V 
Solução de Litigios 

ARTIGO 31 

Arbitragein 

Os litígios que se apresentarem entre as Administrações pos
tais dos Países-membros sobre a interpretação ou apli~ação dos 
Atos da União serão resolvidos por arbitragem, de· Conformidade 
com o estabelecido no ~egulamento Geral da União Postal Uni
versal. 

TITULO III 

Disposições Finais 

CAPíTULO úi'IICO 
ARTIGO 32 

Execução e Duração da Constituiç.ão 

A presente Constituição entrará em execução no diaprlmeiro 
de julho do ano de ml). novecentos e setenta e dois e permanecerá 
em vigor durante tempo _indeterminado. 

Em fé do que os Representantes Plenipotenciários ~o~ Go
vernos dos País_es-membros assinaram a presente Constltmçao, na 
cidade de Santiago, ~apita! da República do Chile, aos vinte e seis 
dias do mês de novembro dQ ano de mil n_ovecentos___!!_setenta e um. 

Art. 

PROTOCOLO ADICIONAL A CONSTITUIÇãO DA 
UNIAO POSTAL DAS AMÉRICAS E ESPANHA 

íNDICE 

I. (Artigo 8.0 da Constituição de Santiago, modificado) - Pri
vilégios e imunidades. 

II. (Artigo 19 da Constituição de Santiago, modificado, que pa.ssa 
a ser 11) - Departamento de Transbordos. 

III. (Artigo 16 da Constituição de Santiago, modificado, que pas-
sa a ser 17) - Conferências. · 

IV. (Artigo 22 da Constituição de Santiago, modificado) - Reso
luções, recomendações e votos. 

V. Exeeução e duração do PrOtocolo Adicional à Con.stituição 
da União Postal das Américas e Espanha. 

PROTOCOLO ADICIONAL A CONSTITUIÇÃO DA 
UNIAO POSTAL DAS AMÉRICAS E ESPANHA 

Os Representantes Plenipotenciários dos Governos dos Paises
membros da União Postal das Américas e Espanha, reunidos em 
Congresso em Lima, capital do Peru, tendo em. vista o artigo 28, 
parágrafo 2.0 , da Constit_uição da União Postal das Américas. e 
F)spanha, firmada na cidade de Santiago, capital da República do 
Chile, em vinte e seis de ,.novembro do ano de mil novecentos e 
setenta e um,- adotaram oob reserva de ratificação, as seguintes 
modificações à referida Consti-tuição. _ 

ARTIGO.! 
(Artigo 8.0 da Constituição de Santiago, modificado) 

Privilégios ~ imunidades 

1. A União· gozará no território de cada um, dos Países-mem
bros dos privilégios e imunidades necessários para a realização 
de seus propósitos. 

2. Os Representantes. dos Países-membros que concorram às 
reuniões dos órgãos da União e os funcionários desta, quando em, 
cumprimento de missões oficiais do Organismo gozarão, igualmen
te, dos privilégios e imunidades necessários para o cumpri.mento 
de suas ativldades. 

ARTIGO II 
(Artigo 19 da Con.stituição de Santiago, modificado, 

que passa a ser 11} 

Depa~ento de .7Tansbordos 

Com a finaUdade de receber e reexpedir as remessas oriundas 
das Adrnlnistrações postais dos ~a..íses-m.embros e que dêem,_ lugar 
ã-operaçõés tlé transbordo nl:l J;.strno, funciona. no Panamá, capital 
da República do Panamá, um Departamento de Transbordas. 

ARTIGO·rrr 

(Artigo 16 da Constituição de Santiago. 
modificado, que passa a ser 17) 

Conferências 

·r 

! 
• 

J. Par solicitação de cinco ~dll)inistraçõe$ postais dos Países
membros, pelo menbs, e com a a_n_unêcia: de dois terços dos Paí
ses-membros, poder-se-á celebrar uma Conferência, com a finali- I 
dade de examinar questões. técnicas ou administrativas. 

2. Por ocasião da celebração de U:tl\ Congresso Postal Uni
vernal os Representantes dos Países-membros celebra,rão um.a 
Conferência para determinar a ação conjunta a seguir no referido 
Congresso. 

ARTIGO IV 
(Artigo 22 da Coristituição de Santiago, modificado) 

Resoluções, Recomendações e Votos: 
1. As Resoluções são as decisões adotadas pelo Congresso 

com força obrigatória transitó.ria, para os órgãos da União aos 
quais se dirige a determinação. 

. 2. AS-_-recomendações e os votos carecem de força obrigatóda. 
As Administrações que os observem terão a obrigação de com.u
nicá-lo às demais por interm·édio da Secretaria Internacional da 
União. 

ARTIGO V 
Execução e Duração do Protocolo Adicional 

à Constituiçãc:. da União Postal 
das Américas e Espanha 

O pr~ente Pr{)tocolo Adicional começará a ser executado no 
primeiro dia d·a mês de outubro do ano de mil novecentos e .setenta 
e seis e permanecerá em._ vigor por tempo indeterminado. 

, Em fé do que, o.s ·Representantes Plenipotenciários dos Go
vernos dos Países-membros ;redigiram o presente Protocolo Adicio
nal, que terá a mesma força e o mesmo valor como se suas dispo
sições estivessem inseridas no próprio texto da Constituição e 
assinam um exemplar que fl~Jará depositado nos arquivos do 
Governo do PaW sede da. União. O Governo do Pais sede do Con
gresso entregará uma cópi<,L a Cada Par·te. 

Assi~ado em Lima, capital do Peru, aos dezoito dias do mês 
de março do ano de mil novecentos e setenta e .seis. 
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REGULAMENTO GERAL 
DA 

UNIAO ~POSTAL DAS AMÉRICAS E ESPANHA 

os abaixo assinados. Representantes Plenipotenciários dos 
Governos <los Países-membros da União, reunidos em Congresso em 
Lima capital do Peru, tendo em vista o a.~lgo 21, parágrafo 2.0

, 

da Constituição da União Postal das Amenc";s 7 Espanh~, con
cluida na cidade de Santiago, capital da Republica do Chile, em 
vinte e seis de novembro de mil novecentos e setenta e um, a~ota
ram de comum acordo, no presente Regulamento Gera!, as dispo
sições que asseguram a aplicação de dita COnstituiçao e o seu 
funcionamento. 

CAPíTULO I 
Adesão, admissão e retirada da União 

:ARTIGO .101 

Adesão ou admissão na União. Procedimento 
1. A nota de adesão ou a solicitação de admissão, deverá ser 

dirigida pelo Governo do pais interessado, pela via diplomática, 
ao Governo da República. Oriental do Uruguai, o qual a comunicará 
aos demais Países-membros da União. 

2. Para ser admitido como membro requer-se que a solicitação 
seja aprovada, pelo menos, por dois terços dos Países-membros. 

3. Considera-se que os Palses-membros aprovam a solici
tação quando não houverem respondido no prazo de quatro meses, 
a partir da data em que se lhes tenha enviado a comunicação. 

4. A adesão ou admissão de Uin país na qualidade de membro 
será notificada pelo Governo da República Oriental do Uruguai aos 
Governos de todos os Países-membros da União. 

5. Ao país solicitante será comunicado o resultado e se for 
admitido, a data a partir da qual é considerado membro, e demais 
dados relativos à sua aceitação~ 

ARTIGO 102 

Adesão aos Atos da União. :rrocedimento 
1. Os Paises-membros que tenham subscrito os Atos revistos 

pelo Congresso, deverão --a eles aderir no mais breve prazo possível 
2. Os Palses-membros que não tenham assinado os Atos dos 

Acordos, por deles não participarem, poderão em qualquer tempo, 
aderir a um ou vários dos referidos Acordos. 

3. Os instrumentos de adesão relativos aos casos previstos no 
artigo 24 da Constituição e nos parágrafos r.o e 2.o do presente 
artigo, serão dirigidos pela via diplomática ao Governo da Repú
blica Oriental do Uruguai, o qual notificará este depósito aos 
Países-membros. 

ARTio0100 

Retirada da União. Procedimento 

I. Todo Pais-membro terá a faculdade de retirar-se da União 
mediante denúncia da Constituiçãq que deverá ser comunicada 
pela via diplomática ao Governo da República Oriental do Uruguai 
e por este aos demais Governos dos Países-membros. 

2. A retirada da União será efetlvada ao ténnlno do prazo 
de um ano a partir do dia do recebhnento pelo Governo da Repú
blica Oriental do Uruguai da denúncia prevista no parágrafo 1.0 

3. Todo Pais-roe!lp.bro que se retire deverá cumprir com todas 
as obrigações estipuladas no.s Atos da União até o dia em que .se 
efetlvar sua retirada. 

cAPíTULO n 
Funcionamento dos órgãos da União 

ARTIGO 104 

Organização e funcionamento dos Congressos 
1. Os Representantes dos Países-membros se reunirão em 

Congresso a cada cinco anos aproximadamente. 

2. Cada ·congresso designará o pais no qual deverá reunir-se 
o Congresso seguinte sempi:e que houver oferecimento

1 
a esse res

peito, do Pais designado. Se forem vários os países que se ofere
cerem, a decisão terá lugar mediante votação em escrutínio se
creto. 

3. Se não for possível a realização de um Congresso no país 
escolhido, a Secretaria Internacional, com a urgência requerida, 
realizará as gesteõs necessárias para tratar de encontrar um pais 
que- cst.eja disposto a· ser _.sede do Congresso, submetendo-o ao Con
selho Consultivo e Executivo para sua aprovação. 
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4. Se ao encerrar um Congresso não houver nenhum país que 
se tenh3. o_ferecido para sede do próximo, a Secretaria Internacional 
realizará. posteriormente as gestões menc~onadas no parãgrafo 3.0 

5. Quando um Congresso deva ser reunido sem que haja ofe
recimento de um governo, a secretaria Internacional, de acordo 
com o Conselho~ Consultivo e Executivo e com o Governo da Repú
blica Oriental do Uruguai, adotará as disposições necessárias para 
co::wocar e organizar o Congresso no País sed~ da União. Neste 
caso, a secretaria IntemaciOnaJ. exer_çerá aS_ 1'tinções de GovernO 
anfitrião. 

6. Mediante prévio acordo com a ·secretãrta Iriternacional, o 
Governo do :Pais-sede do Congresso, fixará a data definitiva, assim 
como o lugar onde_ deva reunir---se o CongTé.Sso. Em princípio, um 
ano antes desta data o Governo âo :?aís ~ede do Cong.resso enviará 
convite ao Governo de cada País-membro, diretamente, ou por 
intermédio cta Secretaria fute_rnaclonal. 

7. As finalidades do Congresso são: 

a) rever e completar, se for o caso, os Atos da União, e 
b) tratar quantos assuntos sejam submetidos à sua conside

ração. 
8. Cada País~ membro se fará representar por um ou por vários 

delegados ou pela delegação de outro país. A delegação de um 
país não poderá_ representar senão a um país além do seu. 

9. Cada Congresso para a organização e desenvolvimento de 
seus trabalhos apUcará o Regimento inter:o.o permanente dos Con
gressos anexo ao -presente Regulamento. 

10. Nas deliberações -cada País-membro te~á direito a um 
voto. 

11. Todo :Pais~m~mbro terá direito a formular reservas à Con
venção e seu Regulamento de Execuçã·o e- àos Acordos e seuS Re
gulamentos na hora de assiná-los. 

12. O Governo do País sede do Congresso notificará, aos Go
vernos dos Países-membros os Ato.s que o Congresso adote~ 

ARTIGO 105 

Organização e funcionamento dos 
Congressos Extraordinários 

1. Os Países-membros se reunirãq _.em. C!:!Ugresso extraordi
nârio, quando a importância a urgência dos assuntos _a tratar 
não permitam esperar a celebração de um Congresso ordinário. 

2. Os Países-membros que o promovam, indicarão ao mesmo 
tempo qual deles está disposto a ser a ~ede do CP~_gres,sp extraor
dinário, a fim de que a Secretaria Internacional possa obter a 
anuência de todos os demais Países-membros. 

3. O Governo do País, designado como sede_ do Congresso 
extraordinário, enviará o competente convite _aq_ Governo de cada 
Pais-membro, pelo menos seis meses antes da data indicada para 
o inicio do Congresso extraordinário, diretamente, ou 'por inter
médio da Secretaria Internacional. 

4. Aplicam-se por analogia, os parágrafos s.o 9.0, 10 e 12 do 
artigo 104. 

5. Todo pais terá direito a formular reservas aos acordos e 
deciSões que se adotem em um Congresso extraordinário. 

ARTIGO 106 

Organização e funcionamento das Conferências 

1. As Administrações postais dos :Países-membros que pro
movam a reunião de uma conferência, indicarão ao mesmo tempo 
qual delas está disposta a que seu país seja sede da mesma. A 
Administração postal de dito país, de acordo com a Secretaria 
Internacional, dirigirá a competente conv~ão às d-emais Admi
nistrações dos Países-membros, diretamente ou por intermédio 
desta última. 

2. Quando a Conferência deva celebrar-se por ocasião de um 
Congresso da União Po.stal Univer~~l, a Sf!:cretari,a Internacional 
convocará, com tempo suficiente, os Re:PreSeiitaiites dos Países
membros para que se reúnam na cidade designada como sede do 
referido Congresso_ na data que tenha sido determinada pelo Di
reter-Geral da Secretaria Internacional de acordo com o Presi
dente do Conseuio Co~sultivo e EXecutivo;- -sem que- em nenhum 
caso possa exceder de sete dias de ·antecipação à fixada. para 
abertura do Congresso. Em di ta con:terêriCia se examinarão as 
proposições e assuntos de maior interesse_para.JL União, afim de 
determinar os prO<!edhnentos de_ ação conjunta a seguir. A con
ferência se reunirá. à margem do Gongresso Pos,tal Universal quan-
tas Vezes se estim.e ;necessário. -

3. Cada Conferência aprovará o Re_gimento interno que seja 
necessário para seus trabalhos~ AM · Sua aprovação vigorará o 
anterior. 

ARTIGO 107 
Conselho Consultivo e Executivo 

1. o Conselho cOi:t.sriltivo e Executivo se comporá de um Pre
sidente e quatro membros. _A Pnesidência co-rresponderá de direito: 
ao País sede do Congresso. Os quatro membros do Conselho serã.Q 
deSignados pelo Congresso mediante eleição entre os países que 
apresentem sua candidatura. 

2. Nenhum Pais-membro será eleito sucessivamente mais de 
duas vezes exceto quando lhe correspOnda desempenhar a Presi
dência do Conselho, em virtude do Q.isposto no parágrafo L0 

3. A primeira reunião de cada Co~lho s.erá convocada du
rante o Congresso pelo Presidente des.te. Nela se elegerá _um pri
meiro e um segundo Vice-Presidente. Se o :pais a quem corresponde 
a Presidência a ela reununciar, se converterá em membro de direi
to, passando a desempenhá-la o primeiro Vice-Presidente. Nesse 
caso, o segundo Vice-Presidente passará a primeiro e se elegerá 
um novo segundo Vice-Presidente entre os membros restantes. 

4.. Se en~e dois Congresso& se produzir algUma vacância no 
'Cóüselho ConsUltivo e ExecutivO caberá _pr-eenchê-Ia, por direito 
próprio, o membro da União que na última eleição houver obtido 
o maior número de votos sem ~ver sido eleito, e assim sucessi
vamente. Considera-:-se que se produziu uma vacância no Conselho 
consultivo e Executivo, quando um membro do mesmo não com
pareça a duas reuniões consecutivas ou renuncie a ser integrante 
deste. 

5. O Representante de cada um d9s Países-membros do Con
selho será designado pela Administração do seu país. Com exceção 
das sessões celebradas durante o Congresso, este Representante 
-deverá ser um funcionário qualificado da Administração postal. 

6. Convocado por seu Presidente, por intermédio da Secretaria 
Intemacionál1 o Conselho celebrará uma sessão anual na sede da 
União._ Em todas as suas reuniões o Diretor-Geral da Secretaria 
Internacional exercerá as funções de Secretátio Geral e poderá 
tomar parte nos debates do Conselho sem direito a voto. O Conselho 
redigirá seu Regimento; até então atuarã. com o regimento an
terior. 

7. Em caso de necessidades para lograr os objetivos da União, 
o Presidente, com a anuência de outros dois Países-membros do 
Conselho poderá con voe ar reunião extraordinárta. 

8. As funções de me!llbro do Conselho Consultivo e Executivo 
serão gratuitas. As despesas de funcionamento estarão a cargo 
da União. Com exceção .-o:as re~iões que se realizem du.rante o 
Congresso, o Representante de cada um dos Países-membros terá 
direito ao reembolso do preço da passagem pela via realmente 
utilizada, que pode ser: 

a) passagem aérea· de ida e volta eni classe econõmica,, ou 
b) qualquer outro melo sempre que sua importância não ex

ceda o custo da passagem de ida e volta em avião classe eeonômica. 
9. A Administração postal da República Oriental do Uruguai 

.serà _convidada a participar em suas reuniões na qualidade de 
observador, se esse pais não for membro do Conselho. Do mesmo 
modo poderão participar como observadores as Administrações dos 
Países-membros, mediante prévia comunicação à Secretaria Inter
nacional. Também poderá ser enviado convite ao Comitê de Linhas 
Aéreas da União e a qualquer outro organismo qualificado que 
desejar associar a seus trabalhos. 

10. O Conselho ConsUltivo e Executivo coordenará e super
visionará _todas as atividades da União com as seguintes atribUições 
em particular: 

a) manter contato com as Administrações postais dos Pa!ses
membros, com os órgãos da União Postal Universal, com as Uniõe~. 
postais restritas e com qualquer outro organismo nacional ou inter~ 
l!-acional; 

b) aluar como controlador das atividades da Secretaria Inter-. 
nacional; -

c) nomear~ mediante apresentação do Diretor-Geral, o Con·M 
selheiro, apôs.prévio exame do~ títulos _de compefênCia profissional 
postal de cand~datos propostos pelas Administrações dos PaiseS·· 
membros; 

d) para a: nomeação de que trata o inciso c) o Conselho leva-· 
rá em conta que a pessoa que ocupe esse posto deverá pmsuir 
a nacionalidad·e do país cuja Administração o tenha proposto. 
os empregados da Secretaria Internacional podem pleitear ::t: 
ocupação do citado cargo; 

e) apl'OVar a Memórlã _-am.ütl elàborada pela Secretaria Inter~ 
nacional sobre as atividades da União; 

i) autorizar o areamento anun.I da União dentro dos limites 
fi:x,ados _pe~o CongresSo. Estes limites somente poQeráo ser ultr~,-
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passados por iniciativa do Conselho e com a aprovação d~ ·maioria 
dos Países-membros; 

g) examinar e autorizar as solicitações de transposição entre 
programas e entre grupos de despesas de um mesmo programa do 
orçamento a;utorizado para_ o ano corrente, feitas pelo Diretor
Geral; 

h) realizar, por mandato ou por .sua iniciativa, estudos rela
tivos aos problemas administrativos, _jurídicos, legislativos, técni
cos, de exploração e eoonômic_os que apresentem_ interesse ou que 
possam influir nas Administrações postais dos Países-membros 
ou na União; ---

i) diligenciar ·e favorecer, através ,de especialistas em ensino 
postal, a implantação e desenvDlvimento de escolas postais nacio
nais nos países da União que o solicitem; 

j) aprovar os prqgramas e estabelecer normas acerca da orien
tação geral e métodos aplicáveis nas escolas técnica~ postais da 
União, assim como as normas de orientação geral sobre a progra
mação dos estudos e textos aconselháveis Para aquelas escolas 
nacionais que solicitem assessoramento; 

I) aprovar a designação do PaíS- Sede dO próxirilo Congresso 
no caso previsto no artigo 104, § 3.0, após prévia votação se houver 
mais de um candidato; 

m) apresentar proposições de modificações dos Atas ou reeo
mendagões dirigidas às Administrações postais dos Países-mero
bros ou proposições, sugestões ou recomentações dirigidas ao Con
gresso. Em ambos os casos as proposigões devem ser resp.ltantes 
de trabalhos ou estudos que caibam ao Cons-elho de acordo com 
este artigo ou por delegação do Congresso; 

n) estabelecer normas acerca dos documentos que a Secreta
ria Internacional deve publicar, distribuir e vender; 

o) o funcionamento das escolas postais e a organização e 
de$envolvimento dos cursos serão supervisionados pelo Conselho 
Consultivo e Executivo por intermédio da Secretaria Internacio
nal; 

p) promover a cooperação internacional para facilitar, por 
todos os meios de que disponha, a assistência técnica às Ad'm.ini.s
trações postais dos países_ em vias de desenvolvimento; 

q) as demais atribuições necessárias para o devido cumpri
mento do objeto do Conselho . 

11. O Conselho Consultivo e _Executivo apresentará, pelo 
menos com quatro meses de antecedência ao próximo Congresso, 
um informe sobre o conjunto das atividades realizadas no período 
entre um e outro Con~esso. -

ARTIGO 108 

Idiomas utilizados para a publicação de documentos, 
Deliberações e a correSpondêitcia de serviço 

1. Os documentos da União serão fornecidos à.s Adminis
. tragões no idioma oficial daquela. Contu<lo, para a correspondência 
de serviço emitida pelas Administrações postais dos Países-mem
bros cujo idioma não seja o espanhol, estas pD<ierão empregar 
seu próprio idioma. 

2. Excepcionalmente, o Conselho Consultivo e Executivo po
derá autorizar a tradução, para os idiomais francês, inglês e por
tuguês, de publicações que se revistam de interesse especial para 
a execução dos serviços. 

3. Para as deliberações dos Congressos, Conferências e Reu
niões da União, além do idioma espanhol serão admitidas os idio
mas francês, inglês e port.ugnês. Fica_ a critério dos organizadores 
da reunião e da Secretaria InternaCional a escolha do sistema 
de tradução a empregar. 

4. As despesas decorrentes da: interpretação referida no pará
grafo a~terior correrão por conta da União. 

CAPíTULO ill 

Secretaria Internacional d'a União 

ARTIGO 109 

Atribuições da Secretaria Internacional 
1. No âmbito de suas funções gerais, corresponde à Secre

taria Internacional: 
a) reunir, coordenar, traduzir, publicar e distribuir os do

cumentos e informações de qualquer natureza, que interessem ao 
serviço postal da União; 

b) realizar consultas por iniciativ·a própria ou a pedido de 
uma Administração postal a fim de conhecer opiniões com caráter 
ilustrativo; 

c) proporcionar todas as informações que lhe solicitem as 
Administrações postais, a União Postal Universal, as Uniões reEr-

tritas ou Os organismos internacionais que se interessem pelos 
asSuntos pos t.aJs; 

d) intervir _e_ colaborar nos planos de assistência técnica mul
tilateral e na execução dos mesmos, representando a União ante 
os respectivos Organismos internacionais; 

e) preparar e encaminhar os pedidos de modificação ou inter
pretação dos Atas da União, notificando oportunamente os resul
tadoo; 

f) emitir opinião em questões l!tigiosas, quando as partes inte
ressadas o -requeiram; 

g) zelar pelo cumprimento dos Atos e pelos assuntos relacio
nados com os interesses da União; 

h) redigir e distribuir oportunamente uma Memória anual 
sobre os trabalhos que realize, a qual deverá ser aprovada pelo 
Conselho Consultivo e Executivo; 

i) publicar a lista dos Países-membros da -união com indi
cação dos Acordos .sue tenham assinado, ou aos que tenham ade
rido; 

j) organizar a seção Filatélica, que lnantera uma exposição 
permanente e classificada dos selos e máximos postais que receb~. 
Além disso atenderá e dará a conhecer às Administrações post.ais 
dos Países-membrqs as informações e os assuntos filatélicos que 
interessem à União; 

1) confeccionar e distribuir a insígnia da União, para uso pes
soal dos funcionários das Administrações postais; 

m) colocar em prática os programas de assistência técnica 
e de assistência para o desenvolvimento do ensino postal a nível 
nacional no âmbito da União e realizar as tarefas de supervisão e 
controle das escolas e cursos postais da União, de acordo com as 
diretrizes traçadas- pelo Conselho Consultivo e Executivo. 

2. No âmbito dos Congressos, Conferências e Reuniões da 
União. corresponde à Secretaria Internacional: 

a) intervir na organização e realização dos Congressos, uon
ferências e Reuniões determinadas 'Pela União; 

b) nos casos previstos nos artigos 104, § 3.0 e 105, § 2.0 , encar
regar-se de encaminhar as consultas pertinentes a cada um dos 
Países-mé-fubros para a fixação de uma- nova sede. -Em s_eguida, 
dar conhecimento ao Conselho Consultivo e Executivo do resul
tado da- gestão e solicitar seu pronunciamento em favor de um 
d!Qs Países ofertantes. Comunicar, então, a cada Gm.~erno o nome 
do país que o Conselho Consultivo e Executivo houver designado 
como .sede do Congresso; 

c) distribuir oportunamente as proposições que as Administra
ções postais remetam para a consideração dos Congressos, Confe
rências e Reuniões da União; 

d) prepal-ar a agenda para as reuniões do ConSelho Consultivo 
e Executivo e o informe sobre seus estudos_ e recomendações que 
apresentará ao Congr-essO; 

e) publicar os documentos dos Congressos, COnferências e Reu
niões da União; 

3. No âmbito dos Congressos e demais reuniõe~ dos organi.s
m<?s da União Postal Universal, compete à Secretaria Internacional: 

a) orgtinizar ~ realização da conferência dos Países da União, 
formular os conv1tes correspondentes e assegurar as funções da 
Secretaria da Conferência; 

- b) traduzir e dis-tribuir ilnediatamente as proposições que as 
Administrações postais da União Postal Universal apresentem ao 
seu respectivo Congresso e que se revistam de interesse para a 
União; 

c) prestar toda a colaboração necessária que as Delegações 
dos Países-membros da União requeiram para o completo desen
volvimento e cumprimento de suas funçõe.s; 

d) durante a Conferência a realizar-se por ocasião dos Con
gressos Postais Universais, se analisarão e estudarão as proposi
çõ~_ que se revistam de inter~se para a União e aquelas que os 
Países-membros assim o solicitem. A Secretaria Internacional for
necerá um resumo dos resultados da Conferência, a cada um dos 
Países-membros; 

e) ao final do Congresso Postal Universal a Secretaria Inter
nacional fará chegar aos- Países-membros e ao Conselho Consul
tivo e Executivo, uma síntese dos textos dos Ates da união Postal 
Universal que hajam sofrido modificações de fundo ou que sejam 
absolutamente novos. 

4. No ãmbito das publicações, compete à Secretaria Inter
nacional: 

a) manter em funcionamento a seção de traduções de maneira 
que constitua um Centro de Tradução apto para cumprir as tare-
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União e o da União Postal Uiilversal; 

b) além disso publicará a preço de custo, e no caso, traduzi
rá para o espanhol os seguintes documentos: 

1.0 os A.tos definitivos e o Código anotado dos CongreSsos da: 
União; 

2.0 os A.tos definitivos e o Código anotado dos Congressos da 
P"nião Postal Universal; 

3.o os estqdos do Conselho Consultivo de Estudos Postals, ple
namente concluíq.os e que, a ju~zo do Conselho Consultivo e Exe
cutivo sejam de interesse para a União; 

4.0 ) distribuirá os documentos de qualquer natureza que -con ... 
sidere de interesse ou que lhe sejam expressamente solicitados 
pelas. Administrações dos Palses-membros ·ou suas Delegações nos 
Congressos, Conferênciais e Reuniões; 

5.0 publicará e distribuirá uma compilação oficial de todas 
as informações relativas à execução _dos Atqs <la União. 

5. Publicará_ e fará chegar às A.dm!n!strações postais dos 
Paises-membros com pelo menos dóis meses de antecedência do 
Conselho Consultivo e Executivo. 

8 . Publicará e fará chegar às Administrações postais dos 
paises-membros com pelo menos dois meses de antecedência d"o 
próximo Congresso, os informes sobre o conjunto de atividades 
realizadas pelo Conselho Consultivo e Executivo entre o período 
de dois Congressos. 

ARTIGO 110 
Diretor-Gera.l e Vice Diretor-Geral 

da Secretaria Internacional 

1. A. Secretaria Internacional será dirigida e administrada 
por um Di.retor-Geral assistido por ·um Vice Dlretor-Geral, elei
tos pelo Congresso. A duração de seus mandatos será pelo período 
compreendido entre o Congresso que os designa e o seguinte. 

2. O Diretor-Geral e o Viee Diretor-Geral são eleitos me
diante voto secreto,_ efetuando-se em prtmeiro lugar a eleiÇ~o para 
o posto de Dlreúor-Geral. Os candidatos serão propostos pelo 
GoVerno de seus respectivos países ao Governo ao qual corres
ponde a Autoridade de A.Ita InSpeção e deverão ser naturais do 
país que os proponha. Os candidatos eleitos, contudo, não poderão 
ser naturais de um mesmo pais. Seu mandato poderã ser reno
vaqo uma véz. 

3. Se o posto de Diretor-Geral se to~ar vago, este será 
ocupado pelo Vlce D!retor-Geral até concluir-se o periodo para o 
qual foi eleito o Diretor-Geral. No caso de vacância dos dois pos
tos, o Conselheiro assumirá a direção da Secretaria Internacional 
por um período de 180 dias, durante o qual o Conselho Consultivo 
"J Executivo poderá eleger um Diretor-Geral .dentre os candidatos 
propostos pelos Paises-membros para ocupar dito CargO até o pró
ximo Congresso. Para isso D Governo do pais-sede da União reque
rera dos Países membros a apresentação de candidatos para. o 
cargo de Diretor-Geral. Se o conselho Consultivo e Executivo não 
puder realizar eleição no prazo anteriormente indicado ou os 
candidatos não forem idóneos ou não- houverem candidatos, o 
conselho continuará à frente da Sec_retaria Internacional até o 
próximo Congres-s:-o. ·· · -~ 

4. Se somente o posto de Vlce-Diretor-Geral tornar-se vago, 
o Conselheiro assumirá temopariamente .as funções do cargo até 
que o Conselho Consultivo e Executivo, durante sua próxima reu
nião regular, _nomeie o_ substt~uto __ PO! analOgia com o § 3_.0, por 
um prazo que se estenderá -até o próximo Congresso_, em cuja 
oportunidade se efetuarã uma eleição normal para o cargo. 

5. No ca:so _ dos funcionários de cat~goria s'tlperior da Secre
taria Internacional, esteS poderão apresent_a.r· suas candidaturas 
diretamente ao Congresso ou ao ConselhO Con~ultivo e Executivo 
conforme o caso, acompanhada de seus curriculum vitae. 

A.."l.TIGO 111 

Atribuições d'o Diretor-Ger2.l e do Vice-Di.retor-Garal 

1. o Diretor-Geral da Secretaria Internacional terá, alêm 
das atribuições que expressamerite o ·c-onsignam os Atos da União 
e as inerentes às tarefas ccnfi~das à Secretaria Internacional, as 
seguintes: · 

a) dirigir a Secretaria Internaciona1 da··l1nião; 
b) nomear e destinguir o pessoal d-a- secretaria:liitel:n:acional, 

de acordo com as atribuiç-ões que a respeito, e;xptessamente, de
termina o seu Regulamento; 

c) participar dos Congressos,_ Cn:terênéias e R-euniões da 
União, podendo tomar parte nas__d·eUb_e-r:-aç_ões sem direito a voto; 

d) particip"a.r," na· qualidade- de observador, dos CongreSsos- êf.a 
União Postal. Universal, além de organizar a reunião dos Repre
sentantes dos Países-membros e asse~urar o serviço de tradução; 

e) participar dos Congressos,- Conferências e Reuniões é! e 
COnselho Consultivo de Estados Postai':! da União Postal Universal; 

f) participar, quando for necessário, das reuniões do Comitê 
de Linhas Aéreas da União Postal das Américas e Espanha para 
apresentar os temas que o encomendar o Conselho Consultivo e 
Executivo, a fim de obter o melhoramente dos serviços aero~pos
tais. Quer assista pessoalmente 6ti- Seja representado pelo Pais
membro do lugar onde se celebre a reunião, ou por outro pais~ o 
Diretor-Getal preparará um informe para levar ao conhecimento 
do Conselho Consultivo e Executivo os resultados e as conclusões, 
se os houver; 

g) no caso· em que o ·estime mais favorâvel, convidar um Pas
-membro a representar a União- em ·qUalquer Conferência ou reu
nião, incluindo as reuniões do conselho EXecutivo e Conselho Con
sultivo de Estudos Postais da União Postal Universal, para as quais 
a Secretaria Intcr11acional houver sido convidada. 

2. O Vice-Diretor-o-eral asSistirá o: Diretor-Geral e na: au"" 
sência deste asumirá suas funções. 

ARTIGO 112 
Documentos, Jntorrilações e S'elos Postais 

·que Devam as· Administ"rações Po:stais Remeter 
à Secretaria Internacional 

1. As Administrações postais dos Países-membros . deverão • 
enviar, regular e. oportunamente. a Secretaria Internac1onai da. 
União: 

a) todas as informações qUe a Secretaria Internacional soli
cite pal'a as publicações, melnóriã.-s e d~mais assuntos de su?- c~n-:1-
petêncJa, em forma tal que permitam a execução de sua atnbmç:.ao 
no mais breve prazo; 

b) as leis e regula,mentos _postais e_ suas. modificações sucrs_si-
vas; 

c) o guia postal cada vez que se edite; 
d) o texto em seu próprio idimiia; das proposições que sub-: • 

metem à consignação dos Congresso~ Postais Universais; 
e) três -e:Xem:Plates dos selos postais que emitam, indicando os 

dados relacionados com a emissão. 

2 A informacão remetida em cumprimento do § 1.0 , prece
dente. segundo o -caso, dev~r:i m~nter-se atualizada e p_a:a t~al 
fim aS Administrações coniunicat·ão sem de..--nora toda modlftcaçup r 
que introduzam. 

3. M Administrações dos Paises-membr.o_s, do~ mesmo modo, 
informarão à secretaria Internacional da Umao, tre~ meses. antes 
da data da celebração de cada .Congresso-. da~ gesto:s rea1Izacla'5 • 
com o fim de tornar efetivos em seus respectlvos pa1ses os votos 
e recomendações do último Congresso. 

ARTIGO 113 
DistribuiÇão das Publicações 

1. A Secretaria Internacional distribuirá gratuitamente, en
tre os Países-membros, todas as publicações que edite, observando 
as seguintes proporções: 

a) dos Atas definitivos do.S Congressos da União, 3 exempla
plares para ca-da unidade de Contribuiç.ão; 

b) dos A.tos defintivos do_ Congresso da União Postal Univer
sal e dos estudos do -Congresso Consultivo de Estudos Postais 
CCCEP), 2 exerqplares para cada unidade de contribuição; e 

c) dos demais documentos, um exemplar por unidade de con
tribuição. 

2. As _Administrações que desejem um número menor de pu
blicação o notifiC:iirão à Secret_aria Internacional. 

3. Os exemplares adicionais das publicaç.ões efetuadas pela 
Secretaria Internacional serão fornecidos, a quem os requeiram, 
a préço de cuSto. 

4. A Secretaria da União Postal Universal serão enviados 
cirico exemplares das publicações de que tratam os incisos a) e 
b) e dos exemplares das demais publicações que o Dlretor-Oe~n.l 
da SeCretaría Internacional julgue conveniente. 

5. Aos escritórioS C.ent;rais das uniões restritas se enviarão 
dois exemplares das publicações mencionadas na alínea a). · 



• 

• 

' 

Outubro de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL iScçáo H 1 Quinta-feira 16 5691 

ARTIGO 114 

Prazos Para a Distribuição das Publicações 

A Se7retaria Internacional fará a distribuição das publicações 
nos segmntes prazos: -

a.) os A tos definitivos dos Congressos da União, três meses an-
tes de entrarem em vigor; -

b) os Atas definitivos do Congresso da União Postal Universal 
nove meses depois de recebidos da Secreta_ria Internacional da 
União Postal Universal; 

c) os demais documentos e publicações no menor tempo dos
sivel, observando prioridade para os assunt'os urgentes. 

ARTIGO 115 

Aposentadorias e Pensões do Pessoal 
da Secretaria Internacional da União 

As aposentadorias e pensões dO PeSSOal d-a secretaria Int_erna
cional ser~o paga~ pelo fundo próprio- que :Para tal -fim dispõe de 
verba destmada a esse fim. No caso de dito fundo ser insuficiente 
s-erão pagas conforme o § 2.0 do art. 124 deste Regulamento. ' 

CAPíTULO •:W 
Assistência Técnica e Ensino Postal 

ARTIGO 116 

Intercâmbio de FuncionáriOs 

1. As Administrações dos Países-membros, diretamente ou 
po~ intermédio da Secretaria Internacional, entender-.se-ão para 
e!etuar o intercâmbio ou envio unilateral de funcionários, com 
fins de assessoramente, ensino e' aprendizagem ou para realizar 
estudos aplicáveis ao aperfeiçoamento dos serviços postais. 

2. Uma vez- acertado o intercâmbio ou envio _universal de 
funcionários, as Administrações interessadas estabelece:;?,o a for
ma em que devam suportar os gastos correspondentes. 

3. As Administrações outorgarão toda classe de facilidades 
~"te~~~~~nários que acholam em cumprimento dos parâ.grafos 

4. Quando o intercâmbio ou o envio unilateral de funcioná
rios se realize em forma direta, as Administrações interessadas da
rão ciência à Secretaria Interhacional. 

ARTIGO 117 

Colaboração com a Secretaria Internacional da União 
As _Administraçõe~ dos Países-membrOs -poderão enviar, pelo 

tempO lndisp_ensável, a Secretaria Internacional da União, quando 
~~.o reque1ra, em casos notoriamente justificados, funcionários 
tecnlCos para colaborar na realização de trabalhos especiais. 

ARTIGO 118 

Escolas e Cursos Postais 

1. No âmbll!J da União e nos lugares que se determinem pelo 
Congresso, poderao se estabelecer escolas especializadas de ensino 
P?~tal ou organizar-se cursos multinacionais ou aproveitar as fa
Cllidades que ofer~çam as escolas nacionais para preparar o pes
soal das Administrações postais dos Países-membros. 

2. No caso em que não iiJUder se -realiza;r aJ:gum düs cursos 
ruprovados ,pelo Congr.eSJSo nos lugares designados por este, o Con
selho Consultivo ,e Execrutivo tomará as medidas necessárias para 
que ;po.ssa•m desenvolver-se ·em outro País-m,em.bro. 

3. As despesas que tenham lugar em cTU'IlJ)timenlio dos pro
gr.a.rnas de; .ensinp autorizados serão atendidas com as 'V.er:bas que 
pa.:na tal fim de m'Cluam no orca:Ul!e.nto .de despesas da União coro 
a co-ntribuição_ dos países ou in.stituições onrd.e funcionem ~s es
colas e cursos e com a oontribuição dos organismoS internacionais. 

·ARTIGO 119 

Assistência às Escolas Postais Nacionais 
~1. A fim de 1fOm€ntar a implantação de escolas técnic;as !pOS

tais nos Países-m~mbros € de colaborar no d~el?-_'ViOlvimen'bc}- das já 
existentes, a Uniao, prestará a ajuda 111:eet&Ssáda dentro do limite 
dos fundos disponíveis, ·mediante o •envio de_ e.speciallstà,s em en
smo, que :permitam formar anualmente .um adequado contingente 
de pessoail ;p-ostal em c,ada :país. 

2. Para realizar tal objetivo, ra SecTetaria. Internacional dls
PQrá de pér.ilio.s em ensino,_ ~ontratados por bempo determinado, 
para colaborar, em caráter 1tmerante, com as Administrações pos
IJals que o ooUcitem. 

3. As despesas de instalação funcionamento-, .professorado, 
etc. das escolas postais nacionais, rÍão __ se_rão custeadas !Pela União. 

CAPíTULO V 
Modificação dos Atos da União 

ARTIGO 120 

Proposições Para a Modificação dos Atos 
da União Pelo Congresso. Procedimento 

. 1. A8 ;proposições devem ear €!llviadas à Secretaria. Interna.:. 
Clonai com seis meees de antecedência à abertura do Congresso. 

. ~. A. Secretaria Intemacional_pwl>Ucarâ as proposições e :as 
ciis".tnbu.ira entre as "A:dmi:n.istra;ções p·ostais dos Países-membros, 
p.elo_ menos quatro meses antes da data indica-da pa.ra o inicio das 
sessoes. 

_ 3. As proposições apr~sentadas depois do pra"O· indicado se
rao lev~as em conslderaçao se forem rupoiadas por dua.s Adml
nfs.traçoe.s, pelo menos. EX!cetuam-se as· de ordem ~ed-ac.io,nal que 
dev:.erão contJe:r_ !:O cab~allio a let:rra .'R'', e que passarão diÍ-eta
mrett>.te à CO!lll.'lSao de Redação. 

ARTIGO 121 

COndições de Aprovação das Proposições 
Relativas ao Regulamento Geral 

Par~_, que tenham validade as proposições subm.etidas ao Con
gi~e.sso e relativas 1ao :presente Regulamento Gerral d€1VIerão ser 
a<pl'lov;adas p.ela. m·aioria dos Paísoo--mem.bros rep!'les.entad.os no Con
gr.,.,o. Os dois terços dos Países-meml>ros da União deV'erão estar 
presentes na votação. 

ARTIGO 122 

ModificaçõeS ou Resoluções de Ordem Interna 

As modificações ou X~esoluções de ordem interna que os 'Rais,es
memhros venham. a ,adotar e qUJe atinjam o servico :lnte.rnacional 
terâ<> força executiva três meses depois da. datá em que sejam 
comUin.icadas à Se.cretaria Internacional. 

CAPíTULO VI 

Finanças 

ARTIGO 123 

Orçamento da União 

Dentro dos limLtes fixados IP:elo OOngresso~ a. Secretaria In
ternacional .apres&lta:rá oo OOnselho ·eonsultivo e Executivo rpal'!a 
seu estudo ·e, conforme o caso, sua. aprovação, illil. p.roj~to de 
orçamento por progra..m·as e atividades, eXipresso em f•l'lS~noos-ouro 
e elaborado dois meses antes da data p.revista pM'ia .a reunião do 
OOns:elho. Arp-!ovado IPEfo Con.s.e1ho, o orçamento vigorará de 1.o 
de janeiro ate 31 de de""""bro do ano .seguinte. 

ARTIGO 124 

Fixação das Despesas da União 

1.- -,Cada Congresso deverá fixar a importância máxima do 
orça~e~í? 9ue vigorará para cada. ·ano entre um ·e outro COngresso, 
cons.d3ranc,·J: 

a) as despesas da União; 
b) as despesas corre.~pondentes à reunião do Congress-o se

guinte; 

c) o Fundo de ex-ecução- orçamentária. 
2. Sob :reserva do.s §§ 4.0 e 5.0 , as --despesas corresponden

te-s às ativi~·ades dos ó;rg~o.s da União, incluídos oo recursos para 
'apos-e-ntadoria do p·essoal da Secretaria. Internacional, não deverão 
ultrapassar as seguinte lmiiJortâncias pa,r os anos de 1977 e se
guintes: 

2.400.U1 francos-ouro para o ano de 1977 
2.430.332 " 1978 
2 .463.~608 
2. 501.503 
2.M5.911 

" 1979 
" 1980 
" 1981 

3. Para os anos posteriores ·a .1981 1 em caso de adiam·ento do 
XII Congresso, os orçam,ento.s a:nuals do § 2.o não deverão ultra~ 
pa~sar a jmportância fixada pal'la o ano a;nterior, mais 5%. 

4. As des•p·esas cor.respondentes à !'leunião do XVIII Congresso 
Postal Univ·ersal (tradução, impressão e distribui.ção dos pro.JlOs!-
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cões e docum·e:ntos; Co.nierência dos Representantes dos Países0 

Xnembros e .assistência da União Pas.~l- das .Américas e Espanha 
na qualidade de oboorvador) não deverão ultrapassar de 114.'3·55 
francos-ouro. 

·5. \As despesas correspondentes à reunião do próximo COn
gresso da União Postal das Américas e !Espanha não deverão ultra
passar de 118.000 francos-ouro. 

6. Se os créditos previstos nos §§ 2.0 , a . .o, 4.0 e 5.0 , se torn&~
xem irusuiUcientes ·para amegW"a.r o -cOO'reto funcíonam~C.nto da 
União, estes limt~ poderão ser ultrn.p_assados com .a aprovação 
da maioria dos Pa1ses-membros da Uniao~_ . 

7. O Conselho Consultivo e Executivo poderá autorizar_ que 
sejam ultrapassados os limtes fixados nos I§ 2.0 e 3.0 quando isto 
se tornar necessário paar .at·ender às atua:lizações dos .e.sta:beleci
mentos do pessoal da Secretaria Internacional nas condições es.:
twbelecidas nos Atas, e quando assi·m o requeiram os aumentos do 
valor das .bolsas de .estudo, equiparadas ·às .do Programa das Na
ções Unid·as para o Desenvolvimento CPNUDJ, ou do preço das 
passà.gens a serem concedidas aos alunos que deva•m participar 
dos ·cunsos de formação •postal autori~aci_os pelo Congresso. 

8.- As despesas ocasionadas •pelo ICei!tro de Tradução e por 
suas .publicações serão cobertas pelos Pises-_membros qu€ utilizem 
seus se:tviç.D"s. 

ARTIGO 125 
Fund'O de Execução Orçamentária 

1. No final de cada exercic:o econômico, o total ·â.n.ual das 
despesas que devam ser cobertas peLo conjunto de Países-mem
bros da União, ·será acrescido em 5%. cuja impor_tàncla se desti
nará ao fundo de execução orç.amoentária. 

2. •Este fundo se·rá aplicado pela Secre.taria InternaclonaJJ 
para o cum:prim-ento das obrl•gações m·ç•ame.ntári:as. 

3. Se ao ·encerr.a_r um exercício •eco.n.ô:mi~ _Q fundo. de exe
cução orça.mentá.rla for Igual ou superior à totalidade das degpesas 
efetuadas durante o 1aJ1Q sob a respons·ab~lidlade de ta·dos os Paises
m~·mbros, nese ano não se aplicará -o acréscimo prevista no pará
gra:fo 1.0 

ARTIGO 126 
Repartição das Desp~as e Contribuições 

ao Fundo de Execução OrÇamentária 

1. Par:a •ef.ei to da rep.artição das despesas e conforme o caso, 
das con:tlibui.ções ao- fundo ct,e execução, orçamentária, os Países
membros serão classifica-dos ·em três _ categodas, cada uma das 
q-uais contribui para o pagamento na proporção seguinte: 

1.a. categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 unidades 
2.a. categoria ................ ~... 4 unic:Lades 
3.• categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 unida.des 

2. Pertencem ao 1.o grupo; Argentina, Canadá., Espanha, Es
tados Unidos da América, Repúl>l!ea Federativa dó Bro.si! e Uruguai. 

Pertencem ao 2.0 grupo: Colôml>ia, COsta Rica, C'lllba, Chile 
Estados Unidos Me:xicanos. Panamá, Peru e !República da Vene_. 
zuela. 

Pertencem ao 3.0 grupo: Bolívia, Equador, tEl. Salvador, Gua
temala, Haiti, Nicarágua, Paraguai, Repúbllea Dooninicana e Re
pública de Hunduras. 

3. Em caso de nova adesão, o governo da Repúb:ioa Oriental 
do Uruguai, de coanum acordo com ·a Secretaria Intern.a.eiollllal e 
o G-overno do :paí.s interessado, determinará o grupo no qual este 
deverá ser !ncluí<i<>, para e!elto da repartição d·as dez-pesas e, 
conforme o caso, da.s co.ntribuições ao F'Undo de execução orçamen
tária da Unfã'o. 

ARTIGO 127 
Fiscalização e Adiantamentos 

A Dire_çãó Nacional d~ Correios da República Oriental do Uru
guai fisdalizará a.s despesas da_ Secretaria Interna-cional da União 
e o Governo do referido pai:;; fará Os adiantamentos que esta 
necessite. 

ARTIGO l2b 
Pr~paração de Contas 

A Secretaria Internacional preparará anualmente a conta das 
despesas da União, que deverá ser verificada pela Autoridade de 
Alta Inspeção. 

ARTIGO 129 
Pagamento dos Adiantantentos 

1. O orçamento aprovado pelo Conselho Consultivo e Exe
cutivo será comunicado imediatamente aos Países-membros a fim 
de Q.ue estes paguem a cota-parte que lhes c-orresponde no men
cionado orgamento. Este pagamento deve ser feito antes de 30 

de junho do ano ao qual corresponde este orçamento. Se final
mente não se gastar a importância total autorizada, os excedentes 
serão creditadas ao_ país respectivo e serão levados à conta do 
orçamento seguinte. · 

2. Após a data indicada no parágrafo anterior as importãn
çias cias devidas tanto referentes ao orçamento como ao Fundo 
de execução orçamentária, renderão juros a razão de 5% ao ano a 
contar do término do referido prazo_. 

CAPíTULO Vil 

Departamento de Transbordos 

ARTIGO 130 
Funcionamento do Departamento 

1. A organização e func1onamento do Departamento de 
Transbordos do_ Panamá ficam submetjdos à vigilância e fisca
lização da Diretoria Oeral de- Co!ràios e TelecornunicaçõCs do Pa
namá e da SeCretaria In-ternacional da União, as quais deverão 
ainda aprovar todas as medidas necessárias à .boa marcha do De
partamento. 

2. A Secretaria_ Internacional ·da União atuará também como 
mediadora e asSessora em qualquer situação qUe surja entre a 
Administração postal do Panamá e as A(tministrações postais dos 
Países-membros que realizem _operações de transbordo no istmo. 

ARTIGO 131 
Nomeação e Remoçao dos Funcionários 

do Departamento de Transbordos 
1. O Chefe do Departamento de. Trari'sbordas será nomea

do pelo Governo da República do Panamá; após cvnsulta às Admi
nis.tr.a.ções dos Países-membros usu?-rios _e entre os candidatos por 
estas propostos. · 

2. Os demais ~m,pregados do Departamento serão nomeados 
pela Direção Geral de Correios e Telecomunicações do Panamá, por 
proposta do Chefe do Departamento de Transbordos. 

3. o pessoal indicado será -:inajnOvivel, conforme as disposi
ções que a respeito etsabel'ece- o Regulamento do Departamento de 
Transbordos. 

4. O.s fu.ncionários dO Departamento de Transbordos não te
rão a qualidade Qe funcionários Cia 'Q"nião. 

5. O pessoal do Departamento de Transbordos terá os mes
mas direitos e ob~ig_ações que as leis da República do Panamá 
disponham ·ou hajam disposto sobre aposentadoria e pensões, e 
que sejam aplicáveis aos e~pregados da Direção Geral dos Cor
reios e Telecomunicaçõe::: 

6. O Regulamento do Departamento de Transbordos indica 
as atribuições e deveres do pessoal, e:uJo texto figura em anexo 
e é pa:.rte integrailte das presentes disposições, o qual será re
visto pela Administração dos Países-membros usuários, incluindo a 
Administração postal do Panamá e a D iretor-Geral da Secretaria 
Internacional da União. 

AnTIGO 132 
Fixação e Repartição das Despesas do Departamento 

1. As despesas necessárias à manutenção do Departamento 
de Transbordos. incluídas os recurs.o_s destinados à formação de 
um ft•ndo de aposentadoria para o seu pessoal, estarão a cargo 
dos Países-membros que o utilizem. 

2. As despesas anuais de manutenção do Departamento de 
Transbordos não deverão ultrapassar as somas indicadas para os 
anos de 1977 e· seguintes: 

145.231 francos-ouro para a ano de 1977 
146.671 francos.-ouro para o ano de 1978 
148.183 francos-ouro para o ano de 1979 
149.771 francos-ouro para o ano de 1980 
151.438 francos-ouro para o ano de 1981 

3. Para os anos posteriores a 1981 1 em caso de adiamento 
do XII Congresso, os or_çamentos anuais do § 2.0 ·não deverão 
ultrapassar a importância fixada para a ano precedente acrescida 
de 5%. 

4. Se os. créditos previstos nos §§ 2.0 e 3.0 se tol·narem insu
ficientes pâra assegurar o correto funcionamento do Departa
mento. estes limites pod-erão ser Ultrapassados com a aprovação 
da maioria dos países-membros que o utilizam. 

5. O Conselho Consultivo e Executivo poderá autorizar que 
os limites fixados nos §§ 2.0 -e 3.0 sejam ultrapassados quando ne~ 
cessários para atender às atualizações dos salários do pessoal do 
Departamento de Transbordos, nas condições estabe1ecidas r.os 
A tos. 
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6 As despesas serào repartidas entre os Países usuários pro
porcionalment·e ao número de sacos que reme-tam por intermédio 
cJo Departr~mento. 

ARTIGO 133 

Fiscalização da!i Despesas e Adiantamentos de Fundos 

1. A Dircção-Geral dos Correios e Telecomunicações do Pa
n;l.mó. fiscalizara as despesas do Departamento de Transbordos. 

2. Ef·:::tuará iguaJmente os adiantamentos de fundos que o 
DC'partamento necessite. 

ARTIGO 134 
Preparação de Contas 

A conta das despesas do Departamento de Transbordos .serâ 
prepara_da e enviada trimestralmente por este Departamento às 
Administrações usuárias. 

ARTIGO 135 

Pagamento dos Adiantamento.s 

1. As quantias que forem adiantadas pela Administração 
Postal do Panamá, por--conta de adiantamentos, serão pagas pelas 
Administrações postais devedoras tão logo seja passivei, e, no 
mais tardar, antes de seis meses a partir da data- em que o país 
interessado. rec_eber a conta. 

2. Não obstante o disposto no parágrafo anterior, d~to prazo 
não será levado em conta s-e, no transcurso dos ~ois primeiros 
mcees o país devedor houver formulado objeções à conta, d-evi
damente justificada. Contudo, a Administração devedora Iíqui
darâ as quantias que não tenham sido objeW de reparos. 

3. Se a conta não for objeto de retificaçãO e não for liqui
dada no prazo indicado no § 1.0 , as qna_ntias devidas renderão 
juros à razão de 5%- ao ano, a contar do término do referido 
prazo. 

CAPíTULO VIII 
Disposições Finais 

ARTIGO 136 
Colaboração com Organismos Internacionais 

A fim de contribuir para maior coordenação em matéria pos
tal. a União colaborará. se necessário mediante a assinatura de 
acordos, com os Drganismos internacionais que tenham interesses 
e atividades conexos; o acordo se tornará efetivo após o assenti
mento de dois terços dos países-membros. 

ARTIGO 137 

Unidade de Ação nos Congressos Postais Universais 
e Outras Reuniões Intern.a.cio.nais 

As delegações dos países-membros procurarãD manter unâni
me e firmemente os princípios estabelecidos na União Postal das 
Américas e Espanha, por ocasião da celebração de Congressos 
Postais Universais e de. outras reuniões. postais internacionais a 
fim de manter uma unidade de ação conjunta em todo o momento. 

ARTIGO 138 

Intercâmbio de Observadores 

1. A União poderá enviar observadores aos Congressos, Con
ferências e Reuniões da União Postal Universal, ao Conselho Exe
cutivo e ao Conselho Consultivo de Estudos Post_als. 

2. Poderá igualm-ente enviar observ_adDre.s aos ·congressos 
elas Uniões Postais r-estn!ta.s que houv-erem formulado q.onvite opor~ 
tunamente. 

3. A UniàD Postal Universal poderá eriviar observadores aos 
COngressos. Con:Wrênclas e Reuniões da União e às r-euniões do 
Conselho Consultivo e Executivo. 

4. Serão admitidos· observadores das Uniões POstais re.3tritas 
fl;OS oCngressos, _oCp.ferência.s e Reuniões da União, sempre ·que as
sim o decidir o orgao interessado ou a maiDria dos países-membros. 

ARTIGO 139 
Execução e Duração do Regulamento Geral 

o presente Regulament.D Geral entrará. el)l_ vigor no primeiro 
dia do mês d-e Dutubro do ano de mil_n.Qyecentos e setenta e s-e,~s 
e permanec-erá em vigor até a entrada em execução dos Atos do 
próximo Congresso. 

Em fé do que os Representantes Plen..ipotenclário.s dos Gover
nos dos países-membros firmaram o presente Regulamento Geral 
na cidade de Lima, capital do Peru, aos de:;;:ojt.o dias do mês de 
n;arço do ano de mil novecentos e s-etenta e seis. 

REGULAMENTO GERAL DA UNll!.O POSTAL 
DAIS AMÉRIOA!S E ESPANHA 

-ANEXO-

REGIMENTO INTERNO PERMANEN'IlE DOS CONGRESSOS 

íNDICE 

Art. 
1 . ~nalidade e. alcance do Regimento 

2. Membros do Congresso 

3 . Delegações 
4. Part.icipação da Secretaria Internacional 
5. Poderes dos delegados 

6. Observadores 
7. Delegação de voz e voto 
8. Decano do Congresso 
9. Mesa do O.Cngre.soo 

10. Atribuições do Presidente do Congresso 

11. Atribuições dos Vice-Pr-esidentes do Congresso 
12. Atribuições do Secretário-Geral do oÇngresso 

13 . Comissões 
14 . Membros das -Comi$sões 

15. Mesa das COmissões 

16. Subcomissões e grupos de trabalho 

17. Idiomit 
18. ,apresentaçãD de proposições 
19. Exame das proposições 

20. "Quorum" 
21. Deliberações 

22 ~ Moções de ordem 

23. Votações 
24. COndições· de aprovação das proposições 

25. Sessões plenárias 

26. Assinatura dos A tos 
2'1. Reservas aOs Atos 

28. Atas das ®&Sões 
29. Questões não previstas 

30. Disposições finaLs. 

REGIMENTO INTERNO PERMANENTE 
DOS CONGRESSOS 

ARTIGO 1.0 

Finalidade e Alcance do Regimento 

o presente Reg;!mento Interno, aqui denominado "Regimen
to" se faz em cumprimento dos Atos da União, com a finalidade 
de 'ordenar em. caráter permanente o funcioname;nto interno do 
cOngresso. No caso _de divergência entr-e uma de suas disposições 
e uma disposição dos Atos prevalecerá esta última. 

ARTIGO 2.o 
Mmbros do Congresso 

o Congresso .se constitui com os delegados repreesntant-es do.s 
pa:í.ses-membrDs da Un.'!.ão. 

AIRTIGO 3.0 

Delegações 

1. Por d-elegação se entende que será a pessoa ou o conjun-· 
to de pessoas designadas por um país-m€mbro para participar do 
congresso como seu repres-entante. A delegação se comporá de 
t~m Chefe de delegação e, conforme o ca~, de um suplente de Ch
fe de delegação, de um ou vários delegados e, eventualmente, de 
um ou vários funcionários. 

2. Um país-membrD pode se~ representado pela delegação d-~ 
outro país. A delegação de um país não poderá repr-esentar senão 
um país além do Seu. 

3 ~ Os funcionários agrega-dos às delegaçõe~ serão admiti.
do.s nas sessões plenárias DU de COmissão com voz, mas s-em voto, 
salvo o disposto no art. 7 deste Regimento. 
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4. As delegaçõ-es dos países que· nãiQ parVcipem de um AC01:
do poderão tomar parte nas deliberações do Congresso referentes 
a este Acordo, mas sem-direito a voto. 

.i>,RTJiGO 4.0 

Participação da Secretaria internacional 
1. o Diretor~Geral da Secretaria Internacional e os funcio

nários desta, por ele deslgnados, poderã:o assistir às S·essões so
mente com o direito -a voz. 

2. o Diretor-Geral poderá fªzer':"se repres-entar nas s~.sõe.s 
de Comissões, Subcomissões ou Grupos de Trabalho que JUlgar 
conveni·ente. 

AiRTIGO '5.0 
Poderes dos ·Delegados 

1. Os dei·egados deverão estar ac!"editados por poderes as
sinados pelo Chefe de Estado, pelo Chefe de Governo ou pe:1o 
Ministro de Relações Exteriores do país interessado. 

2. Os poderes deverã.O estar redigidos em devida forma. Con
sidera-se. um d-elegado comD representante plenip·otenciárío se s·eus 
podres at.endem a um dos cn!téríos seguintes: 

a) se conferem plenos poderes; 
b) se autorizam a representar seu GoVerno sem restri<;.ões; 
c) se outorgam os poderes necessários para assinar os Atas. 
Qualquer dos três casos in.clui implicitamente o poder d,e to-

nlar parte nas deliberações -e votar. 
Os poderes que não se ajustem aos critérios detalhados em 

a, b e c deste parágrafo outorgarão oomente;: o direi_to de tomar 
part.e nas deliberações e votar. 

3. Os poder-es _serão apresentados tão logo se ,\.naugure o Con
gresso, perante a autoridade designada ·para e.sse fim. 

4. Os delegados que não t-enham apr-esentado seus poderes 
poderão 00n1ar parte nas d-ellberac:ões -e nas votações, sempre que 
houverem sido apresentados por séu .Governo ao Governo do país
sede do Congresso. Também poderão fazê-lo aqueles delegados em 
cujos poderes se haja veriflcado alguma insuficiência ou irregu
laridade. Nenhum destes delegados poderá votar a partir do mo
mento que o Congresso haja aprovado o relatót!lo da Comissão de 
Verificaç5o de Poderes no qual se verifique que não tenham apre~ 
sentado .seus poderes ou que estes são insufícientes para votar e 
enquanto não se regularize tal situação. -

5. Não se admitirão os poderes e os mandatos dirigidos por 
telegrama. COntudo, serão aceitos os telegr&mas que respondam 
a pedidos d~ informações sobre questões de poderes. 

ARTIGO &.0 

Observad-ores 
1 . Poderão participar nas deliberações do Congresso na qua

lidad-e de observadores e com direíto a voz: 
a) .as representantes dos países e ternltórios americanos .. não 

membros da União, que houverem sido -especialmente convidados; 
b) os representantes da União Postal Univers·al; 

d) os representantes do Comitê ct_e Linhas Aéreas da União 
Postal d a.s Américas e Espanha. 

2. Também serão admitidos como observadores os repl'esen
tantes de qualquer outro organ!.smo qualificado que o Congresso 
e~t!me necessário convidar para associá-lo aos seus trabalhos; 
contudo, a participação se limitará às questões que interessem 
a estes e à União. 

ARTIGO 7.0 

Delegação de Voz e Voto 
_ A delegação que se encontre impedida de assistir a uma ses

sao plenária ou de Comissão, ou a parte delas, terá a faculdade 
de delegar, por escrito e a qualquer momento, sua voz e voto à 
delegação de outro pais, dando ciência ao Presidente da Comis
são. Nas sessões das Comissões poderá, além disso, delegar seu 
voto a um de seus funcionários adidos. 

ARTIGO 8.0 

Decano do Cong-resso 
1. A Administração postal do país~sede do Congresso su

gerirá a designação do Decano deste, nomeação que deverá re
cair em funcionário de longa participação nos Congressos de nos
sa União. Por ocasião da abertura da primeira sessão plenária 
o Decano a.ssumirá a presidência do Congresso até que seJa elei
to o Presidente. 

2. O Decano propõe ao Congresso 6--p~e'Sictente c Vice-Pre
sidentes do mesmõ, assim co1110 os das Comissões. 

ARTIGO g,o 

Mesa do Congresso 
1. A Mesa do Congresso é eleita pelo voto da maioria das 

delegações, por propbsta do Decano na primeira se5são plenária 
e será composta de um Pr-esidente e de um ou vários Vice-Presi
dentes. Os Vice-Pr-esldentes substituirão o Presidente, conforme 
a ordem de sua eleição. 

2. O Diretor-Geral da Secretaria Internacional será o Se
cretário~Geral do Congresso. 

ARTIGO 10 

Atribuições do Presidente do Congresso 

São atribuições do Presidente: 
a) a abertura e encerramento das sessões plenárias. Dirigir 

as deliberações das assuntos compreendidos na ordem do dia, con
cedendo a palavra aos oradores que tenham direito a ela, se~ 
gundo este Regimento e de acordo com a ordem em que a soli
citem; 

b) assumir a direção geral dos trabalhos do Congresso. Re
solver as moções ·e questões de ordem. cabendo-lhe particular
,tl;lente a facu_ldade para propor o adiamento ou encerramento 
do debate, ou ainda a suspensão ou levantamento da sessão. Po
derá, igualmente, de!erir a convocação de uma sessão plenária 
quando a considere necessária; 

c) decidir sobre as questões de procedimento que ocorram du~ 
r_ante as deliberações, sem prejuízo de que, se um delegado o so
licitar, a resolução tomada seja submetida a decisão do Con
gr~; 

d) submeter à votação os assuntos que o requeiram e infor
mar ao Congresso o seu resultado; 

e) informar a:o Congresso,- pOr intermédiO dã: secretaria~Ge
ral, ao concluir cada sessão, _sobre os assuntos que deverão ser 
tratados na sessão seguinte; 

f) assínar os Atos e demais documentos do Congresso; 
g) convocar as sessões· Plenárias; 
h) -determinar as medidas indispensáveis para o bom desen

volvimento das atividades do Congresso fazendo cumprir o pre-
sente Regimento. - ' 

ARTIGO 11 
Atribuições dos Vice-Presidentes do Congresso 

Os Vice-Presidentes na ordem de sua eleição substituirão o 
Presidente quando este estiver ausente ou ímpedido. 

_ARTIGO 12 
Atribuições do Secretário-Geral do Congresso 

São atribuições do- Secretário-Géi-al do Congres.o:x>: 
a) desempenhar os trabalhos próprios da Secretaria-Geral do 

Congresso cdin Os -funcionários da Secretaria Internacional e com 
os que eventualmente lhe proporcione a Administra:ção do país
sede do Congresso; 

b) preparar as respostas da correspondência oficial do Con~ 
gresso conforme recomendação do Congresso ou da Presidência; 

c) efetuar a distribuição enL;re _as Comissões, das propo.-~iiçõe.s 
e demais a.ssuntos sobre os_ quais devam deliberar e pôr à dispo
sição da.s mesmas todo o necessáríD para o desempenho de suas 
funções; 

d) determinar a impressão e distribuicão das ata.s das reuniões 
do Congresso; -

e) providenciar para que se colham as a.ssinatura.c:. das atas 
das reuniões; 

f) assinar as atas das reuniões e d'emais documentos d-o Con
gresoo; 

g) colaborar com o Presidente do Congresso na elaboracão da 
ordem do dia. - -

ARTIGO 13 

Comissões 
O Congrc.o.:.so designará. o número de Comissões necessária.;; 

para levar a cabo suas tarefas e _.fixará suas atribuições. 
ARTIGO 14 

Membros das Comissões 

1. As delegações de todos os países-rp.embros serão, por 
direito, membros da.s Comis . .;;.ões encarregadas do exame das propo-
sições relativas à Constituíção, ao Regulamento Geral, .à Con
venção, ao .seu Regr:lamento __ de Exe:cução, aos Protocolos Finais e 
ao Regulamento da Secretaria InternaciDnal. 
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2. As delegações dos países-membros que -participem dos 
Acordos facultativos serão, por direito, membros das Comissões 
.encarregadas do estudo das. proposições a e_les relativas, Qualquer 
país que não par_ticipe de um Acordo poderá assistir às sessões 
da Comissão corresp<mdente, na qualidade de observador. 

3. A co.mi~ão encarregada do e:s_tudo da.s proposições rela
tivas ao Regulamento do Departam.ento. de- Transbordos será 
constituída de acordo com o esta·belecido no Regulamento Geral 
da União. · 

4. O número de membros da Co_missão de Verificação de 
Poderes será de 5, que serão eleitos entre todos_ os países-membros 
part-ici'pantes do Congresso. ·· --- -- · 

5. Do meSrilo inOdO--a Comissão de Redação, slstem,atização 
e coordenação das resoluções adotadas pelo Congresso será inte
grada por 7 membros que serão eleitos entre_todos os países
membros participantes do Congresso. 

ARTIGO 15 

Mesa das Comissões 

1. A Mesa de cada Comissão será coiistituída por seu :Pi-e
sidente, uin 1.0 -Vice-Presidente e um 2.0 -Vice-Presidente. A Se
cretaria da Comissão estará a cargo da Secr_etaria Geral. 

2. São atrióuiçõe.11 do Presidente: 
a) dirigir as sessões da Comissão e submeter a discussão, por 

sua vez, os assuntos compreendidos na ordem do dia; 
b) conceder a palavra a quem a ela tenha direito confonne 

€ste Regimento e de acordo com a ordem do pedido; 
c) decidir as questões de procedimento que ocorram durante 

as deliberações, sem prejuízo de que se algum delegado o solici
tar, a resolução tomada .seja submetida à decisão da Comissão; .... 

d) submeter_ a votação os assuntos que o requeiram e infor
mar o resultado à ComLs.são; 

e) informar Comissão, por intermédio da Secretaria, ao con
clto.1r cada ses .. ~ão, .sobre os assuntos que deverão ser tratados na 
sessão seguinte; -

n assinar .as atas e .demais documentos da Comissão; 

g) convocar as .sessões da- Comissão; 
h) determinar todas as m,edidas indispensáveis ao boro desem- · 

penho da Comissão, fazendo cumprir o Regimento. 

3. Cabe ao 1.0 - Vice-Presidente ou em .sua falta ao 2.0 - Vice
Presiclente. substituir o Pre~.idente em todas as suas funções quan
do este estiver ausente ou impedido. 

4. São atribuições da Secxetaiia da Comissão: 
a) controlar e dirigir o pessoal administrativo designado para 

o .serviço da Coini.ssão e organizar os trabalhos respectivos; 
b) preparar a resposta da correspondência oficial da Comis

são, conforme recomendação desta· ou· da Presidência; 
c) providenciar a distribuição entre os _delegados, das propó

'üções e demais documentos sobre os_ quais deverão decidir e pôr 
à disposição dos mesmos todo o necessário para o desempenho 
de suas funções; - · -

d) providenciar a impressão e distribuição das atas das reu
niões da Comissão; 

e) providenciar a coleta das assinaturas das atas das reuniões 
da Comissão; 

f) referendar as aias das reuniões e demais documentos da 
Comissão. 

ARTIGO 16 

Subcomissões e Grupos de Trabalho -

I. Tanto o Plenário como. as Comissões _poderão de$gnar 
Subcomissões. ou conforme o ca:so, GrupoS de Trabalho, encarre
gados de estuda:r;- e informar sobre qualquer assunto submetido à 
consideraç~ daqueles, quando assim o- requeiram sua complexi
dade e importância. 

2. As Subc.omissõe-s ou os Grupos de Trabalho serão presi
ãídos, conforme o c~so, pe~o paiS designado pelo Presidente do 
Congresso ou da Comissão correspondente. 

ARTIGO 17 
Idioma 

O idioma espanhol será utilizado para as deliberações e tam
bém para a redação dos documento.'i do Congresso, documentos da 
secretaria, inforn;.e.s, projetos de atas, atas e correspondência. 
Além do espanhol poderão .ser utilizados os idiomas inglês, por
tuguês e francês nas deliberações, exceto na Comissão de Redação. 

ARTIGO 18 

Apresentação de Proposições 

1. AS proposições apresentadaS de acordo com o disposto 
pela Constituição e seu _Re_g-ul_amento Geral servirão de base para 
as deliberações do Congresso. 

2. As proposições apresentadas fora dos prazos e.stabelecidos, 
além de cumprir os requi..::.itos indicados nos Atas da u-nião, deverão 
ser apresentadas pelo menos com quarenta e oito horas de ante...
eedência_ à sessão_ em que devam .ser tratadas, salvo aquelas 
relativas às modificações que não aej am de fundo, correção e 
redação ou ~cOmplemento de proposições anteriores, ou a.s qu"'e 
surjam diretamente das deliberações do Plenário ou das Comissões .. 

ARTIGO 19 

Exa.me ~as Proposições 

1. Todas as proposiÇões- ã:PreSehta:aas pelos países-membros 
de acordo cone as disposições deste Regimento serão submetidas a 
discussão, em Comissão ou no Plenário. Igual disposição .se apli
cará às proposições apresentadas por várias delegações ou Admi
nistrações ou ainda pelo Conselho Consultivo e Executivo. 

2. Se um problema é ol:ljeto de várias proposições o Pre
sidente decidirá a ordem de discussão, começando, em pri.ncípio, 
pela proposição que· mal& se distancie do texto de base ou que 
implique uma mudança mais radical com relação ao statu quo. 

3. Se uma proposição pode ser subdividida em várias partes, 
cada parte pode·.set examinada e votada separadamente. 

4. Se uma proposição é emendada se considerará e votará 
em. primeiro lugar a emenda. Contudo, se a emenda é aceita pela 
delegação que apresenta a proposição primitiva, será Incorporada 
imediatamente ao texto desta. 

5. Qualquer proposição retirada no Congresso ou na Comissão 
pode ser retomada por outra del~~ação. 

ARTIGO 20 

Quorum 

O quorum requerido para as sessões plenárias do Congresso 
e das Comissões será de mais da metade das delegações, repre
sentadas no Congréssõ ou na. CQntissão e com direito a voto. 

ARTIGO 21 

J;)eli~erações 

1. Os participantes do CongresSo, ao tomar parte nas deli
berações, deverão cingir-se ao tema em discussão, limitando sua 
intervenção a um tempo não superior a cinco minutos, salvo 
resolução em contrário tomada pela maioria simples dos membros 
presentes e votantes. Em caso de .. <:;ter ultrapa.ssado o tempo pre
visto para o uso da palavra, o Presidente está autorizado a inter
romper o orador. 

2. Durarite o debate o P~residente pode cteClãrar encerrada 
a lista de _oradores, após dar leitura à mesm:a, sempre que a 
maioria simples de membros presentes e votantes, previamente 
consultados, estejam de acordo. Esgotada. a lista ficará encerrado 
o debate, salvo o direito, da delegação que houver apresentado 
a proposição, de responder às intervenções de outras delegações. 

3. Após col'l5Ultã.r a Assembléia e após aprOvação da maioria 
simples dos membros presentes e votantes, o Presidente poderá 
também limitar: 

a) o número de intervenções de uma delegação sobre uma 
mesma proposição .ou determinado grupo de· proposições; 

b) o número de_ intervenções de diferente& delegações sobre 
r.•ma mesma proposição ou de~rminado grupo de proposições. Es-ta 
limitação não poderá ser inferior a cinco intervenções a favor e 
cinco contrárias à proposição em discussão. 

ARTIGO 22 

Moções de Ordem 
1. A qualquer momento um delegado poderá solicitar a pala

vra para uma moção ·de ordem ou para uma declaração pes.so-al. 
Pedidos desta natureza devem ser postos em discussão imediata
mente, a fim de serem resolvidos sem demora. 

2. A delegação que apresente uma moção de ordem não 
pode, em sua intervenção, tratar do problema de fundo em debate. 

3. A ordem de Prioridade para as moçõe.s de ordem é a 
.seguin.te: 

a) aplicação do Regimento do Congresso ou dos Atas da 
União; 

b) .suspe~são da .sessão; 
c) levantanientO da sessão; 
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d) adiamento do debate sobre o ponto em discussão; 
e) encerramento do debate; 
f) qualquer outra moção de ordem. 

ARTIGO 23 

Votações 

1. As questões que não contem com o assentimento geral 
serão submetidas a votação. 

2. A votação, em regra géral, se efetuará levantando a mão. 
Entretanto, a pedido de uma delegação ou por decisão do Pre
&idente, se votará nominalmente, seguindo a ordem estabelecida 
para a assinatura dos Atos após sorteio para determinar o pais 
que começará a votar. 

3. A pedidD de uma delegação, apoiada por outra, será efe
tuada votação secreta. Em tal caso, a Presidência adotará as 
medidas ~_e_cess~ria& para assegurar o sigilo do votD. O pedido de 
votação secreta feito de conform,ldade com este parágrafo preva
lecerá sobre o de votação nominal. 

4. Cada pais-membro terá direitq a um só vota; além disso, 
poderá votar por representação ou por delegação, por outro país
membro. 

ARTIDO 24 

Condições de Aprovação das Proposições 

1. As J)ropo.sições relativas a modificações sobre a COnstl
hüção deverão ser aprovadas, no mínimo, por dois terces dos pai~ 
ses-membros da União. -

2. As proposições relativas a modifl~ações sobre o RegUla
mento Geral da União, a Convenção ~ setr :,Regulamento de 
Execução deverão ser aprovadas Pela maioria dos países-membros 
presentes e votantes. -

3. As prOJXlsições relativas a modificaçÕes Sobre os Acordos 
facultativos e seus Regulamentos de Execução deverão ser aprova
das por maioria simples de paises-membros presentes e votantes 
que sejam partes deles. 

4. Em caso de empate na votação de qualquer propo.sição, a 
mesma será rejeitada. -

ARTIGO 25 

Sessões Plenárias 
1. Os projetas de atas, resoluções, recomendações. votas e, 

confo:me o caso, os relatórios respectivos preparados pelas Comis
sões, serão submetidos à _çonsidera_ção das sessões plenárias do 
Congresso: 

2. Os presidentes das Comissões sentar-se-ão ao lado do 
Presidente do Congresso durante a leitura, discussão e resolução 
dos projetos elaborados pelas Comissões a que pertencem. 

3. Durante a leitura em sessão plenária dos projetas apre
sentados pelas COmissões, qualquer delegação poderá apresentar 
proposições rejeitadas na Oomissão, sob conctiçãD de que informe, 
por escrito, su"a intenção ao Presidente do Congresso, pelo :m,enos 
com vinte e quatro horas de antecedência à sessão plenária res
pectiva. 

4. Será adotado todo projeto de ato, resolução, recomendação 
ou voto que, uma vez analisado artigo por artigo, seja objeto de 
uma votação favorável de todo o instrumento. 

ARTIGO 26 

Assinatura dos Atos 

Os A.tos definitivos aprovados pelo COngresso .serão submetidos 
à assinatura dos delegados cujos poderes assim o permitam, de 
acordo com o estabelecido no presente Regimento. 

ARTIGO 27 

Reservas aos Atos 
1. Cada delegação tem a faculdade de formular reservas 

provisórias ou definitivas a toda decisão incorporada aos Atos 
de acordo com as d!spo&ições do Regulamento Geral da União. 

2. A.s reservas deverão ser apresentadas por escrito e o mais 
tardar no transcurso da última sessão plenárla de trabalho, de 
maneira que possam ser conhecidas pelo Congresso. 

ARTIGO 28 

Atas das Sessões 

1. As atas reproduzirão o desenvolvimento geral das sessões, 
farão menção das proposições ou assuntos quoe se considerem, resu
mindo as exposições e consignarão o resultado __ das votações. As 
atas das sessões das Comissões pad·eráo ser substituídas por um re
latório da Comissão dirigido ao Congresso, sempre-que a Comissão 

assim o decida por maioria de membros habilitado .... para vot:lr. 
Os grupu-s de trabalho- apresentarão relatórios dirigidos ao órgão 
que os criou. 

2-. Entretanto, cadi dele:gado_ terá o direito de solicitar a 
inserção integral de toda .declaração que formule, devendo nesse 
ca.so entregar o texto à Secretaria do Congresso, dentro de 24 horas 
depois de encerrada a sessão referida. 

3. As atas das sessões serão distribuídas ao.c; delegados ime
diatamente após a sua reprodução, e estes disporão de um' prazo 
de vinte e quatro horas para formular suas observações, devendo 
apresentá-las na Secretaria, a qual servirá de intermediária entre 
o interessado é o Presidente da sessão, para seU's' devidos efeitos. 

4. Como norma gerai; as atas deVerão ser aprovadas pelo 
Congresso ou pela Conússão respectiva, quarenta e oito _horas 
depois de sua distribuiçã-o. Em -sua falta, serão aprovadas pelo 
Presidente do Congresoo ou pelo Presidente da Comissão. Neste 
último caso, a Secretaria Internacional tomará em consideração 
a.s observações que lhe cheguem dentro do prazo de quarenta dias 
a contar da data da distribuição da ata. à delegação ou da re
messa à Administração de origem. 

ARTIGO 29 
Questões não Previstas 

OS assuntos de natureza reghriental não previstos no presente 
Regimento; que sejam suscitados durante as deliberações do Ple
nário ou das Comissões, serão resolvidos por maioria de votos das 
delegações presentes à sessão respectiva. 

.. 

• 

~ARTIGO 30 • 

Disposições Finais 

Qualquer modificação ao presente Regimento deverá ser incor
porada por decisão do Congresso com o consentimento de pelo 
menos dois terços dos países-membros da União representados no 
Congresso. 

REGULAMENTO DA SECRETARIA INTERNACIONAL 
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REGULAMENTO DA SECRETARIA. INTERNACIONAL DA 
UNIAO POSTAL DAS AMÉRICAS E ESPANHA 

CAPíTULO I 
Generalidades 

ARTIGO 1.0 

A organiz~ção e funcionamento da Secretaria Internacional da 
União Postal das Américas e -Espanha e as relações com o Gover
no da República Oriental do Uruguai, na sua condição de Pais
sede, e com- a AUtoridade de Alta Inspeção, se regem pelas dis
posições deste Regulame-nto, sem prejuizo das contidas na Cons
tituição e no Regulamento Geral. 

ARTIGO 2.0 
Para facilitar o funcionamento da Secretaria Internacional e 

de outro.s órgãos da União, o Goveino da República Oriental do 
Uruguai: · -

a) outorgará os privilégioS e imunidades, que estabelece o ar
tigo 8.0 da Constituição da União; 

b) adiantará os fundos necessários para seu funcionamento 
conforme o estabelecido no artigo 127 do Regulamento Geral da 
União; · 

c) adota.rá qualquer outra medida necessária para o cumpri
mento das obrigações da Secretaria Internacional. 

ARTIGO 3.0 

A DireçãCI Nacional dos Correios do Uruguai. na sua qualidade 
de Autoridade de Alta Ins!J€Ção da Secretaria Internacional, com
P€te: 

a) formular as observações que julgue procedentes, ao Dire-
tor-~eral da Secretaria Internacional, sobre qualquer aspecto do 
func10namento da Secretaria; 

b) le'VIar· ao conhecimento dos Países-membros, no caso enl 
que as observações formuladas de acordo com o· inciso a, não forem 
consideradas pela Direção Geral da Secretaria Internacional; 

c) efetuar o controle a posteriori de todas as contratações, des
pesas, .movimentos de fundos, pagamentos, re-gistras contábeis, etc. 
da Secretaria Internacional; ' 

d) tomar as medidas convenientes para qu·e-s~rexccute o adlan
tam·ento de fundos para o funcionamento da Secretaria Interna
cional; 

e) zelar pelo cumprimento do estabelecido no orçamento anual 
de des!J€sas aprovado pelo Conselho. Consultivo e Executivo, de 
acordo C<im o estipulado no Regulamento Geral; 

f) aprovar as prestações de contas anuais das despesas da Se
cretaria Internacional; 

g) resolver em carãter definitivo as reclamações do pessoal 
da SeCretaria Internacional contra as resoluções da sua Direção 
Geral; 

··h) adotar qualquer outra medida necessária para o c?mpri
mento das funções de alta !nspeção. 

ARTIG04.0 

As relações dos Paises-membros com a Autoridade de Alta lns
peção e vice-ver.sa poderão efetuar-se por Intermédio da Secreta
ria lntemacional, salvo o previsto no art. 3.0 , inciso b, deste Re-
gulamento. -- · 

ARTIGO .5.o 

Ao Diretor-Geral compete a direção e adnúnlstração da Secre
tari-a Internacional da qual é o representante legal, compromis
sando-a com sua assinatura. Compete-lhe todos os assuntos que não 
estejam reservados ao Governo da República Oriental do Uruguai. 
à Autoridade de Alta Inspeção ou ao Conselho Consultivo e Exe
cutivo, e especialmente: 

a.) organizar e dirigir todo.s os trabalhos da Secretaria Inter
nacional; 

b) nomear o contador, Oficiais, Tradutores, Auxíllares e Con
tínuos da Secretaria Internacional, após exame de seleção; 

c) apresentar ao Conselho Consultivo e Executivo os candida
tos indicados pelas Administrações postais para o cargo de Con
selheiro; 

d) conceder licenças. férias, fixar dias e horários de trabalho; 
e) contratar empregados e trabalhadores em c_aráter eventual, 

dandCI conta à Autoridade de Alta Insp·eção. Os empregados que 
contrate para funções administrativas e os trabalhadores poderão 
ser recrutados entre os nacion·ais do País-sede. Para funções de 
assessoria ou técnicos de ensino, a Secretaria Internacional soli
citará às Adnúnistrações postais dos Países-membros_ a apresen
tação de candidatos, d-esignanda·-·aqu-ele que mereça a aprovação 
da Secretaria Internacional e. no caso, da Adrnlnistração Interes
sada; 

f) impor sanções ao pessoal da Secretaria Internacional, con
fCirme o estabelecido no artigo 30 deste Regulamento e propor 
as demissões respectivas; 

g) organizar os assentamentos ou folha de serviços de cada 
empregado e ordenar as anotações no mesmo, após conhecimento 
do interessado; 

h) preparar os projetas de orçamento anuais e apresentá-los 
RCI Conselho Consultivo e Executivo conforme Cl disposto no art. 123 
do Regulamento Geral; 

i) contratar ou comprometer as despesas e autorizar os paga
xuentos da secretaria Internacional, após o cumpr:tmento das for
malidades do caso; 

j) cCintratar empréstimos, subscrever documentos de divida, 
constituir garantias e abrir contas em banco privado cuja res
ponsabilidade ou depósito total não excedam de dois duodécimos 
do orçamento anual. Os documentos deverão ser subscritos con
Juntamente pelo Dlretor-Geral e o V!ce Diretor-Geral da Secreta
ria Internacional; 

k) efetuar transferências de partidas entre rubricas e sub
rubrica.s &entro do mesmo elemento de um mesmo programa de 
acordo com as necessidades do serviço. Do mesmo modo, consul
ta:r e obt<?r a aprovação do Presidente do Co:pselho Consultivo_ e Exe
cutivo para efetuar as transferências maiores previstas no art. 
10'1, parágrafo 10, Inciso g, do Regulamento Geral que sejam ne
eessárias para saldar despesas importantes em situações de emer
gência, e posteriormente submeter essas transferências para con
firmação, ao plenário do Conselho Consultivo e Executivo, de acor
do com o disposto no referido art!gCI juntamente com qualquer ou
tra despesa que apresente alterações importantes nos programas ou 
grupo de despesas dentro de um mesmo programa; 

1) decidir sobre as vantagens estabelecidas no Capítulo VI do 
presente Regulamento; 

m) decidir sobre os deslocamentos do pessoal da Secretaria 
Internacional, por mot-ivos de serviço, e fixar as diãrias e despe
sas respectivas conforme o previsto no orçamento vigente. Nos 
casos não previstos e verificada a necessidade de um deslocamento, 
solicitará a aprovação da Autoridade de Alta Inspeção para a li
qnldação da despesa respectiva; 

n) prestar conta à Autoridade de Alta Inspeção da execução do 
orçamento aproVado pelo Conselho Consultivo e Executivo: 

o) encaminhar à Autoridade de Alta Inspeção as reclamações 
que os empregados da Secretaria Internacional interponham con
tra as decisões da Direção GeraL 

ARTIGO 6.0 

O Vioo-Diretor-aeral assiste o Diretor-Geral e em sua au
sência o substitui com suas mesmas atribuições. 

CAPíTULO n 
Orçamento e Contabilidade 

ARTliGO 7.6 

1. O projeto de orç'anlento por programa deverá ser apre
sentado de acordo com o estipulado no Regulamento Geral da 
União contendo informação pormenorizada- e ordenada por ati
vidades. Do mesmo modo, a apresentação do orçam-ento consisti
rá do orçamento e do registro das despesas reais do exercicio an
terior, do orçamento do exercício em curso, junto com qualquer 
modificação que se proponha de acordo com o artigo 107, parágra
fo 10, inciso h do Regulamento Geral, e finalmente, o proj<>to de 
orçamento para o exerci cio seguinte. 

2. A exposição de motivos que acompanhará o projeto de or
çamento conterá todas as disposições. e pormenores necessários 
para a compreensão e apreciação das modificações propostas. 

ARTIGO 8.0 
O exercício orçamentário abrangerá o período de 1.0 de ja

neiro a 31 de dezembro de cada ano. 

ARTIGO 9.0 

1. o orçamento será flxadCI em francos-ouro. 
2. O orçamento será executado em uma moeda ouro, prefe

rentemente de um dos Países-membros da União. Moeda ouro é 
a de um país cujo Banco- Central de emissão ou qualquer outra. 
instituição oficial de emissão compre e venda ouro contra ~ moe
da nacional, a taxas fixM determinadas pela lei ou em virtude 
de um acCirdo com o Governo. 

ARTIGO 10 
No caso de não ser aprovada alguma da.s rubricas do projeto 

de orçamento apresentado pela Secretaria Internacional, continua
rã vigorando o _autorizado no orçamento anterior. Se for negado 
_algum pedido de transferência contjJluarã vigorando o autoriza
do no orçamento em curso. 
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ARTIGO 11 
Não poderá ser comprómetfd::i despesa-nem celebrado cont~ato 

algum sem que exista, no momento de contrair o compromisso, dis
ponibilidade suficiente para tais fins no grupo de despesas do pro
grama que haverá de suportar a dívida, nem comprometê-los aos 
recursos de exercícios vindouros. 

ARTIGO 12 
I. Toda compra, assim como todo contrato sobre trabalhos, 

obras ou fornecimentos, se farã, em todos os casos, riiedlante o pro
cedimento de licitação pública, salvo as exceções .seguintes: 

a) as compras, trabalhos, obras ou fq_rn~_ç:fmentos cuja im
portância não exceda de 1. 500 francos-ouro; 

b) os contratos que se celebrem com pessoas jurídicas de ãi
reito público; 

c) quando existam razões de urgência de natureza imprescin
dível; 

. d) quando pela natureza· da contratação, ou por circunstân
cia de fato, se torne impossível ou de.sneÇ!essário recorrer à lici-
tação; -

e) quando· as compras. trabalhos, obras ou fârnecimentos se 
celebrem no estrangeiro; - -

f) quando uma licitação houver sido declarada deserta pela 
segunda vez ou quando se houver efetuado uma primeira chamada 
sem a concorrência de nenhum proponente. 

2. Nos casos dos incisos e, de f, deverá ser obtida a anuên
cia 9~ ~uto~idade de Alta Inspeção antes da contratação direta. 
No cn.so do inciso e, deverá ser solicitada a colaboração da Admi
n.istraçã.o postal do país onde o trabalho se realize~ 

3. Fica proibido o fracionamento de compras, obras, forneci
mentos ou trabalhos cuja importância dentro do exercício exceda a 
1.-500 francos-ouro. 

ARTIGO 13 

... ~as c::ompras, ·obras, trabalhos ou fornechpentos cuja impor
tancla seJa superior a 150 francos-ouro, deverao ser obtidas pelo 
menos, três cotações, ·as quais serão anexadas ao expediente réspec
tivo. No caso de não poder se obter as três cotações ou de não ser 
conveniente observar dito procedimento, o Diretor-Geral da se
cretaria Internacional poderá determinar as· aquisições sem ne-
cessidade das três cotações referidas. ~ 

ARTIGO 14 

Toda alienação a título oneroso ou- arrendamento de bens de 
propriedade da União deverá ser feito mediante leilão ou licita
,ção pública, após a devida avaliação. 

CAPiTULO III 
Disponibilidades 

ARTIGO 15 

se for necessar10, a importância das despesas do orçamento 
aprovado, incluídas no mesmo as quantias destinadas ao fun_çio de 
reserva para aposentadorias e pensões, será colocada à disposi
ção da Secretaria Internacional pelo Governo da República Orien
tal do Uruguai. por trimestres~ antecipadamente. 

ARTIGO 16 
A equivalência do franro-ouro com a moeda naclonal uru

guaia, para os fins dos adiantamentos que deva realizar o Gover
no da Repttblica Oriental do Uruguai, será fixado por trimestres 
e diretamente pelo Banco Central da República Oriental do Uru
guai, sem outra formalidade ou autorização posterior. Será toma
do como base o conteúdo em ouro do franco-ouro e o conteúdo em 
opro de uma moeda ouro, de preferência de um País-membro da 
União e a cotação desta moeda nõ mercado livre absoluto da Repú
blica Oriental do Uruguai. 

ARTIGO 17 

A Secretaria Internacional motJ:ventará a referida conta, de 
acordo com as necessidades do serviço, somente através de che
ques que deverão conter a assinatura do Diretor-Gero.l e do fun
cionário encarregado da contabilidade da Secreta-ria Internacional. 
Do mesmo modo se procederá na conta aberta em banco privado. 

ARTIGO 18 
Os 'V'ales, cheques, transferências de fundos, provenientes dos 

Países-membros ou qualquer outro ingresso de numerário a favor 
da Secretaria Internacional, deverão ser_ depositados, o mais tardar, 
no primeiro _dia útH que se seguir ao de seu recebimento. 

CAPiTULO LV 

Do Controle 
ARTIG0.19 

1. O controle que compete à Autoridade de Alta Inspeção 
sobre o movimento de fundos da Secretaria Internacional, será de 
natureza formal e material. 

2. O controle formal compreenderá: 
a) o exame dos __ livros de_ contabilidade e dos recibos e do

cumentos_ justificativos_; 
b) a revisão dos lançamentos, movimentos e transferências 

contábeis; 
c)_ a comprovação do dinheiro em espécie valores contas ban

cárias, inventário e demais bens da Secretaria InterrÍa-cional; 

• 

d) a verificação se as entradas e saldas são adequadas ao or-
çamento aprovado; -.. 

e) qualquer outro procedimento de controle formal. 
3. O controle material compreende o exame da conformidade 

das entradas e saídas com as disposições em vigor. 

ARTIGO 20 
A Secretaria Internacional elaborará balancetes semestrais de 

movimento de fundos que serão submetidos a exame e aprovação 
da Autoridade de Alta Inspeção. 

ARTIGO 21 
Verificado o encerramento definitivo <lo exercício proceder

se-á a preparação da prestação de contas, a qual compreenderá: 
a) balançD das entradas; 
b) baJanço das saídas, no qual se especificarão os legalmente 

autoriZ'ados, as transferências efetuadas, as importâncias efetiva
mente pagas e as importâncias pendentes de pagamento; 

c) balanço das importâncias comprometidas durante o exer-
cício; - -- --

d) os saldos existentes por ocasião do inicio e do encerramento 
do exerci cio; 

e) o resultado da gestão total do exerclcio; 
f) a explic-..ção de todos os casos em que as despeoos reais di

vergiram do orçamento de forma significativa. 

ARTIGO 22 
Uma cópia da prestação de contas apresentada à Autoridade 

de Alta Inspeção será enviada pela Secretari-.. ln ternacionai às 
Administrações dos PaLse.s-membros dentro dos três meses conta
_do~- a partir do encerramento do ano fiscal ao qual se refiram as 
contas. Posteriormente, se enviará o registro de sua aprovação ou 
em sua falta, as observaç6es que houver merecido. ' 

CAPiTULO V 
Pe~al 

ARTIGO 23 
Os empregados da Secretaria Internacional se dividem em 

duas categorias: 
a) empregados pennanentes; 
b) empregados não permailentes. 

ARTIGO 24 

1. O Diretor-Geral e o Vice-Diretor-Geral da Secretaria In
ternacionai serão eleitos pelo Congresso. Os candidatos deverão 
ser apresentados pelos Governos dos Paises-membros, salvo se se 
tratar de funcionários superiores da Secretaria Internac!onai, os 
quais pod_erão apresentar .sua candidatura diretamente. Os candi
datos eleitos não P?derão se~ nacionais de_ um mesmo País-membro. 

2. O procedimento a observar será o seguinte: 
a) três meses antes da data do início do Congresso, os Gover

nos dos Paises~membros apresentarão seus candidatos ao Gover~ 
no do Pais-sede da União, remetendo o cor.respopdente curriculum 
vitae dos inte?-"es~dos; 

b) os funcionãrios superiores da Secretaria Internacional que 
desejem apresentar sua candidatura, a enviarão, acompanhada 
igualmente de seu curriculum_ vitae ao Governo di País-sede da 
União; 

c) um mês antes,· o mais tardar. da data do inicio do Con
gresso, o Pais-sede da União dará conhecimento aos Governos dos 
demais Paises-meinbros a relação nominal dos candidatos apre
seu ta dos e o curliculum vitae dos mesmos. Igual informação fará 
chegar à Secretaria Internacional. 

• 

• 
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3. Para ser candidato- a Dire[or-deral ou a ·vrce-Diretor
Geral da Secretaria Internacional será necessário: 

a) possuir vasta experiência da organização e da execução dos 
serviços postais adquirida na Administração de um País-membro 
e ser nacional do país que o apresente, ou 

b) pertencer ao pessoal superior da Secretaria Internacional da 
União, 

4. A eleição se fará mediante voto secreto e pOr maioria sim
ples d-e membros presentes e votantes. 

ARTIGO 25 
Quando ocorram as vacâncias correspondentes aos cargos de 

Conselheiro, Contador, Oficial, Tradutor, Auxiliar e COntínuo_.. se
rão feitas as respectivas nomeações observando as seguintes 
normas: 

a) o cargo de Conselheiro, conforme clisposição contida no ar
tigo 107, parágrafo 10, incisos d e e do Regulamento Geral; 

b) os cargos de Contador, Oficial, Tradutor, Auxiliar e Contí
nuo são de livre nomeação por parte do Diret.:Oi-Geral da Secreta
ria Internacional, após exame de suas aptidões. Estes cargos de
verã9 ser preenchidos preferencialmente com nacionais do País
sede da União e ·nele residentes. 

ARTIGO 26 

1. Nos postos de natureza permanente somente poderá ser 
colocado pessoal contratado mediante prestação de prova, Para 
esse fim, poder-se-á contratar um empregado por um período de 
180 dias. Referida contratação só poderá ser renovada. uma vez 
m-ais, por igual período. · 

2 Entretanto, se se mantiver o empregado trabalhando de
pois de concluída seu segundo período de contratação, .serão inicia
das imediatam_E;"p.te as providências necessárias para sua desig
nação permanente p-ara o posto para o qual foi contratado. 

ARTIGO 27 
Os empregados da Secretaria Internacional não poderão exer

cer outras atividadcs dentro do horário oficial determinado pelo 
Diretor-Geral para o funcionamento da Secretaria conforme a 
norma estabelecida no art. 32 deste Regulamento. 

ARTIGO 28 
1. Os empreg:idos que não cumpram com os deveres de .seu 

cargo, ::.eja intencionalmente, seja por negligência ou imprudên
cia, ou incorram em delito, estarão sujeitos a sanções disciplinares 
de acordo com o grau da falta. 

2. As sanções disciplinares serão: 
a) advertência; 
b) suspensão do emprego e dos vencimentos por tempo deter

minado e não superior a 30 dias; 
c) demissão. 
3. O produto dos descontos a que se _ _refere o inciso b do 

parágrafo 2,0 , será recolhido ao fundo de reserva para aposen
tadorias e pensões. 

ARTIGO 29 
1. A destituição do Conselho será feita pelo Conselho Con

sultivo e Executivo por proposta do Diretor-Geral da Secretaria 
Internacional, a qual irã acompanhada de um sumário que a 
justifique, 

2. Para: que se cfetive a destituição será necessãri-o o voto 
favorável de três membro.s .do Conselho Consultivo e Executivo. 

3. Se o falo que motivar a destituição tiver lugar dentro dos 
noventa dias antC'riores à abertura do Congresso, a destituição será 
decidida por este. 

4. A ·demiss_ão do Contador, OficiaiS, Traautores, Auxiliares 
e Contínuo ser:i efetivada pelo Diretor-Geral da Secretaría Inter
nacional, dando ciência ao Conselho ~onsultivo e Executivo. 

5. O Conselho Consuitivo c Executivo, nos casos do parágrafo 
4.0 , pode-rá ratificar a. demissão ou não aprová-la, substituindo-a 
por suspen-são do emprego c do vencimento pelo tempo que julg~e 
conveniente mas não superior a 30 dias, ou dispondo a reconduçao 
ao carg·o do empregado demitido~ Neste __ caso o empregado terá 
direito ao recebimento de seus vencimentos sem solução de conti
nuidade. 

ARTIGO 30 
As sanções disciplinares deverão ser imposta.<.; por decisão 

fundamentad!l, depois de se haver instruído um sumário e se haver 
dada vista do mesmo ao empregado culpado, devendo-lhe ser asse
JUrado o direito de defesa. 

ARTIGO 31 
O empregada que viole os deveres do seu cargo será respon

.savcl pelos danos que cause. 

ARTIGO 32 

A jornada de trabalho será a que vigore para os empregados 
da Administração pública da República Oriental do Uruguai, e 
poderá ser estendida até quarenta e -quatro horas semanais de 
trabalho sem direio a retribuição especial. Os horários de trabalho 
serão fixados pelo Diretor-Geral da Secretaria Internacional de 
acOrdo com as necessidades do serviço~ 

ARTIGO 33 

L Cada empregado terá direito a férias anunais com ven
cimento, por um prazo de trinta dias úteis. A concessão das férias 
estará subordinada, quanto à data, às necessidades do serviço. 
Entretanto, ·na medida do possível, deverá ser levada em conta 
a preferência do interessa-do. 

2. O empregado deverá contar um ano de serviço na Secre
taria Internacional para ter direito a férias. 

ARTIGO 34 

1. Os vencimentos dos enipi'egados permanentes da Secre
ta:tia Internacional são fixados em francos-ouro, conforme a esca
la que figura no quadro anexo _a este artigo. 

2, Os vencimentos OU salários dos empregados não perma
nentes serão fixados pelo Diretor-Geral da Secretaria Internacio
nal com aprovação da Autoridade de Alta Inspeção, 

3, Os postos dos empregados permanentes da Secretaria In-
ternacional se classificam: 

Categoria superior: 
- Diretor-Geral 
- Vice-Diretor-Geral 
- Conselheiro 
Gategoria profissional: 
-Contador 
-Oficial 
-Tradutor 

Categoria de serviços gerais: 
- Aux!l!ar 
- Contínuo 

QUADRO ANEXO AO PARAGRAFO 1.0 DO ARTIGO 34 
Empregados permanentes 

Categoria superior 
- Diretor-Geral 
- Vice-Diretor-Ge_ral 
~--.Conselheiro 

Categoria profissional: 
- Contador 
- Oficiais 
-Tradutores 
.Categoria de serviços 
·gerais: 
- Auxiliares 
.-- Contínuos 

Vencimentos mensais em .francos~ouro 

Coluna I 
3.480 -
2.958 
2.610 

1.566 
l.~G6 
1.566 

1.044 
748 

ARTIGO 35 

Coluna II 
Os vencimentos fixados na 
c,oluna I vigoram a par
tir de 26 de novembro de 
1!.)71 e serão atualizados no 
mesmo percentual que a 
União Postal Universal fixe 
para o Diretor-Geral de 
sua Secretaria Internacio
naL 
O Conselho Consultivo e 
Executivo decidirá sobre as 
referidas atualizações, 

No caso de nomear-se um empregado que não seja uruguaio 
e que se encontre domiciliado fora do Uruguai, terá ele direito 
ao reembolso das despesas da viagem e da mudança para si e 
para os seus dependentes. Terá direito ao reembolso das mesmas 
despesas quando regressar ao seu país de origem em caso de apo
sentadoria. Em caso de morte do empregado, a família gozará 
dos mesmos direitos. Do mesmo modo a União se encarregará das 
despesas de repatriação dos restos mortais do empregado fal,ecido. 
De modo gera.l não serão reembolsadas as despesas de viagem 
e de mudança se- a repatriação ocorr-er :ipós o prazO de seis meses 
a contar do dia em que o empregado tenha sido aposentado ou 
tenha falecido, 

ARTIGO 36 
1. Com exce_ção do disposto no artigo 33 do presente_ Regu

lamento, o regime de licenças do pessoal da Secretaria Internacio
nal será o estabelecido no Uruguai para os empregados da Direção 
Nacional de Correi-os . 
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2. As llcença.s do D!retor-Geral serão concedidas pela Auto
ridade de Alta Inspeção, a qual apresentará um informe justi
ficativo dos seus motivos ao Conselho Consultivo e Executivo. 

3~ Os empregados não uruguaios terão direito, uma vez em 
cada dois anos ao reembolso, pela união, das despesas de viagem 
ao seu pais de origem pela via mais rápida e mais curta, para 
eles, e eventualmente, para seu cônjuge e seu filhos solteiros 
menores de dezoito anos ou incapacitados fí.sica ou mentalmente, 
que estejam sob sua dependência. 

CAPiTULO VI 
Vantagens 

ARTIGO 37 

Os empregados da Secretaria Internacional terão direito a 
um abono para cada filho menor de dezoito anos ou incapacitado 
física ou mentalmente, que esteja sob sua dependência e que não 
tenha ocupação remunerada. Este abono será de 192 francos
ouro por filho e por ano. 

ARTIGO 38 

Os empregados da Secretaria Internacional que não sejam de 
nacionalidade uruguaia terã-o direito a uma indenização de expa
triação equivalente a um mês de vencimentos por ano. 

ARTIGO 39 

1. O pessoal da Secretaria Internacional terá direito a uma 
gratificação, que será paga ao final de cada ano, e que -equivalerá 
à importância de um mês .de vencimento ou à média de salários 
mensais percebidos nesse ano. 

· 2. O pessoal permanente com mais de vinte e cinco anos 
de serviço na Secretaria InteJ;Daclonal ou nas Administrações Pos
tais, terá direito a uma gratificação -equivalente a dois meses de 
vencimento por ano. 

ARTIGO 40 

O pesSoal da Secretaria Internacional, o conJuge e os filhos 
menores ou incapacitados, sob sua dependência, terão direito a 
assistência médica, a qual será contratada com uma instituição 
especializada, preferencialmente de caráter mutuário. 

ARTIGO 41 

O Diretor-Geral e o Vice-Diretor-Geral da Secretaria Inter
nacional perceberão uma importância anual equivalente a um 
vencimento mensal pagável por duodécimos, a titulo de despesas 
de representação. 

ARTIGO 42 

Os vencimentos, as vantagens do pes.soal da Secretaria Inter
nacional de que trata o presente título e as aposentadorias, pen
sões, subsídios e demais benefícios, pagos pelo fundo de reserva, 
estarão isentos iie quaisquer ónus, criados ou que venham a ser 
criados. 

CAPiTULO VII 
Aposentadorias 

ARTIGO 43 

l. O pessoal da Secretaria Internacional da União Postal das 
Américas e Espanha adquire o direito a aposentadoria depois de 
dez anos de serviço e pelas seguintes causu.s: 

a) normalmente, ao totalizar o valor "90" entre anO$ de idade 
e anos de serviço reconhecldos~ ou por totalizar o valor "85" se o 
funcionário tiver mais de sessenta anos de idad-e; 

b) por incapacidade física ou mental que o impossibilite para 
o desempenho da função devendo co.rnputar-se os s~rviços do inca
pacitado à razão de três anos para cada dois anos de serviços efé
tivamente prestados. o mínimo de atlvidade fixado neste artigo 
não será exigido quando a incapacidade tenha sido decorrente de 
ação direta do serviço em cujo caso se concederá a aposentadoria 
proporcional calculada para trinta anos, a qual poderá dar origem 
à pensão correspondente; 

c) por destituição não motivada pela.s causa.s compreendida.;; 
no.s incisos a e b do artigo 52 do presente Regulamento. 

2. A aposentadoria será de tantos trinta avos da média dos 
vencimentos ou salários ou qualquer outra remuneraçã-o percebida 
durante os últimos três anos, quantos anos de serviços averbados 
possua o associado, não se contando os que exCedam de trinta. 

3. Quando o associado tenha vinte anos de serviço na Secreta
ria Internacional a média será a dos vencimentos, salários ou 
qualqu-er outra remuneração percebida durante o último ano de 
serviço efetivo. 

4. A média de provento de aposentadoria a que se refere o 
parágrafo anterior, não poderá exceder à média do parágrafo 2.0, 

em uma quantia superior a um percentual igual aos anos de serviço 
que tenha o as.so.ciado na Secretaria Internacional, com um máxi-
mo de trinta anos. -

·5. A média dos vencimentos, salários e outras reinunerações 
do pessoal.que houver .sido comts.sionado temporariament·e fora. do 
Pais-sede por razões de serviço será calculada sobre a base dos 
vencimentos, salários e outras remunerações estabelec,ida,s neste 
Regulamento para seu desempenho na sede da Secretaria Inter
nacional de Montevidéu. Em nenhum caso serão comPutados para 
fins de aposentadoria as diárias per<:ebidas em fuÍJ.ção do dese:n
peD.ho de uma missão de servi_ço. 

ARTIGO 44 

Os funcionários não uruguaios que no momento de ingressar na 
Secreta'ria Internacional estiverem domiciliados _fora do Uruguai 
- sejam permanentes ou provisórios -- terão direito de optar, 
eles ou seus herdeiros, .zm caso de falecimento, entre os regimes 
seguintes: 

a) o previsto no artigo 43; 

b) ~posentar-se, se tiver dez anos de serviço~ ao totalizar o 
valor "setenta" entre anos de idade e anos de serviço na Secre
taria. A mé-dia do provento será igual a sessenta por cento da 
média d-as vencimentos ou Salários dos últimos três anos acres
cido de um percentual igual aos anos de serviço que o associado 
tenha na Secretaria Internacional, com um máximo de vinte; 

c) o funcionário ao deixar o Cargo terá direito a perceber 
de uma só vez uma s:Oma que será fo-rmada por todas as contri
buições que houverem entrado no fundQ de reserva através desse 
funcionário, lncluido.s _os correspondentes ao benefício 'de !nati
vidade, mais os juros capitalizados à taxa de 5% ao ano mais um 
suplemento de l% da importância ante.rior para cada anQ de
serviço. 

ARTIGO 45 

Se a impossibilidade a que se refere o iniciso b do artigo 43 
se produzir antes dos dez anos de serviço~ o associado terá di
reito a perceber a importância de dois vencimentos para cada ano 
de serviço prestado. 

ARTIGO 46 

1. Os funcionários da Secretaria Internacional, de qual
quer nacionalidade, que _tenham ·.serviços anteriore~. amparados 
por Caixas diferentes. mesmo de outros países, pocter:ao optar yaEa 
continuarem associados às mes:rp.as, ou renunciar a sua fihaçao 
àquelas caixas. e aos benefíCios respectivos, transferindo es:::es ser
viços à Caixa da Secretaria Internacional. 

2. Será permtida a opção referida quando o associado tenha. 
cinco anos, pel-o menos, de serviço na Secretaria Internacional. 

3. No Gaso em que o funcionário faça uso da opçãC? r~ferida, 
a Caixa ou as Caixas às quais estava associado, ou o propr1o fun
cionário deverão transferir a importância dos montep1os, reco
lhimentÓs contribuicões patronais e juros capitalizados corres
pondenteS a esse fuilcionário, como condição indispensável para 
que se efetive a tran.sferência dos serviços. 

4. Se ao contrário, o funcionário da Secretaria Internacional 
quiser transferir os serviços nela prestados a outra Caixa, esta 
deverá rccophecer-lhe os serviços pr.estados na Secretaria Inter
nacional e o fundo de reserva deverá transferir para a outra 
Caixa a~ contribuições correspondentes a esse funcionário, pro
porcionalmente aos recolhimentos globals efetuados ao fundo de 
re-serva e às remunerações que o funcionário percebeu enquanto 
esteve empregado na Secretaria Internacional. 

ARTIGO 47 
Poderão ser acumuladas aposentadorias e pensões decretadas 

e atendidas pela Caixa d_a Secretaria Internacional, com vencimen
tos_percebidos em a,tlvidades amparadas em ·outras Caixas ou com 
aposentadorias ou pensões _atendidas por outras Caixas. 

ARTIGO 48 

O tempo de licença sem vencimentos não será' computado para 
efeito de aposentadoria. 

ARTIGO 49 
A aposentadoria ocorrerá a partir do primeiro dia de afas

tamento do empregado do cargo gue desempenhe, e a pensão, z.. 
contar da data do falecime·pto do de cujus ou da declaração ju·· 
dicial de sua _ausência. 

ARTIGO 50 
Os créditos contra a Caixa provenientes de aposentadoria.'::, 

pensões ou quaisquer outros beneficias, serão considerados prescri
tos se não forf'rn reclamados dentro do prazo de três anos a con
tar da data em que se tornaram exigíveis. 

• 

• 

• 

• 

• 
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ARTIGO 51 
Cada vez que ocorra. uma. modificação nOs ve_n_Cimentos pagos· 

ao pessoal da Secretaria Internacional, se procederá de ofício à 
reforma das fichas dos aposentados e pensionistas cujos proven
tos ou pensões houverem sido calculados com base nos vencimen
tos anteriores, considerando a categoria do cargo que desempenha
va o beneficiário ou o de cujus no momento de ocorrer a apos.en
tadoria ou o falecimento. Para obtér o montante do provento ou 
pensão a conceder deverá ser feita uma redução de 15% (quinZe 
por cento) da diferença entre o provento ou ·pensão anterior e o 
que lhe corresponderia de acordo com o novo vencimen_to. 

ARTIGO 52 

1. Somente se perderá o direito à aposentado_ria: 
a) por d•elito comum declarado por sentença: executória e 

sempre que afete a honorabilidade funcional do associado, man
tendo-se em suspenso- a tramitação sobre a concessão da aposen
tadoria até que se haja promulgado a sentença executória ou se 
declare a sua suspensão. A suspensão por -r alta de acusação, graça 
ou anistia ocorrida antes de se prolatar a sentença definitiva, 
equipara-se à absolvição para os efeitos deste Regulam.ento. A 
sentenca condenatória executada extingue os direitos à aposen
tadoriá mesmo que entre ambas ocorra anistia, graça ou suspen
são- da 'pena. O mesmo ocorrerá quando se operar a prescrição do 
delito; -

b) por fatos ou omissões que configurem dolo ou culpa grave 
em at!vidades de serviço. 

2. A Autoridade de Alta Iru;peção determinará se se confi
gurou o dolo ou culpa grave ou se o delito afeta a honorabilidade 
do funcionário. 

3. os- herdeiros dos funcionários que percam sua aposenta-
~~ Uoria por aplicação deste artigo gozarão do- direito à pensão cor-

respondente a partir da data da exoneração, enquanto estejam 
privados de recursos; e igualmente terão o mesmo direito 3:- esposa 
e .os filhos do funcionário que tenha abandonado o emprego e o 
lar, devidamente comprovado~ enquanto se acharem na condição 
de desamparo. 

ARTIGO 53 

Quando ocorra o falecimento de um associado depois de dez 
anos de serviço~ terão direito à pensão a viúva, o viúvo incapaci-

.f' tado. os filhos menores ou maJores incapacitados, as filhas sol
teiras, os pais, irmãs solteiras ou viúvas. irmãos menores de ida
de e os maiores incapacitados, sempre que tanto _os pais como as 
irmãs solteiras ·ou viúva.s, irmãos· menores de idade e os maiores 
incapacitados, careçam de recursos para sua subsistência. 

ARTIGO 54. 

l. A pensão consistirá em 50% da apooentadoria que lhe 
caberia ou que gozara o de cujus ao fa~er, de 66% da mesma. nos 
casos dos incisos a e c do artigo 56 enquanto subsistir a existên
cia de benefícios aos quais se referem. 

2. Quando entre os herdeiros houver filhos menores de ida
de, o valor da pensão será aumentado em 10% da importância da 

• pensão para cada um, podendo chegar-se até o montante da. apo
sentadoria originária. Este aumento vigorará para as mulheres 
até 21 anos de idade e até oo 18 para os homen.s. 

ARTIGO 55 

1. A metade da pensão cabe à viúva ou ao viúvo incapaci
tado, em igualdade com os filhos ou os pais do de cnjus; a outra 
metade .será repartida per ca.pita. 

2. Não existindo viúva ou viúvo incapacitado, a pensão será 
repartida em partes iguais entre os dependentes. 

3. Desaparecendo o direito de um dependente, a totalidade 
cie sua parte na pensão passará ao usofruto da viúva ou viúvo 
incapacitado, exceto 10% pela menoridade. 

4. No caso de entre os beneficiários não existirem viúva ou 
viúvo incapacitado, a extinção do direito de uma das partes ele
vará o montante das subsistentes em 50% da. parte que coube a 
quem perdeu seu direito. 

5. Quando a qualquer dos beneficiários de uma pen.são for 
su.spenso o direito -ao recebimento de sua parte, a importância 
desta será incorporada em partes iguais às dos demais cc-benefi-
ciários enquanto perdurar a suspensão. -

AIH.TIGO 56 

Para a concessão das pensões~ será observada a seguinte or
dem: 

a) a viúva ou viúvo incapacitado, em igualdade com os filhos; 
b) os filhos somente; 

c) a viúva ou o viúvo incapacitado, em igualdade com os pais, 
desde que estes tenham vivido sob as expen.sas do de cujus; 

d) os pais, em igualdade com as irmãs do de cujus - solteiras 
ou viúvas - e irmãos menores de idade ·ou maiores incapacita:dos, 
quando carecerem do necessário para .seu sustento. 

ARTIGO 57 

O direito à pensão cessa: 
a) para os filhos e irmãos menores ao completarem dezoito 

anos de idade; 
b) para as filhas ao contraírem casamento; 
c) quando o beneficiário se achar em alguma das situações 

que~ se ocorrida quandb na condição de herdeiro do funcionário 
ou do aJJOsentado~ daria lugar à sua deserdação ou à declaração 
de indignidade para sucedê-lo, de acordo com o estabelecido pela 
legislação clvll do Uruguai; 

d) para as viúvas, ao contrair novo casamento; 
e) para os pai.s, ao auferirem recursos suficientes para seu 

sustento; 
-f) para as irmãs, ao se casarem ou auferirem recursos sufi

cientes para seu sustento; 
g) para os irmãos varões maiores incapacitados, ao auferirem 

recursos suficientes para o seu sustento. 

ARTIGO 58 

Em caso de falecimento de um associado, a Caixa entregará 
de uma só vez aos beneficiá!rios, excluidas as divorciadas: 

a) q~uando se -tratar de empregados -e diaristas que não con
tem ainda 10 anos de serviços, a importância de tantos_ meses do 
último vencimento ou da soma das últimas vinte e cinco diárias, 
quantos anos tenham de serviços averba-dos; 

h) q:ua::.l.C:'O se tratar de aposentados ou de empregados ou de 
diaristas com mais de dez anos de serviço, esse subsidio será fixa
do no monta_nte de seis meses dos proventos de aposentadoria ou 
do último vencimento de atividade, ou de seis vezes a soma das 
últimas vinte e cinco diárias, respectivamente. 

. ARTIGO 59 

Em caso de que ao falecer um associado ativo ou aposentado 
não existir nenhum beneficiário nas condições legais, a Caixa 
contratará o serviço funerário e custeará as demais despesas que, 
a juizo da Caixa, sejam decorrentes da última enfermidade, des
contadas do último subsídio que corresponderia aos beneficiários. 

ARTIGO 60 

1 . A CaJxa de Aposentadoria e Pensões do pessoal da Secre
taria Internacional da União Postal das Américas e Espanha será 
organizada e dirigida por um Con.selho de Administração integrado 
por três Administrações de países-membros do Conselho consultivo 
e Executivo, pela Autoridade de Alta ·In.speção da Secretaria In
ternacional e pelo Dlretor-Geral da Secretaria Internacional. 

2. A Administração e a representação legal da Caixa será 
exercida pelo Diretor-Geral da Secretaria Internacional. 

ARTIGO 61 

1. Os funcionários permanentes da Secretaria Internacional 
serão obrigatoriamente incluídos na Caixa de Aposentadoria e 
Pensões para o pessoal da Secretaria Internacional e terão direito 
aos benefícios que se estipulam neste Regulamento. 

2. Os funcionári·os não uruguaios e que no momento de in
gressar. na Secretaria !nt_ernacional estiverem domiciliados fora 
do Uruguai ainda que contratados o~ com funções dentro de pra
zo determinado, serão também incluídos na Caixa de Aposentadoria 
e Pensões e terão direito aos conseqüentes_ benefícios. 

ARTIGO 62 

O fundo de reserva da Caixa será integrado: 
a) com o dinheiro existente no fundo de res_erva; 
b) com trinta e quatro por cento dos vencimentos, abonos fa

miliares, gratificações por tempo de serviço e qualquer outra re
muneração que se· pague aos empregâdos permanentes, ou, con
forme o caso, para os contratados ou com funções por prazo de
terminado, da Secretaria Internacional. Para esse fim, deverá in
cluir-se tal impoitância no orçamento de despesas da Secretaria 
Internacional e ser adiantada pelo Governo da República Oriental 
do Uruguai, depositando-a no dia 1.0 de janeiro de cada ano no 
Banco da República Oriental do Uruguai; 
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c) com o dinheiro descontado dos vencimentos do pessoal da 
Secretaria Internacional como sanção disciplinar; 

d) com as economias produzidas- no orçamento pela vacância 
de um cargo e durante o periodo em que este permaneça vago; 

e) com os juros do dinhei_ro e com os rendimentos dps b~ns de 
propriedade da Caixa; 

f) càm as contribuições das Administrações dos países-mem
bros da União, que, eventualmente disponham os Congressos quan
do o referido fu,ndo de reserV':;t seja insuficiente e de acordo com 
as necessidades do mesmo. 

ARTIGO 63 

1. Os fundos e recursos criados para o fundo de reserva es
tarão vincula-dos exclusivamente ao serviço das inatividades a que 
deve atender. Em nenhum caso poderá ser autorizado- o investi
mento de ditos fundos para fins diversos do que estabelece este 
Regulamento. 

2. Os ~undos deverão ser colocados. em investimentos produ
tivos e fundam~ntalmente em créditv:;; c.~~ _gar~~t_ia: hipo~ecãrla. 

3. Poderão ser concedidos créditos aos funcionários e asso
ciados à Caixa, cOm -as -garanti:.as, jurôs e condições Q.ue O Conse
lho de Administráção estabeleça, sendo faculdade do Dlretor-Geral 
da Secretaria Internacional s~a concessão. · 

4. A Caixa poderá igualmente emprestar sua: garantia piua 
o arrendamento de imóvel para residência do funcion~rio ou as
sociado à Caixa. 

CAPíTULO VIII 

Proventos por Aposentadoria. 

ARTI00_64 

1. os associados da caixa da Secretaria Internacional que 
adquiram direito à aposentadoria terão direito a um l)rrOvento de 
aposentadoria ao passar à inatividade. 

2. O provento de aposentadoria consistirá em três vezes a 
média mensal do vencimento ou sn'ário d.a último ano d"e atiYi
dade no caso de ter o funcionário completado trinta anos de ser
viço; seis vezes no caso de ter completado trinta e Seis anos de 
serviço e nove vezes no caso de ter completadO quarenta anos de 
serviço. 

ARTIGO 65 

Nos ca:sos de falecimento em atividade ou apose-ntadoria por 
incapacid-ade, para fins de provento. serãõ--Considerados três anOs 
para cada dois anos de serviço efetivo, e se Q falecimento ou in
capacidade ocorreu em serviço, trinta anos. 

ARTIGO ~6 

L Quando o associado tenha computado, para os efeitos des
tes proventos, serviços amparados po-r leis de outras Caixas que 
tenham estabelecido fundo de aposentadoria ou benficio análogo, 
ditas Caixas deverão transferir· a.s contribuições que para esse 
fim e com relação ao associado houverem Percebido, mais os ju-
ros capitalizados. -

2. Ao liquidar-se os proventos de aposentadoria, não se le
varão em conta os serviç,os computados pelo associado_ pelos quais 
tenha 1·ecebido um benefício _igual ou sim.ilar ao que se estabelece 
por e.ste Regulamento. 

ARTlGO 67 

1. No caso de falecimento de associado at!vo que tinha di
reito a proventos de aposentadoria de acordo com o art. 64, serão 
pagos proventos equivalentes aos proventos de aposentadoria, em 
favor de seus herdeiros c_om direito a pensão. 

2. A repartição da importância destes proventos será feita 
de acordo com as normas estabelecidas ·Para a dlvisã"o da pensão 
a ser concedida. 

3. Os proventos de aposentadoria, assim como os que cor
respondam aos herdeiros dos associados ~!U caso de faJecimento, 
não são ,passíveis de embargos, cessões_ e não estão sujeitos a ne
nhum tributo ou imposto. 

ARTIGO 68 

A fim de financiar este benefício. no orçamento de despesas 
ordinãrias da ·Secretaria Internacional, ser_ã incluído 1% dos ven
cimentos e salários do pessoal da Secretaria Internacional. 

CAPíTULO IX 
Modificações 
ARTIG0 59 

Condições para a Aprovação das Pr.o-posições relativas .ao 
Regulamento da Secretaria Internacional 

1. Para que tenham validade as ·proposições Submetidas ao 
Congresso, relativas ao presente Regulamento, deverão ser apro
vadas pela maioria do_s país-es-membros representados no Con
gresso. Deve~ão ~star. pres-entes na votn.ção dois terços dos países
membros da União. 

2. Para sua modificação no intervalo dos Congressos aplica
se o procedimento estabelecido no Regulamento Geral da Untão 
Postal Universal. Para q1}e _-as disposições tenham força e~ecutiva 
deverão obter: 

a) a unanimidade de votos emitidos se se. tratar da modifica
ção das disposições dos arts. 24, 25 e 34; 

b) os dois terços dos v9tos e~iUdos se· se tratp.r de modifiCa
ções distintas das indicadas no inCiso a) . 
. iEm fé do qU-e os Representantes Plenipotenciários dos Gover- . 

nos dos .países-membros firmaram o presente ·regulamento na ci
dade de Lima, capital do Peru, aos dezoito dias do mês_ de março 
do ano de mil novecentos e setenta e se~s. 

REGULAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSBORDOS 
DA UNiãO POSTAL DAS AllttRICAS E ESPANHA 

íNDICE 

GENERALIDADES 

Artigos 1 e 2 
PESSOI\L 

Ar)igos 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 e 10 

DISPONUIILliDADES 
Artigo 11 

lNFORMAÇliO 

Artliol2 
MODIFICAÇOES 

Artigo 13 

REGULAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSBORDOS 
DA UNiãO POST.t\L DAS A~JÉRICAS E ESPANHA 

GENERALIDADES 

ARTIGO 1' 
O Departam-ento de Transbordos funcionar§. e executará suas 

tarefas de acordo com o estaeblecido na Constituição, no Regula
mento Geral, na Convenção e no seu Regulamento de Execução. 

ARTIGO 2' 
A Direção-G~ral dos Correios e 'i'eleçomunicações do Panamá 

e â Secretaria Internacional da União Postal das Américas e Es
panha, em sua condição de alta Vigilância do Dl?partamento de 
Transbordos, competem: 

a) formular as observações que estimem necessárias ao Chefe 
do -Departamento de Transbordos sobre_ QUalquer as:Decto do seu 
funcionamento; 

b) dar conhecimento aos Países-membros l.tsu:lrios, no caso 
em que as observações formuladas de acordo com a alínea a não 
foram levadas em conta pelo Ohefe do Departamento de Trans-
bordos; -

c) conceder licença ao Chefe do Departamento de Transbor
dos quando este o solicite e seja justificado; 

d) ~provar ou rejeitar a aposentadoria do pessoal do Depar
tamento de Transbordos; 

e) efetuar conjuntamente a destituição dos funcionários do 
Departamento de TransbordoS seinpic e quando ocorra alguma 
das causas estabelecidas no art. 10 do ,Regulamento do Departa
mento de Transbordos. Na falta de acordo, atuarão segundo o 
dis,posto na alínea g deste mesmo artig·o; 

f) deci!dir em forma definitiva as reclamações do pessoal do 
Departamento de Transbordos com respeito às decisões da Chefia 
da •mesma; 

g) caso surja algum !problema relativo ao Departamento de 
Transbordos, seus funcionários ou seus serviços no qual tenham 
de intervir a Dlreção-Geral de Co_rr~ios e Telecomunicações do 
Panamá e a Secretaria Internacional da União como autoridades 
de alta vigilância e não se ponham de acordo, o ,problema será. -
arbitrado pelo Conselho Consultivo e Executivo da União ou- pelo 
Congresso se este Sé reunir antes que o Cons-elho. 
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PESSOAJ.. 

ARTIGO 3' 

L O pessoal do Departamento de Transbordos será. o seguinte 
e :perceberá a remuneração indicada em cada caso: 

- um Chefe do :Departamento de Transbordos, com o venci
mento mensal de 2.448,78 francos-ouro; 

- um Primeiro Ajudante de Transbordos, com o vencimento 
mensal de 2. 098,95 francos-ouro; 

- um. Secretário, com o vencimento mensal de 2.028,99 fran-
cos-ouro; -

-·um Segundo -Ajudarite de Transbordos, com o vencimento 
mensal de 1.679,16 francos-ouro; 

- um Portelto-men.Sageiro, com o vencimento mensal de 699,65 
francos-ouro. o • 

2. Os salários fixado-s no \PRrágrfo 1.0 serão atualizados 
anualm-Snte na mesma p-roporção da média da elevação do custo 
de vida no Panamá; durante o p-eríodo -considerado, d~ acordo_ com 
o índice de preços .publicado pela Direção-Geral de Estatistica e 
Censo do Panam.á. 

3. A atualização será -decidida em forma conjunta pela Di
reç.ãO-Gerã.l dos Correios e Telecomunicações do Panamá e a Se
cretaria Internacional da União -em sua condição de autoridades de 
vigilância· e fiscalização do Departamento de Transbordos. 

ARTIGO 49 

o Chefe do Departamento de Transbordos terá a seu cargo as 
·seguintes obrigações: 

a) a organização e a direção da tarefa confiada ao Departa
mento de Transbord_os- e cada uma das operações de recebimento, 
entrega e reencaminhamento das expedições a ela dest~nadas; 

b) a elaboração minUciosa das estatísticas do movimento de 
e:x;pedições em trânsito; 

c) preparação das contas trimestrais para cada país, de con
formidade com o disposto no Regulamento Geral; 

d) a aJpr-es-entação à Direção-Geral dos Correios e Telecomu
nicações do .Panamá e !à .Secretaiia Internacional_ da União Postal 
das Américas e Espanhaf de um resumo trimestral com indicação 
das cotas contributi-vas que cada uma das Administrações que 
tenham utilizado os serviços· do -Departamento de Transbordos 
devem reembolsar por conta das despesas de manutenção do 
mesmo; - · 

e) ter a seu cargo a SU!Pervisão direta ·das tarefas do pessoal 
do Departamento d-e Transbordos, ao qual deter.minará as instru
ções correspondentes para o devido cump-rimento de suas obri
gações; 

f) impor, conjuntamente com a Direção-Geral dos Correios e 
Telecomunicações do Panamá, sanções ao •Pessoal do lDepartamento 
d·e Transbordos que não cumpra com suas obrigações; 

g) organiza o assentamento ou folrha de serviços de cada em
pregado e· ordenar as- anotações do mesmo mediante prévia vista 
do interessado; 

h) aultorizar os pagamentos do Departamento de Transbordos 
e fixar as diárias para a movi·mentação do .pessoal da mesma por 
motivo de serviço; 

i) .comunicar à .Direção-Geral dos CorreioS. à TelecoiD:unicações 
do Panamá o pedido de suas férias lP-ara decisão deste; 

j) submeter o ""'pedlente de aposentadoria do pessoal do De
partamento de Transbordos às duas autoridades de alta inspeção 
para sua decisão; 

k) arbitrar todas as medidas conduc-entes à boa marcha. do 
Departamento de Transbordos. 

ARTIGO 5' 

O Primeiro Ajudante de Transbordos será o subatituto legal do 
Chefe do Departamento de-Transbordos e o substituirá nas suas 
ausências eventuais com suas mesmas attibuições. 

ARTIGO 6• 

l. Os empregados do Departamento de Transbordos terão 
direito a férias e licenças por enfermidade comprovada, com di
reito a vencimentos, pelo tempo e com as mOdalidades previstas na 

, legislação da República à v Panamá para seus empregados -çle Cor
reios. 

2. Os empregados de;> 'Departamento de Transbordos têm di
reito até trinta dias de licença sem direito a vencimentos durante 
o ano fiscal, concedida pela autoridade competente. 

3. O- Diretor Geral dos COrreios e Te~eomunicações do Pa
namá autorizará as férias e as licenças do Chefe do iDepartamento 
de Transbordos, e este a dos demais empregados. Os mesmos fun
cionários têm competência para aplicar as diSposições dos pará
grafos 2.o e 4.o deste artigo. 

4. As faltas injustificadas serão sancionadas com a perda de 
1/30 (um trinta avos) do vencimento mensal do empregado para 
cada dia de ausência; e se esta se prolonga por mais de dez dias 
consecutivos, ocorrerá a vacância do cargo determinada pela auto
ridade competente. 

ARTIGO 7' 

1. Os empregados que não cumpram com os deveres do seu 
cargo seja intencio_nalmente._~eja por negligência ou imprudência, 
é Incorram em fãlta ou delito. estarão sujeitos a sanções discipli
nares de acordo com o gr~u da mesma. 

2. As sanções disciplínares serão: 

a) a~v~ncia verbal; 
b) advertência por escrito; 
c) suspensão de emprego e salário por ~mpo determinado e 

não superior a 30 (trinta) dias; 
d) destituição. 

3. O produto dos descontos a que se refere a alínea c do 
parágrafo 2.0 reverterá ao fundo de aposentadoria do Departa
mento de Transbordos. 

ARTIGO 8' 
As sanções disciplinares deve:rão ser impostas por resolução 

fundamentada após ser dada vista ao empregado culpado, deven
do-se-lhe conceder o direito de defesa. 

ARTIGO 9• 

Os empregados do Departamento de Transbordos terão· como 
obrigações as fixadas pelo Chefe do mesmo. 

ARTIGO 10 

O pessoal do Depa_rtamento de Transbordos será designado 
s_egundo o estabelecido no artigo 131 do Regulamento Geral e não 
poderá ser destituído senão por mau procedimento comprovado, 
deficiência notória no serviço ou em virtude de pena imposta por 
sentença judicial. 

DISPONIBILJI)ADES 

ARTIGO 11 

Ao adiantar, a Administração postal do Panamá, conforme o 
artigo 133, do Regulamento Geral, as importâncias necessárias 
p_ara o serviço do -Departamento_ de T_ransbordos, verificará por 
mensalidades vencidas o pagamento dos vencimentos do pessoal 
designado e fo-rnecerá ao Chefe do Departamento de Transbordos 
os adiantamentos que este solicite para cobrir as despesas de alu
guel do local, assim como os de deslocamento do pessoal da mesma 
e o de- trabalhadores, transportes, fretes, etc., das expedições em 
trânsito. Estes adiantamentos serão certificados pelo Chefe do 
Departamento de Transbordos, mensalmente, mediante prévia 
apresentação dos comprovantes que atestem as despesas verifi
cadas. 

!NFORMAÇAO 

ARTIGO 12 

A Secretaria Internacional da União comunicará anualmente 
às Administrações interessadas os dados estatísticos que lhe for
neça o Departamento de-Transbordos, relativos ao movimento deste 
Departamento, assim como as informações de interesse geral for
necidas pelo mesmo. 

MODI'FICAÇóES 

ARTIGO 13 
Proposições para a modificação do Regulamento 

do Departamento de Transbordos 

1. Para ter validade, as proposições submetidas ao Congresso 
e relativas ao presente Regulamento deverão ser aprovadas pela 
maioria dos Países-membros representados no Congresso. Os dois 
terços dos Países-membros da União ·deverão es_tar presentes à 
votação. · 
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2. Para te:t: força _e~ecutiva, as propOsições apresentadas no 
intervalo dos Congressos deverão ser aprovadas: 

a) por unanimidade, se se trata da modificação do artigo 3.0 ; 

b) pelos dois terços d.os Paises-membroS, se sé trata de :modi
ficações diversas das indicadas na alínea a. 

Em :fé do que. os Representantes Plenipotenciários dos Gover
vernos dos Países-membros firmaram o. presente Regulamento na 
cidade de Lima, capital do Peru, aos dezoito dias do mês de março 
do ano de mil novecentos e setenta e seis. 

CONVENÇAO DA UNIAO POSTAL D.NS ~RICAS E ESPANHA 

íNDICE 
PreâmbUlo 

TITULO I 
Disposições de Ordem Geral 

CAPíTULO I 

Art. 
Normas relativas aos Serviços Postais Internacionais 

1. Liberdade de trânsito 
2. Inobservância da liberdade de trânsito 
3. Cooperação para o transpOrte da correspandência em trânsito 
4 . Transbordos no Panamá 
5. Taxas e direitos 
6. Atribuição das taxas 
7. Despesas terminais 
8. Formulârios 

TiTULo II 
Disposições relativas aos objetos 

de Correspondência 

CAP1TULO I 

Art. 
Disposições Gerais 

9: Objetos .de correspondência 
lO. ObrÍga toriedade do serviço 
11. Malas diplomáticas 
12. Tarifoo 
13. Correspondência escolar 
14. Franquias 
15. Peso e dimensões 
16. Devolução dos objetos não entregues 
17. Tarifa de registro 
18. Indenizações 

CAJ?1TULO II 
Art. Transporte Aéreo dos objetos postais 
19. Unidade de peso 
20. Tratamento preferencial par eventualidade 

TiTUDO ill 
Disposições Finais 

OAPtrULO I 
Art. 
21. Condições de aprovação das disposições relativas à Convenção 
e ao seu Regula.men to de Execução 
22. Execução e duração da Convenção 

PROTOCOLO FINAL iDA CONVENÇAO 

CONVENÇAO DA UNIAO POSTAL DAS AMÉRICAS E ESPANHA 

Os abaixo assinados, Representantes Plenipotenciários dos Go
vernos dos P'aíses-membros da União, r.eunidos em Congresso em 
Lima, capital do Peru, tendo em vista o artigo 21, parágràfo 3.0 , da· 
ConstitUicão da União Postal das Américas e Espanha, concluída 
na cidadé de Santiago, capital da República do Chile, em vinte e 
seis de novembro de mil novecentos e se~nta e um, adotaram. 
de comum acordo, na presente Convenção, as normas essenciais 
comuns aplicáveis ao serviço postal internacional no âmbito da 
União e as disposições relativas aos serviços de correspondência. 

, T1'IIULO I 

Disposições de ordem geral 

OAP1TULO I 

Normas relativas aos Serviços Postais Internacionais 
ARTIGO 1.0 

Liberdade de Trânsito 
A liberdade de trã.nsito enunciada no art. 1.0 da Constituição 

impõe a cada país a obrigação de encaminhar as remessas dos 

demais Países-membros pelas vias e -canais mais rápidos utilizados • 
para suas próprios_ rem_essas, com os alcances e limitações esta
belecidos na Convenção da União Postal Universal. 

ARTIGO 2.0 

Inobservância da Liberdade de Trânsito 
Quando u:m País~membro nãO observe as disposições do artigo 

1.0 , relatiyo ~ liberdade de trânsito, as Adniinistrações dos demais 
Países-membros _terão o direito de suprimir o serviço postal com 
esse país; em todo caso, deverão avisar previamente por telegrama 
às Administrações interessadas e levar o fato ao conhecimento 
da secretaria Internacional da União, para que esta atue como 
intermediária a fim de regularizar a situação. 

ARTIGO 3.0 

Cooperação para o Transporte da Correspondência em Trânsito 
As Administrações dos Países-membros estarão obrigadas a 

prestar. e_nt:re si, mediante prévia solicitação, a cooperação que 
necessitem seus empregados ou encarre.gados de transportar a 
con·espondência em trânsito através de tais países. 

ARTIGO 4.0 

Transbordos no Panamá 

1. Todas as expedições fechadas dos Países-membros que 
devam ser transbordados no í.stmo do Pana.má serão manipuladas 
pelo Departam_ento de Transbordos, utilizando as vias mais rápidas 
disponíveis conforme as normas da União Postal Universal, com 
exceção das expedições provenientes das Administrações que te
nham serviços próprios, de acordo com convênios bilaterais fir
mados com a Repúblic!L do Panamá. 

2. O Departamento de TransbOrdos proporcionará às Admi
nistrações postais usuárias, diretamente e por via aérea, infor
mação 'atuaUzada _das vias de encaminhamento, com indicação d.os 
meios .com que conta para realizar o reencaminhamento das expe
dições fechadas que lhe são confiadas, para esse fim, pelas refe
ridas Administrações. 

ARTIGO 5.0 

Taxas e Direitos 

• 

As taxas e direito.s previstos na convenção e nos Acordos da 
Uni.ão serão os úhicos que poderão ser percebidos no âmbito da 
mesma pelos diferentes serviços postais internacionais. • 

ARTIGO 6.0 

Atribuição das Taxas 
•Salvo os casos expressamente previstos pela Convenção e os 

Acordos, cada Administração reterá para si integralmente as taxas 
que houver percebido. 

ARTIGO 7.0 

, Despesas Terminais 
A Administração Postal que receba de outra Administração 

membro da. União, em suas permutas pelas vias aéreas e de ~uper- ~ 
fície, uma quantidade maior de expedições de correspondênCla que 
a que expeça com destino a ela, terá diréito a perceber dessa Admi_
nistração, a título de compensaç_ão, a remuneração aludida na 
convenção da União P'os~al Upi.versal, sob as condições que l:lela 
se estabelecem. 

~AR'r:tGO 8.0 

Formulários 

Será obrigatório o uso dos _dis,tintos formulários estabelecidos 
nos Atos da União, e nos demais casos os que vigoram no âmbito 
da União Postal Universal, salvo se as Administra -;ões interessadas 
hajam celebrado acordos sobre 9 assunto. 

TiTULO II 
Disposições rel~tivas aos Objetos de Correspondência 

OAP1TULO I 

Disposições Gerais 

ARTIGO 9.0 

Objetos de Col'respondência 

São objetos de. correspondência: 
a) as cartas; 
b) cartões-postais; 
c) impressos; 
d) cecogramas; 
e) pequenas-encomendas. 
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ARTIGO 10 

Obrigatoriedade do Serviço 

1. É obrigatória a aceitação, expedição e recebimento dos 
objetos de correspondência, sempre que observadas as condições 
gerais de aceitação. 

2. -A permuta de pequenas-encomendas de peso superior a 530 
gramas fic::tri limitada. aos países que concordem realizá-la, seja 
cm suas relações recíprocas ou em uma só d_ireção. 

ARTIGO 11 
1\lalas Diplomáticas 

1. No àrnbHo da União os países-membros acelLarão das em
baixadas c legações malas diplomáticas, mediante prévio paga
mento das tarifa~ previstas no al'tigo 12. 

2. As malas diplomáticas não poderão pesar mais de 20 qui
J;,~ram::ts. n'.:.'m ultrapassar os seguintes limites de dimensões: com
primento, largura c altura, somados, 140 centímetros, sem que a 
dimensão maior ultrapasse 60 centímetros_. 

3. As malas diplomáticas estarão providas de fechaduras, 
cadeados ou outros meios de segurança apropriados. 

4. Estas malas scl,'ã.O postadas na o.gCncia de Correios sob 
registro. 

5. As maias diplom:itic3.s terão preferencialmente a cor verde
escura, para facilitar sua correta. c rápida manipulação. 

ARTIGO 12 

Tarifas 

1. As tarifas postais aplicáveis aos obj~tos de correspondência 
por via. de superfície serão a.s e.stabclecidns no regime da União 
Postal Universal, reduzidas opcionalmente de até 15%. 

2. O t,ransporte dos objetos de correspondência pela via aérea, 
{'m todo ou em parte do seu percurso, poderá dar lugar à percepção 
das sobre tarifas correspondentes ou das tarifas aéreas combinadas. 

3. Salvo a existência de acordos bilatcr.ais para sua permuta 
com franquia de porte, as malas diplomáticas pela via de super
ficie serão franqueadas com a turi.f::t de impresso. 

4. As malas diplomáticas poderão ser transportadas por avião 
mediante 11révio pagamento, em qualquer caso, das sobretarifas 
L:Jl'lCt>lJOlltlentes aos impressos. 

ARTIGO 13' 

Correspondência Escolar 

1. O.s objctos de correspondência permutados entre os alunos 
das escolas, ainda que tenham o car:iter de correspondência atual 
c pessoal, poderão ser aceitos com a tarifa de impressos, sob a con
dição de que usem como intermediários os _diretores das escolas 
interessadas. 

2. Os trabalhos que as escolas remetem por correspondência 
a seus alunos e as provas escritas que e_st_es remetem à sua escola 
também poderão .ser aceitos com a tarifa de impressos. 

3. Mediante prévio acordo entre as Administrações interes
sadas, poderão juntar-se aos trabalhos remetidos dos seus alunos 
os elementos neccss:llios para o cumprimento eficaz dos cursos em 
quantidades mínimas indispensáveis para esse fim e sempre que 
não se descaracterize a classe e categoria do objeto. 

ARTIGO 14 

Franquias 

No âmbito da União serão aplic.iveis as franquias postais esta
belecidas nos Atos da União Postal Universal. 

ARTIGO 15 

Peso e -Dimcn_sões 

Os limites de peso e as dimensões dos objetos de correspon
dência obedecerão ao preceit_u_ado na Convenção da União ·Postal 
Universal, com cxceção dos impresos cujo peso máximo pode ser 
fix3.do em 10 quilogramas. Poderão ser aceitos impressos de peso 
maior sempre que exista rJrévio acordo entre as Administrações. 

ARTIGO 16 
Devolução dos Objctos não Entregues 

Os objclü:s n.ão entregues aos destina:.Játios por qualquer cir
(!UnsL:'i.ncia e que devam ser devolvidos à. origem, ficarão isentos 
do pagamento das tarifas postais, e facultativamente, dos dii'€i
tns aduaneiros. Contudo, as Admin,istraçües que cobram uma taxa 
pela devolução de objetos em seu serviço interno, estarão auto-

lrizadas a cobrar a mesma taxa pela remessa internacional que 

1
lhC' ~eja devolvida. _ _ 

ARTIGO 17 

Tarifa de Registro 

Os objetivos de que trata o artigo 9.o poderão ser expedidos 
.sob registro, mediante o pagamento de uma tarifa lgual à esta
belecida pela União Postal UniversaL 

ARTIGO 18 

lndenizações 

1. No caso de responsabilidade das Administrações pela per
da de um objeto registrado, o reme~ente, ou por delegação deste 
o destinatário, terá direito a_ uma ,indenizacão igual à estabele
cida na Convenção da União Postal Universiãl podendo não obs-
tante reclamar uma indenização menor. • 

2. Quando uma Administração estabeleça sua própria res
pons.ab~lidade ~a perda de um obje~o registrado, devNá d,irigir--se 
a Admmistraçao reclamante, autorizando o respectivo pagamen
to, o mais rápido possível e o mais tardar dentro de um prazo 
.,não maior de cinco meses a partir da data da reclamação_. _ 

CAPíTULO II 

Transporte Aéreo do-s Objetos Postais 

J\iRTIGO 19 

Unidade de Peso 

L Para a aplicação das sobretarifas aéreas ou das tarifas 
combinadas, se fixa como unidade de peso para a correspondên
cia aérea, a de cinco gramas ou múltiplo de cinco gramas. 

2. Entreia..""lto, os País-es-membros que não adotem o sistema 
métrico decimal poderão adotar sua equivalCncia conforme o sis
tema de pesos que vigore em seu serviço postal ,interno. 

ARTIGO 20 

Tratamento Preferencial por Eventualidades 

1. A corrcspondéncia do Serviço aéreo internacional rece_be
rá. tratamento preferencial em seu transporte no pais de des
tino, quando por circunstância,s eventuais ou de força maior não 
:possa .ser Col1duz1da em d.ito país nos aviões pelos que normal
mente deveria ser remetida. 

2. Quando por força maior os aviões não possam aterrisa.r 
no país de destino, as expediçôes de qualquer origem que condu
zam serão desembarcadas em um dos países imediatos que ofe
reç·am mais garantias_ para seu transporte, pelas vias mais Táp.t
das que este possua disponíveis.-

TíTULOILI 

Disposições Finais 

CAFíTULO I 

ARTIGO m 
Condições- de AprOvaÇão das Disposições Relativas 
à Convenção e ao seu 'RegUJa:mento de Execução 

1. Para serem aprovadas as- -pro}J0Siç6es submet.idas ao Con
gresso e relativas à presente Convenção e an seu Regulamento, 
será necessário o voto afirmativo da maioria dos Países-membros, 
presentes e votantes. A metade dos Paises-membros da União re
presentados no Congresso, deverão estar presentes na votação. 

2. Para sua modificação no intervalo dos Congressos aplica
se o procedimento estabelecido no Regulamento Geral da União 
F·ostal Universal. Para que as disposiçõ-es tenham força executi
va deverão obter: 

a) unanimidade de votos se se tratar de modificações dos ar
itigoo 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 21 e 22 da Convenção 
e ue todos os artigos de seu Proto_calo Final; 

b) dois terços dos votos emitidos se se tratar da modificação 
de fundo de disposições da Convenção e de seu Regulamento de 
Execução d,istlntas das _mencionadas na alinea a; 

c) maioria dos votos emitidos se se tratar: 
1.0 -·de modificações de ovdem redacional das disposicões 

da Convenção e de seu Regulamento, distintas das mencionãdas 
na alínea a; 

2.0 
--:- de interpretação das disposições da Convenção, do Pro

tocolo Final e de seu Regulamento, salvo o- caso de d,ivergência 
que tenha de ser submetida a arbitr.agem prevista no artigo 31 
da Constituição. 

ARTIGO 22 

Execução e >Duração da Convenção 

A preseríte Convenção entr.ará em execução no primeiro dia 
do mês de outnbro do ano de mil novecentos e setenta e seis e 
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pennanecerá em vigor até a entrada ,em execução dos Atos do pró
ximo Congresso. 

Em fé do que, os Representantes Plenipotenclár;ios dos Go
vernos dos Países-membros fir:maram a presente Convenção na 
cidade de Lima, capital do Peru, aos dezoito dias do mês de mar
ço do ano de mil novecentos e setenta e seis. 

PROTOCOLO FINAL DA CONVENÇÃO 

No momento de assinar a Convenção concluída no Décimo 
Primeiro Congrresso da União Postal das A·méricas e Espanha, os 
Representantes Plenipotenciários que o subscrevem racordaxam o 
seguinte: 

I 

o Equador não admitirá a modificação, alteração de ende
reço nem devoluç_ão das seguintes cate_gorias de. objetos de cor
respondência: impresos e pequenas -encomendas, por assim dis-
por.em as leis do país. . . . . . . . .. } .. 

[! 

Argentina, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Chlle, Equa
dor, El Salvador, Espanha, Estados Unidos Mexicanos, Guatema
la, Nicarágua, Pai'lamá, Paraguai, Peru, Rep·ública Federativa do 
Brasil, Repúbli-ca de Honduras, República da Venezu-ela e Uruguai 
fazer constar que, de acordo com o princípio geral de ree,ipro
ci-dade, aplicarão as mesmas m-edidas restritivas ou de exceção 
que outros Paises-membros est.abeleça:m, seja neste Protocolo fi
nal ou no momento da .ratificação formal dos A tos. 

lliii 

Os Es.tado3 Unidos da AméJ.~ica formulam rese-rva aos pará
grafos 3.0 e 4.0 d.o artigo 12 "Tarifoas'", jâ que não pod-em -cumpri.r 
estas dispos.~çõe.s devido à politica interna com l'•espeito- às tarifas 
que se aplicam aos objetos contidos 1em malas diplomáticas. 

Em fé do que os Representantes Plenipot<Cnciários dos Gover
nos dos Países-membros firma.ram o presenbe Protocolo final na 
cidade de Lima, capital do Peru, aos dezoito _dias do mês de março 
do ano de mil novecentos e setenta e se,i.s .. 

Art. 

REGULAMENTO UE EXECUÇAO DA CONVENÇ!j.O 
DA UNI!iO POSTAL DA$ AMÉRICAS E ESPANHA 

íNDJ,CE 

Preâmbulo 

TíTUW I 

Disposições Gerais 

Ajuste de Contas 

10!, Compensação de contas e liquidação de saldos 

OAPí'I1ULO II 

'Disposições Diversas 

102. Endereços telegráficos 

TíTUIJO Ui! 

Disposições Relativas aos Objetos 
de Correspondência 

CAPí'DULO I 
Co-ntrole Aduaneiro 

103. Objeto·s sujeitos à f.i~calizar;.ão aduaneira 

CAPíTULO LI 

Permuta de Correspondência: 
1C4. Permuta de expedições 
105. Faturas C 18 e Boletins de verificação 

106. Transporte das malas diplomáticas 
107. Sacos vazios 

CAPíTULO III 

Disposições Relativas a Despesas 
Terminais 

108. Determinação das despesas terminais 
109. Preparação das contas de despesas terminais 

TíTULO III 
Disposições Finais 

CAPíTULO I 

110. Execução e duraÇão do Regulamento 

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO DA CONVENÇÃO 
DA UNJ.ii.O POSTAL DAS AMÉRICAS E ESPANHA 

Os abaixo-assinados, Representantes Plenipotenciários dos Go
vernos- dos Países-membros da União, reunidos em Congresso, em 
Lima, cap~tal do Peru, tendo em vista o artigo 2ll, parágrafo 3.0 , 

da C{)nstituição da União Postal das Américas e Espanha, con
cluída na cidade de Santiago, capital da República do Chile, em 
vinte e seis de novembro de mil novecentos e setenta e um, ado
taram de comum acordo e em representação de suas Administra
çõ~s. as seguintes normas para assegurar a execução da Conven
ção Postal das Aínéricas e Espanha. 

TíTULO I 
Disposições Gerais 

CAPíTULO I 

Ajuste de Contas 
ARTIGO 101 

Compensação de Contas e Liquidação de Saldos 
1. Sem prejuízo das formas estabelecidas na legislação pos

tal universal, as Administrações postais poderão liquidar, através 
de compensação os saldos devedores e credores relativos aos dis
tintos serviços, inclusive _o de tcleco111unicações _quando este de
penda direta ou indiretamente delas. Se assim não for, para este 
último .serviço deverá ser requerida previamente a concordância 
da Administração postal Interessada. 

2. Na oportunrdadé de se efetuar um pagamento em qual
quer <)as fonnas estabelecidas as Administrações ficam obriga
das a comunicar a liquidação que efetuarem, fornecendo à Ad
ministração credora as informações relativas à. mesma, devendo 
esta última acusar recebimento, e no ca.so de compensação de 
saldos, a devida conformidade, dentro do mais breve prazo pos
síYel. 

3. Todas as contas formuladas entre as Administrações po
derão ser compensadas anualmente pela Secretaria Internacional 
da União, devendo os saídos devedores ser liquidados tão logo 
seja possível, dentro do prazo de três meses da data em que o 
pais ln teressado receba o balanço. 

CAPíTULO II 

Disposições Diversas 
ARTIGO 102 

Endereços Telegráficos 

1. Os endereços telegráficos para as comunicações das Ad
ministrações entre si, s-erão os_ indicados no Regulamento de Exe
cução da Convenção da União Postal Universal. 

2. O endereço telegráfico da Secretaria Internacional da 
União é: 44UPAE - Montevidéu". 

~- O endereço telegráfico do Departamento de Transbordos 
é: "OTRANS- Panamá". 

4. O endereço telegráfico das Escolas Técnico-Postais da 
União Postal das Américas e Espanha é: "ESUPAE" - seguida da 
indicação da localidade de destino. 

TíTULO II 
Disp!>sições Relativas aos Objetos de Correspondência 

CAPíTULO I 

Controle Aduaneiro 
ARTIGO 103 

Objetos Sujeitos à Fiscalização AduaD.eira 
1. Será obl:igatório aderir no anverso dos objetos de corres

pondência, que ~stejam fechado;;_ e sujeitos a controle aduaneiro, 
uma etiqueta verde preferentemente gomada, conforme o mo
(IP.Jo C-1, estabelecido na legislaç-ão po.:;tal universal. 

2. Para os objetos abertos, exceto as pequenas encomendas, 
não será obrigatório o uso da etiqueta C-1, sem que por isso este
jam Isentos da intervenção da alfândega do pais de destlno. 

3. As AdministraçõeS recomendarão aos remetentes que não 
deixem de consignar o peso das pequenas encomendas sobre _a 
etiqueta verde C-1, a fim de que as Administrações de destino 
que percebem uma taxa de entrega pelos que excedam de 500 gra
mas, possam indicar facilmente quais são estes objetos. 

• 

• 

• 

ii 
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4. Se o valor do conteúdo declarado pelo expedidor ultra
passar a importância estabelecida no Regulamento de Execução_ 
da Convenção da União Postal Universal ou se o expedid9r o pre
ferir. os objetos com etiqueta verde irão, além disso, acompanha
dos de declaração alfandegária, fórmula C 2/CP 3, na quantida
de exigida por parte de cada Admintstração. Neste caso ~omente 
se deverá aderir ao objeto a parte superior da etiqueta C-1. 

CAPíTULO II 

Permuta de Correspondência. 

ARTIGO 104 

Permuta de Expedições 
1. As Administrações dos Países-membros poderão permu

tar reciprocamente~ por intermédio de uma ou várias delas, tan
to expedições fecº-adas como correspondência a descoberto, nas 
condições fixadas na Jeg!slaçãc postal universal. 

2. As etiquetas dos sacos con.terão-sempre a nienção do nú
mero da expedição a que pertençam. Quando esta se componha 
de vários sacos, far-se-ã constar na ·etiqueta do saco que cq_nte
nlJ.a a folha de aviso, ainda quando ela seJa- negativa, a letra "F" 
de maneira bem visível. Essa mesma etiqueta deverá conter o 
número da expedição e o total dos sacos que a componham. 

ARTIGO 105 

Fatoras C 18 e Boletins de Verificação 
1. O Correio de destino da fatura C 18 consignará nesse do

cumento a data do rec-ebimento da expedição, assim como os sa
cos recebidos indicando minuciosamente os totais por classe de 
etiquetas. 

2. As notas de ressalvas subscritas no momento do recebi
mento das !aturas C 18 deverão confirmar minuciosamente os 
dados relativos aos sacos encontrados a mais ou a menos (núme
ros da expedição e da lista quando se trate de registrados, origem 
e destino). 

3. O texto das notas de ressalva terá que ser_ __ idêntico em 
todos os exemplareS da fatura que documente a expedição. 

4. Logo após recebida uma expedição, um exemplar da fa
tura Ceverá ser .devolviC:•.J por via aérea ao correio que a expediu. 

5. Quando Os saCos transportados por via maritima se aPre-
• &entem rasgaào_s _ou com seus fechos violados, no correio de de

sembarque será conferido imedioa,tam·ente o seu _conteúdo, comuni
cando-se por meio d"e ata o resultado do exame ao- Oficia-l do na
vio encarregado do correio, assim como ao correio de origem da 
E-xpedição ao de destino e~ao de embarque. 

• 

t. 

i 

ARTIGO 106 

Transporte das Malas Diplomáticas 
1. As mala.s diplomática.s serão transportadas pelas mesma.s 

via.s utilizadas pela Administração expedidora para a remessa de 
sua correspondência à Administração de destino. 

a. o correio-permutante expedidor consignará na coluna 
"Ob~ervações" da lista especial de registrados ~ palavras "mala 
diplomática" e o número destas, se forem várias . 

3. A referida remes.: a será anunchit!_a por meio de uma nota 
crmsignada na folha de aviso da expediçao que a contenha. 

4. Para efeito do cálculo das remunerações do transporte 
pela via aérea, as malas diplomáticas serão consideradas como cor-
r~~);:ondência da classe AO. -

ARTIGO 107 

Sacos Vazios 
Os sacos utilizados pelas Administrações para a remessa de 

correspondência serão devolvidos vazios, p~los correios-per:gmtan
tes de destino ao de origem na forma prevJsta pela legislaçao pos
tal universal.' Entretanto, as Administrações poderão estabelecer 
acordo a fim de utilizá-los para expedição de_ sua__própria corres-
pondência. - -

CAPíTULO III 
Disposições Relativas a Despesas Terminais 

ARTIGO 108 
Determinação das Despesas Terminais 

As despesas terminais indicadas no art. 7.o da Convenção se
rão determinadas com bas.e nas estatísticas previstas nos Atos da 
União Postal Universal. 

ARTIGO 109 

Preparação das Contas de Despesas Terminais 

Para a preparação das contas de despes~s termin~is serão 
adotados os procedimentos que vigoram no âmbito da Uniao Postal 
Universal. 

TíTULo m 
Disposições Finais 

CAPíTULO I 

ARTIGO 110 

EXecução e Duração do Regulamento 

O presente Regulamento entrará em vigor na mesma data da 
Convenção e _terá a mesma duração desta. 

Em- fé do ciue os Representantes Plenipotenciários dos Go
vernos dos Países-membros firmaram o presente Regulamento na 
cidade de Lima:, capital do Peru, aos .dezoito dias do mês de março 
do ano de· mil novecentos e setenta e seis. 

Art. 

ACORDO RELATIVO A ENCOMENDAS POSTAIS 

íNDICE 

PREAMBULO 

l. Objeto do Acordo 
2. categorias 
3. Modalidades de transporte e entrega 
4. Proibições 
5.:· Peso e dlmens6es 
6. Taxas e direitos 

Sobretarifàs aéreas 
8. Franquia postal 
9 . Anulação d<! saldos 

10. Taxas de tratament-o aduaneiro~ entrega e armazenagem. Di
reitos 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 
16. 

1'1. 

18. 

Proibição de outras taxas 

Responsabi!ldade 
Exceções ao princípio de responsabilidade 
Encomendas não entregues. Devolução 
Encomendas com dupla c.onsignação 
Condições de aprova_.ção das proposições relativas ao presen
se ACOrdO e ao s_eu Regulamento de Execução 
Assuntos não previstos 

Execução e duração d:P Acordo 

PROTOCOLO FINAL DO ACORDO 

ACORDO RELATIVO~ A ENCOMENDAS POSTAIS • 

Os abaix:o-assinados, Representantes Plenipotenciários dos Go
vernos dos Países-membros da União, reunidos em Congresso em 
Lima. capital do Peru, tendo em vista o art. 21, parágrafo 4.0 , da. 
Constituição da União Postal das Américas e Espanha, concluída 
em Santiago, capital da Repúbl!ca do Chile, em vinte e seis de 
novembro de mil novecentos e setenta e um. adotaram de comum 
acordo e sob reserva das disposições do artigo 23, parágrafo 3.0 , 

da Constituição, o Acordo seguinte: 

ARTIGO 1.0 

Objeto do Acordo 
I. O presente Acordo tem por objeto regular a permuta dos 

objetos conhecidos como "encomendas postais" ou seus .sinónimos 
de "pacotes postais" ou "volumes postais", dentro do âmbito da 
União pelos países signatários. 

2. A permuta poderá ser feita diretamente ou por meio de 
um ou vários países intermediários. 

ARTIGO 2.0 

Categorias 

I . Poderão ser aceitas as mesmas categorias de _encomendas, 
dentro das coi:u:Ucões estabelecidas no Acordo relativo a Enco
mendas Postais d·á União Postal Universal. 

2. Além disso, deverão ser aceitas encomendas es!JeCiais, que 
são as destinadas a paí.ses onde tenham ocorido sinistros de 
qualquer natureza, sempre que essas encomendas estejam dirigi
das à Cruz Vermelha nacional ou às Comissões de Auxilio que 
para esse fim se estabeleçam nos países atingidos. 

3. A aceitação de encomendas que não sejam as ordinárias 
ficará limitad-a às Administrações que concordem em realizar este 
serviço 
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ARTIGO 3.0 

Modalidades de Transporte e Entrega 

1. De acordo com o modo de transporte ou de entrega, a.s 
encomendas poderão ser: __ _ 

a) aéreas, se aceitas para. transporte aé_E_eo enJ,re dois países; 

b) urgentes, quando devam ser transportadas pelos meios rá
pidos utilizados para a correspondência; 

c) expressas, se ao chegar ao correio de destit_!.o, devem ser 
entregues a domicílio por ent:r;egador especi~l, ou- se este deve 
deixar o aviso, se a entr.ega não se efetuar a domicílio. 

2. A permuta de encomendas aéreas, urgentes e ~ressas exi
girá prévio acordo entre as Adl!).inistraçõ_~s d_e_ 9rige~ e d~e destino. 

ARTIGO 4.0 . -

Proibições 
Não .serão aceitas para expe·dição encomendas postais que 

c<>ntenham objetos cujo transporte esteja proibido pelo Acordo 
relativo a Encomendas Postais da União Postal Universal. 

ARTIGO 5.0 

Peso e Dimensões 

Os limites mâ:l:dmos de peso e de dimenf!õe$ elas encom_e·ndas 
serão os fixados no Acordo respectivo da Vni.ã_o_ Pos_tal Universal. 
Entretanto, as Administrações dos paises-membros poderão acei
tar, mediante acordo dos países interessados1 enco~endas com ou
tros limites de peso e dimensões. 

ARTIGO 6.0 
Taxas e Direitos 

1. A taxa principal que os remetente,s_ das encomendas devem 
p:;tgar no ato da pastagem compreende a soma das cotas-partes ter
ritoriais de partida e de chegada, a cota-parte territorial de trân
sito e a cota-parte marítima, se couber, que estabelece o Acordo 
relativo a Encomend,as Postais da União Postal Uil.lversal. 

2. As Administrações Postais também estai"ãO autorizadas a 
cobrar dos remetentes ou_ destinatários, ·segundo o_ ca.so, as taxas 
suplementares e direitos estabelecidos po Acordo relativo a Enco
mendas. Postais d•a União Postal Universal. 

3. As Administrações terão opção_ para fix~r as cotas-parte 
territoriais de partida e de chegada, assim como as cotas-parte de 
trânsito, com base em urna taxa média por quilograma aplicável ao 
peso liquido total de cada expedição. -

4. As Administrações terão a faculdade: 
a) relativrunente às cotas-parte territoriais de partida: de 

aumentá-las ou reduzi-las à vontade, se bem que~ em caso· de re
dução nãQ deve:r.p. ser inferiores às cotÇtS-pal_'te territorial~ de che-
gada; · 

b) relativamente às cotas-parte territqriais _4e chega~a: de 
aumentá-loas ou reduzi-las à vontade, se bem que o_ .aumento para 
as frações de peso até 10 quilogramas não poderá ultrapassar a 
metade da cota-parte territorial de chegada; 

c) de aplicar uma cota-parte excepcion:Ell de chegada de 50 
cêntimos como máximo ou as que estejam indicadas no artigo n 
do Protocolo Final do Acordo relativo a Encomendas Postais da 
União Postal Universal 

5. As Administrações que no regime universal estejam auto
'rizadas a perceber cotas-parte territoriais _de trânsito excepcio
nais poderão, do mes,mo modo, fazer uso dessas autorizações no re
gime américo-espanhol, sem que em nenhum caso possam aplicar 
taxas mais altas qu·e as estabelecidas~ para o regime d:;t União 
Postal Universal. -

6. A Administração de origem creditará a cada uma das 
Administraç6es __ que tomem parte no transporte, inclusive à de des-
tino, as cotas- parte que lhes correspond·am- de acordo com as dis
posições dos parágrafos anteriores. 

7. As Administrações comunicarão, por intermédio da Se
cretaria Internacional, as cotas-parte territoriais de partida) de 
chegada e de trânsito e as cotas-parte marítimas fixadas em seus 
respectivos países. · 

8. As encomendas aéreas, além das cotas-parte territoria1s 
estabelecldas pelas Administrações de origem e de destino, estarão 
sujeitas ao pagamento das tarifas, sobretarifas ou tarifas combina
das correspondentes, as quais serão proporcionais ao peso e per
curso da encomencla .. 

9. Pelas encomendas com declaracão de valor ou co_ntra reem
l:olso, poderão ser percebidos os direitOs previstos nos respeCtivos 
Acordos da União Postal Universal vlgentes .. A taxa de seguro pelas 
·encom.endas com declaração de valor deverá ser uma das estabe
lecidas no Acordo relativo a Encomendas Postais da União _Postal 
Universal. 

ARTIGO 7.0 

Sobretarifas Aéreas 
1. As Administrações estabelecerão as sobretarifas aéreas pa

ra o encaminl:;tam~p.to das. encm::p_endas pela via aérea, e sua im:
portância deverá, em princípio, corresponder às despesas origina
das por este transporte. 

2. Para a aplicação da sobre tarifa aérea as Administrações 
poderão estabelecer escalões de peso inferiores a um quilograma. 

3. As .sobr-etarifas aéreas dev-erão ser uniformes para todo 
o território do pais de destino, sem importar qua! seja o encami
nhamento utilizado. 

ARTIGO 8.0 -

Franquia Postal 

1. As Administrações_oohcordam em aceitar para expedição, 
isenta de. toda, tarif.a postal: . 

a) encomenda~ 4~ serx.iço;. 
b) encomendas especiais; 

-C) encOmendas para os prisioneiros de guerra ou internados 
civis. 

2. A :franquia postal a que se·-refere o parágrafo 1.0 não 
abrange a sobretarif-a aérea das encomendas especiais e das en
comen·das para os prisioneiros de guerra. ou internados. Entretanto, 
a.:j encomendas de set"Viço, com exq~ção das que emanem da se~ 
cretaria Interna:cional, não darão lugar ao pagamento das sobreta
rifas aéreas. 

ARTIGO 9.0 

Anulação de Saldos 

_Quando n,as -liquidaçõe~ pelo serviço de encomendas entre du_as 
Adininistrações áa União o .saldo anual não ultrapassar o liniit_.e 
previsto no correspondente Acordo da União Postal Universal n 
Administração devedora ficará isenta do_ pagamento. ' 

ARTIGO-lO 

Taxa pelo Desembaraço Aduaneiro, Entrega 
e Armazenamento. Direitos 

1. As Administrações de destino poderão cobrar dos destina
tários das encomendas as tax1l.S pelo desembaraço aduaneiro, en
trega, armazenagem e outras que sejam estipuladas no respec
tivo Aco_rdo relativo a Encomendas Postais da União Postal Uni
versal 

2. As Administrações de destino estarão autorizadas a perce
ber dos destinatários os direitos previstos em sua legislação in
terna. 

.3_ Poderão Ücax iserltã.s ___ dq -pagimento da tarifa postal de 
entrega, quando assim o concordem ªs Administrações interes
sadas, as encome_ndas -destinadas aos membros dos Corpos Diplo
máticos e Consular, salvo as dirigidas ·a estes últimos, se contiYe
rem artigos sujeitos a_o pagamento C·e direitos aduaneiros. 

ARTIGO.ll 

Proibição de Outras Tarifas 

As encomendas- de qtie tratª- o :presente Acordo não poderão 
ser ·gravadas com outras tarifas postais que não as estabelecidas 
no Acordo relativo a Encomendas Postais da União Postal Uni
versal. 

ARTIGO 12 
Responsabilidade 

1. As Administrações serão responsáveis pela perda, espo
liação ou a varia das encomendas. 

2. O remetente terá direito por este modo a uma indenização 
equivalente à importância real da perda, espoliação ou avaria; 
os danos incfiretos ou os benefícios não realizados não serão le
vados em consideração. Contudo, esta indenização não poderá 
ultrapassar em nenhum caso: 

a) para as encomendas com declaração de valor, a importância 
em francos-ou-ro do valor declarªdo; 

b) para as demais encomendas, as importâncias fixadas no 
Acordo correspondente da União Postal Universal. 

_ 3. , Em caso d_e espol~ação ou avaria a indenização será cal
culada segundo o preço· corrente da m,ercaçloria da mesma cate
goria, no lugar e na época em que a encomenda for feita para 
seu transporte. 

4. Para as encomendas seguradas_ com declaração de valor ou 
contra reembolso, permutadas entre aquelas Administrações que 
concordem em _realizar estes serviços, a indenização não poderá 
ultrapassar a importância da declaração de valor ou do reembols_o. 

• 

• 

• 
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• 

• 

5. No c~so de força maior serão aplicáveis as disposições do 
Acordo relativo a Encomendas Postais da União Postal Universal. 

ARTIGO 13 

Exceções ao Princípio de Responsabilidade 

1. As Administrações postais estarão isentas de toda respon
sabilidade, nos mesmos casos previstos no Acordo relativo a Enco
mendas Postais da União Postal Universal. 

2. Do meSiilO modo, não assumirão nenhuma responsabilidade 
relativamente às falsas declarações aduaneiras, qualquer que seja 
a forma em que estejam feitas, nem pelas decisões dos serviços 
aduaneiros adotadas no momento de se efetuar a verificação das 
encomendas submetidas ao seu controle. 

ARTIGO 14 

Encomendas não Entregues. Devolução 

Para estes casos se aplicará às encOmendas a regulamentação 
estabelecida no respectivo Acordo da União Postal Universal. 

ARTIGO 15 

Encomendas com dupla consignação 

Os remetentes_ poderão postar encomendas dirigidas a bancos 
ou ourtas entidades, para serem entregues a um segundo desti
natário; mas a entrega a este último .será efetuada co-m a prévia 
autorização do primeiro destinatário. Não obstant-e, o segundo 
destinatário será avisado da chegada de tais encomendas, poden
do-se perceber deste os direitos estahelecidos no artigo 10. 

ARTIGO 16 

Condições de aprovação das proposições relativas 
ao presente acordo e ao seu regulamento de execuçã,o 

1. Para serem aprovadas as proposições submetidas _ao Con
gresso e relativas ao presente Acordo e ao seu Regulamento de_ 
Execução será necessário o voto favorável da maioria dos Países~ 
membros, presentes e votantes, signatários do Acordo. A metade 
desses Paí.ses-membrcs representados no Congresso deverão estar 
presentes na votação. -

2. Para sua modificação no intervalo dos Congressos ~pli
car-se-á o procedimento estabelecido- no Regulamento Geral d:;t 

• União Postal Universal. Para que as disposições tenham força 
executiva deverão obter: 

• 

• 

. 
L 

a) unanimidade de votos se se trata_r de introduzir nov~. dis
posições ou de modificar os artigos 1, 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 
16 e 18 deste Acordo e todos os de seu Protocolo final; 

b) dais te~ças dos votos para modificar as demais disposições. 

ARTIGO 17 

Assuntos não previstos 

1. Todos os assuntas não previstos por este Acordo serão 
regidos pelas disposições do Acordo relativo a Encomendas Pos
tais da União Postal Universal, seu Regulamento de Execução, e 
em sua falta pela legislação interna do país onde se achar a 
encomenda em causa. Sempre que neste Acordo se faça- referência 
a disposições do Acordo relativo a Encomendas Postais da União 
Postal Universal, os Países-membros não-signatários deste útlimo 
t-erão a opção de aplic:ar suas dL3po.sições ou, alternativamente as 
de sua própria legislação interna. 

2. Contudo, as Administrações dos Pai.ses-m.embros po.c].erão 
estabelecer outras condições para a exec_iição do serviço, mediante 
prévio acordo. 

3. É reconhecido o direito de que gozam as Administrações 
dos Países"' membros -para--mant-er---em---vigor- o---proc-edime-nto--regu= 
lamentar adotad_o em cumprimento de convênios que mantenham 
entre si. 

ARTIGO 18 
Execução e duração do acordo 

1. O presente Acordo comec~Há a vigorar no primeiro dia 
do mês de outubro do ano de mil novecentos e setenta e seis e 
permanecerá em vigor por tempo indeterminada, reservando-se 
cada um dos Países-membros o direito de denunciá-lo, mediante 
aviso dado por s·eu Governo :=w- da República Oriental do Uruguai, 
o qual dará conhecimento aos demais Pai.ses-membros. 

2. O Acordo deixará de vigorar relativamente ao País-mem
bro que o tenha denunciada ao vencer o prazo de um ano a contar 
do dia do recebimento da rt:::~tificação pelo Governo da B,epública 
Oriental do Uruguai. 

Em fé do que, os Representantes PlenipotenCiá:rlos dos Go
vernos dos Países-membros, firmaram o presente Acordo na cidade 
de Lima, capital do Peru, ao.s dezoito rUas do mês de março do 
ano de mil novecentos e setenta e seis. 

PROTOCOLO FINAL DO ACORDO RELATIVO 
A ENCOMENDAS POSTAIS 

No momento de firmar o Acordo relativo a Encome-ndas Pos
tais concluído pelo Décimo-Primeiro Corigresso da União Postal 
das Américas e Espanha, os Representantes Plenipotenciários que 
o subscrevem acordaram o seguinte: 

r 
O Canadá e os Estados Unidos da América formulam uma 

reserva ao artigo 2.0 , parágrafo 2.0 , e -ao artigo 8.0 , parágrafo 1.0 , 

alínea b), já que não podem cumprir com suas disposições devido 
à política interna sobre o tema "Objetos com franquia postal''. 

II 

O Canadá formula reserva rela•tivamente ao Rrtigo 6.0 "Taxas 
e direitos", já que não pode cumprir- com suas disposições, e 
aplicará as mesma.s cota.s-p·ute territoriais de partida e de che
gada, assim como as c-otas-partes marítimas de trânsito que esta
beleceu em suas relações com os demais países. 

III 
Os Estados Unidos da América f.::~xmulam reservas no artigo 

6.0 , "Taxas e dir€itos", já que não pode cumprir com toda.s as suas 
disposições e aplicará em substituição cotas-parte de trânsito, de 
chegada e de partida que não ultrapassarão as estabelecida.s em 
suas relações com outros países. 

IV 

Canadá, Equador, Estados Unidos da América e República 
da Venezuela formulam rese:-va ao artigo 12 "Responsabilidade", 
no sentido de que não pagaria indenização alguma pela perda, 
espoliação ou avaria de encomendas ordinárias destinadas a, ou 
recebidas dos Países-membros da União. 

v 
A Bolívia formula reserva ao artigo 12 "Responsabilidade", 

no sentido de que não paga.rá indenização alguma pela perda, 
espoliação ou avaria de encomendas sem valor declarado. 

VI 

Bolívia, Equador, El Salvador e República da Venezuela for
mulam reserva ao artigo 14 "Encomendas não entregues. Devolu
ção", no sentido de que não devolverão as encomendas, uma vez 
que o destinatário tenha solicitado o registro das mesmas à Al
fândega, para a anulação dos direitos alfandegários a que hou
verem <lado lugar, por assim disporem as Leis Alfandegárias dos 
seus países-. 

VII 
Bolívia e Nicarágua fazem constar que não devolverão à 

oi:Igem as encomendas que contenham comestíveis e material de 
propaganda e que não tenham sido retiradas pelos destinatários 
no prazo estabelecido. 

VIII 

Argentba, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Chile, Equador, El 
Salvador, Espanha, Estados Unidos_ Mexicanos, Guatemala, Nica
rágua, Panamá, Paraguai, Peru. República Federativa do Bra.sil, 
República de Honduras; República da Venezuela e Uruguai fazem 
constar que, de acordo co~ o princípio geral de reciprocidade, 
aplicarão as mesmas medidas restritivas ou de exec_ução que esta
beleçam outros Países-membros, seja neste Protocolo final ou no 
momento da ratificação formal dos Atos. 

Em fé do que o.s Representante3 Plenipotenciários dos Gover
nos dos Paí.ses-membros firmaram o presente Protocolo final na 
cidade de Lima, capital do Peru, aos dezoito dias <lo mês de março 
do ano de mil novecentos e setenta e seis. 

REGULA.L~ENTO DE EXECUÇÃO DO ACORDO 
RELATIVO A ENCOMENDAS POSTAIS 

íNDICE 

PREAMBULO 

Art. 

101. Encaminhamento. Transporte 
102. Boletins de expedição e declarãções aduaneiras 
103. En:=o_mend? .. 3 com dup:a ccnsig~2ção 

104. Encomendas com valar declarado 
105. Regi3tro de encomendas ordinárias 

106. Reexpedição 
107. Devolução. Despesas 
108. Formação- de expedições 
109. Expedições em trânsito 
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110. Recebimento e conferência das expedições 
111. DevoluçãO de SiêOS-Vazios 

112. Prazo de conservação dos documentos 
113. contas 

114. Assuntos não prevlstos 
115. Execução e duração de Regulamento 

REGULAMENTO DE EXECUÇAO DO ACORDO 
R!BLATIVO A ENCOMENDAS POSTAIS 

Os abaixo-assinados, Representantes Plenipoeenciários doa 
Governos do Países-membros da União, reunidos em Congresso 
em ~ima, capital do Peru. tendo elll vista o artigo ·21, parágrafo 
4.0 , da Gom·tituição da União Postal das Américas e Espanha, 
concluída na c'dade de Santiago, capital da República do Ch!le, 
aos vinte e .seis de novembro de mil novecentos e setenta e um, 
adotaram de comum acordo e em representação de suas Adminis
trações as seguintes normas para a.ssegurar a execução do Acordo 
relativo a Encomendas Postais. 

ARTIGO 101 
Encaminhamento. Transporte 

1. Cada Administração estará obrigada a encaminhar, pelas 
vias e meios que utilize para suas próprias encomendas, as expe
dições de encomendas e as encomel;ldas a descoberto que lhe sejam 
remetidas por outra Administração para serem expedidas em trân
sito pelo território daquela. 

2. As vias de encaminhamento serão convencionadas pelas 
Administrações interes.sadas e incluídas no quadro CP 1 (União 
P-ostal Universal). 

3. O transporte de encomendas entre pgise.s limítrofes será 
efetuado nas condições que estabeleçam de comum acordo as 
Administrações interessadas. 

4. A permuta de encomendas entre países não limítrofes 
será realizada em expedições fechadas. 

5.. As Administrações comunicarão, por intermédio da Se
cretaria Internacional da União, o.s _correios permutantes autori
zados e a respectiva jurisdição que abrangem. 

ARTIGO 102 
Boletins de expediçio e declarações adUaneiras 

L Para cada encomenda se organizará um boletim de expe
dição e o número de declarações aduaneiras solicitado pelo pais 
de destino, iguais aos· modelos CP 2. e C 2/CP 3 (União Postal 
Universal); as declarações aduaneiras .serão presas solidamente ao 
boletim de expedição. 

2. As formalidades a serem cumpridas pelo remetente serão 
as estabelecidas na legislação postal universal. 

3. Sempre que a Administ:i-ação de destino não se oponha, 
em un1 só boletim de expedição, com suas respec·tivas declarações 
aduaneiras, poderão ser incluídas até três encomendas ordinárias 
postadas s1nlultaneamente na mesma agência pelo mesmo reme
tente, encaminhadas pela mesma via, sujeitas à mesma tarifa e 
endereçadas ao mesmõ destinatário. Esta disposição não vigora 
para as encomenelas caril -deelara~ão de valor ou contra reem-
bolso. 1 

4. Se a Administração de destino o aceitar, a de origem 
poderá· utilizar etiquetas pendentes que façam as ve~s de boletim 
de expedição e de declaração alfandegária, nesse caso essas eti
quetas te.rão a mesma força legal que os documentos que .substi
tuam. 

ARriGo 103 
Encomendas com dupla consignação 

Os remetentes de encomendas dirigidas a bancos ou outras 
entidades, para serem entregues a segundos destinatários~ estarão 
obrigados a indicar nas etiquetas, cintas, ou envoltórios daquelas, 
o nome e endereço e"xato das pessoas ã.s quais estiverem destinadas. 

ARTIGO 104 
Enco-ntendas com valor declarado 

1. Quanto ao seu acondicionamento. as encomendas com 
valor d·eclarado deverão ajustar-se às prescrições estabelecidas 
no Regulamento de Execução do Acordo relativo a Encomendas 
Postais da União Postal Universal. e tais objetos, assim como seus 
boletins de expedição, se identificarão com a etiqueta modelo 
CP 7 (União Postal Universal) ou eventualmente com o modelo 
CP 8 (União Postal Universal), caracterizado com as palavras 
"valor declarado". 

2. O remetente deverá fazer constar, cQ;m tinta ou lápis
tinta, sobre a enc,omehda. e no boletim de expedição, em ca.rac-

teres latinos; em letras e algarismos, sem rasuras nem emendas, • 
a importância da declaração de valor, em moeda do pais de ori
gem. A importância indicada nessa declaração deverá ser conver- _ 
tida em francos-ouro, sublinhando-se com lápis de cor. \ ....... -· 

3. A Administração de origem anotará sobre o endereço da 
encomenda e no boletim de exp.edição, o peso exato em gramas. 

4. A.s AdmiriistraçõCs fo.i-neC-erão gratuitamente' ao r_emetente 
um recibo onde conetem as indicações de pastagem da encomenda. 

5. Quando em cori:seqüência do e3tabelecimento no artigo 13, 
parágrafo 2.0, do Acordo, uma Administração apreenda uma enco
menda, comunicará o fato à Administração de origem no menor 
prazo poss!v~l, remetendo-lhe os elementos probatórios. 

ARTIGO 105 

Registro de encomendas ordinárias 
1. Toda encomenda e seu correspondente boletim de expe

dlção deverá levar aderida a etiqueta modelo CP 8 (União Postal 
Universal), com indicação do :ç1úmero !!e ordem do objeto e o nome 
do correio de origem. Quando a Administração de origem o permi
ta, a parte da etiqueta CP 8, que deve ser colocada no boletim 
de expedição poderá ser substituída por uma indicação impres.sa 
previamente com a mesma característica que a parte correspon
dente da etiqueta. 

2. As Administrações poderão estabelecer acordo para d€so
brigar-se das formalidades indicadas no- parágrafo 1.0 por razões 
de c-onveniência reciproca. 

3. As Administrações poderão ,entre;ar ao remetente um 
recibo com os dados da pastagem. 

4. O correio de origem aplicará no boletim de expedição o • 
carimbo indicativo da data de pastagem e fará constar o peso 
da encomenda em quilogramas e centenas de gramas. 

ARTIGO 106 
Reexpedição 

Para a reexpedição de encomendas vigorarão as disposições 
contidas no Regulamento de Execução do Acordo relativo a En
comendas Postais da União Po~a.!_ Universal. 

ARTIGO 107 

Devolução. Despesas 

1. O correio que devolva uma encomenda aci remetente indi
eará sobre est-a e no boletim de expedição a causa da não entrega. 

2. As taxas e direitos que devam ser pagos pelo expedidor 
serão indicados na coluna respectiva da guia de percurso CP 11 
(U~ião Pcstal Universal). Nesse caso deverá acompanhar o bole
tim de expedição respectivo a fatura de taxas CP 25 (União Postal 
Universal). 

3. Quando o correio que devolva uma encomenda não indi
que essas quantias, o correio que a receba creditar-lhe-â de oficio 
unicamente a cota-parte territorial de partida e· a cota-parte 
marítima, se couber. 

ARTIGO 108 
Formação de Expedições 

1. As Administrações expedidoras deverão anotar em uma 
guia de percurso modelo CP 11 (Uniã,o Postal Universal), cada 
encomenda, com todos os pormenor_e.s qué sirvam para individua
lizar perfeitamente o objeto, ç!ev_endo remeter dois exemplares da 
fórmula CP ll ao correio de destino da expedição. Entretanto. as 
Adminí.strações poderão combinar para registrar as encomendas 
na mencionada. fórmula da manei:ra que mais convenha ao Seu 
respectivo serviço. 

• 

.. 

2. As Administrações que decidam utilizar a taxa média por • 
qu'ilograma, de acordo com as disposições do artigo 6.o, parágrafo 
3.0 , do Acordo indicarão na lista de encomendas o número destas, 
o peso líquido total e o· número total de sacos que compõem cada 
expedição. 

3. Os correios de permuta expedidoras numerarão as ex,pe
dições e;m forma CDrrelativa anual para cada corre.:.o de permuta 
destinatário. Na primeira expedição de cada ano constará o núme
ro da última expedição do ano anterior. 

4. Quando se tratar de encomendas contidas em expedi
ções diretas as -Administrações poderão combinar para que os bo
le·tins de expedição, declarações aduaneiras e demais documentos 
exigidos, acompanhem as encomendas contidas em cada saco, e 
quando a expedição se componha de vári-os sacos, todos eles serão 
remetidos pela mesma expedição. 

5. Os sacos ·serão guarnecidos com fechos que garantam a -
integridade do seu conteúdo, e levarão uma etiqueta de cor ama,- I 
rela ocre com a menção do núm·er·o da .expedição, número de ordem 
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do recip!ent.e, quantidade de encomendas que contenha, e peso 
bruto do saco. As etiauetas dos sacos que contenham encomendas 
com valor declarado Se identificarão com a letra. "V" em cor ver
melha. 

6. No Ultimo saco dos qü•e corrtpõem a expedição .serão in
cluídas as guias de percurF..a CP 11 (União Postal Universal). Na 
etiqueta correspondente, além das indicações assinaladas no pa

""-- rágrafo precedente, será anotada a quantidade total de sacos que 
compõem a expedição e nela será inscrita a letra 11F"* 

ARTIGO 109 
Expedições em Trâ-nsito 

O correio pcrmutante expedidor remet-erá a cada uma das 
Administrações intermediárias uma guia de percurso modelo CP .12 
1 União Postal Universal) com as indicações pormenorizadas dos 
pagamentos que lhes correspondam. M Administrações combina-

- -,:ão a forma- de remissão desse documento. 

• 

• 

'0 

• 

ARTIGO 110 
Recebimento e Conferência das Expediçõe~ 

I. As Administraç6es adotarão as providências .necessárias 
para que o recebimento das expedições seja feito imediat3:mente 
após a chegada do meio de transporte que os tenha conduzidO. 

2. o cori:eío-permutante de destino verificará o estado dos 
saco&, seus fechos e peso indicado na etiqueta, antes de passar 
recibo pela expedição, fazendo constar na parte de entrega as 
anormalidades observadas, que serão denunciadas na volta ao 
correio expedidor .ou a.o intermediário conforme o caso. Procedi
mento análogo observarão os correios intermediários, conforme o 
caso, os quais deverão além di.~so informar ao de destino. 

3. Se na conferência dos docum.erttos ele serviço relativos às 
expedições recebidas se comprovarem erros ou oniissões, o correio 
recebedor efetuará imediatamente a.'il retificações necessárias, ten
do o cuidado de riscar as indicações errôneas de form,a que possam 
ser reconhecidas as anotações originais, e o denunciará à origem 
por meio do boletim de verificação, modelo CP 13 (União Postal 
Universal) que será remetido em duas vias. Estas retificações, 
salvo erro evidente, prevalecerão sobre_ as declarações primitivas. 

4. Quando se comprovar a falta de encomendas, além do 
formulário CP 13 (União Postal Universal), de que trata o pa
rágrafo anterior, será lavrada uma ata documentando o fato, que 
será anexada àquela e será remetida ao correio de origem junta
mente com o recipiente e seu fecho completo (colar chumbo e 
etiqueta). 

5. Igual procedimento será adotado quando se recebam. enco
mendas espoliadas, lavrando-se também uma ata de verificação 
no formulário CP 14 (União Postal Universal) o qual será remetido 
juntamente com o boletim de veri!lcação CP 13 (União Postal 
Universal) e os respectivos elementos de prova. 

6. Serão aplicadas as disposições -do parágrafo 3.0 quando se 
recebam encomendas insuficientemente embaladas ou avariadas, 
as quais serão reembaladas conservando, até onde seja possível, a 
embalagem, o endereço e etiqueta originais. 

7 Se a avaria for de tal modo· que permita a subtração do 
conteúdo, o correio procederá, de ofício, à reembalagem da enco
menda, preenchendo as formalidade& estabelecidas no ]Jarágra
fo 5.0 e fazendo constar sobre a nova embalagem o peso que lançou 
antes e depois dessa operação. O mesmo pi'OC"édimento será obser
vado em caso de comprovar-se uma diferença de peso que faça 
s-upor a su•btração do conteúdo. 

8. Se os interessados formularem reservas ao receber a enco
menda, será lavrada em sua presença uma ata CP 14 (União 
Postal Universal) em duas vias a qual será firmada por aqueles. e 
pelos empregados' postais. Um exemplar da ata será entregue ao 
interessado e o outro ficará em poder da Administração. 

9. Qualquer irregularidade que .se comprovar em uma enco-
menda com valor declarado dará motivo à elabOração de uma ata 
modelo CP 14 (União Postal Universal) e à subseqüente remissão 
aos elementos de prova (colar selo ou chumbo, etiqueta, embala
ge.m e recipiente). 

1 O. Se o correio penn utan te de desti:Uo não coml.l'IlicaÍ" ao 
correio expedidor, pelo correio seguinte ao do recebimento de 
uma expedicáo de encomendas, as irregularidades ou erros de 
qualquer natureza que comprovar naquele, se dará por recebido 
em ordem, salvo prova em contrário. 

11. A comprovação de irregularidades não dará lugar à devo
lução da encomenda à origem, exceto quando assim se proceda por 
conter artigos proibidos. 

12. Os boletins de verificação, assim como as atas e elemenr .. ..rs de prova mencionados no presente artigo, serão rem,etidO.'i 
sob registro ou como encomenda de serviço, utilizando a via mais 
rápida. 

ARTIGO 111 
Devolução de Sacos Vazios 

1. Os sacos serão devolvidos vazios à Administração e, con
forme o caso, ao correio permutante a que pertençam, pelo pri
meiro correio. A devolução se farâ sem despesas e, dentro do 
possível, pela via mais rápida. As etiQ.U'eta& também serão devol
vidas incluídas nos sacos, somente se isto for solicitado espeeifi
~amente por antecipação. 

2. Com o.s sacos vazios serão formadas expedições lndepen
,entes, devidamente identificadWJ, com numeração anual seqüen

.!ial, detalhando nas guias de percurso o núm,ero de eada 
recipiente devolvido ou, em sua falta, a quantidade global dos 
mesmos. Quando por sua quantidade não se justifique a formação 
de expedições, os sacos poderão ser incluídos dentro das que 
contenham encomendas. 

3. As Administrações se tornam responsáveis pelos sacos cuja 
devolução não possam _p,rovar, reembolsando, neste caso, o valor 
real do recipiente à Administração interessada. 

ARTIGO 112 
Prazo de Conservação dos Doewnentos 

1. Os documentos .do serviço de encolll,endas, inclusive os 
boletins de expedição, deverão ser conservados dU'rante o prazo 
mínimo de 18 meses a contar do dia seguinte à data de tais do
cumentos. 

2. OS documentos relativos a u~ litígio ou reclamação serão 
conservados até a liquidaÇão do assunto. Se a Administração recla
mante, devidamente infDrmada do resultado da investigação, dei
xar passar seis meses a partir da data da comunicação sem 
formular objeções, o assunto será considerado encerrado . 

ARTIGO 113 
Contas 

1. A preparação e liguidação das contas relativas à permuta 
de encomendas postais. obedecerão às prescrições do Acordo rela
tivo a Encomendas Postais da União Postal Universal e .seu Regu
lam_en to de Execução. 

2. O pagamento das contas de encomendas serã feito de 
ac-ordo com o estabelecido no artigo 101 do Regulamento de Exe
cução da Convenção. 

3. Entretanto, toda.~ as contas formuladas entre as Admi
nistrações poderão ser compensadas anualmente pela Secretaria 
Internacional da União, devendo os saldos devedores ser liqll'idados 
tão logo quanto possível, dentro do prazo de três meses a partir 
d~_ data em que o país interessado receba o balance. 

ARTIGO 114 
Assuntos não Previstos 

Em tudo que não estiver previsto neste Regulamento serão 
aplicadas as disposições do Re-gulamento de Execução do Acordo 
relativo a Encomendas P-ostais da União Postal Universal ou, em 
.c.ua falta, a legislação interna de cada país. Sempre que neste 
Regulamento se faça referência a disposições do Regulamento 
de Execução do Acordo relativo a Encomendas Postais da União 
Postal Universal, os Países-membros não signatários deste último 
terão a opção de aplicar suas disposições ou alternativamente as 
de sua própria legis.lação interna. ' ' 

ARTIGO 115 
Execução e Duração do Regulamento 

O presente Regulamento-· ént!ará em vigor na mesma data 
que o Acordo a que se refere e terá a mesma duração deste. 

Em fé do que os Representantes Plenipotenciários dos Go
vernos dos Pa.í.ses-membro.s firmaram o presente Regulamento 
na cidade de Lima, capital do Peru, aos dezoito dias do mês de 
março do an<? ~e ml~_novecentos e setenta e seis . 

(As Comissões de Relações Exteriores, de Transportes, Comuni
mções e Obras Públicas e de Finanças.) 

PARECERES 

PARECERES N's 872, 873 E 874, DE 1980 

PAREOER N." 87:e, DE 1980 
Da Comissão de Legislação Social. Sobre a Mensagem 

n.0 124, de 1978 (o.. O 210, de 28-6-78, .na origem), _do Senhor 
Presidente da República, solicitando autorização do Senado 
Federal, seja. auto-rizada ai alienação de tetrras P'úblicas no 
Distrito Ag:ropecuário da Superintendência da Zona Fran
ca de Manans (SUFRAMA), à empresa Matei Agropecnãria 
S/ A, 

Relator: Senador Ruy Santos 
o Senho·r Presidente c:La República, nos termos do art. 1 n da 

(..lJnstituição. propõe ao Senado Fed-eral seja autorizada a aliena-
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ç:ão de terras públ:=icas no Distrito .Agropecuário da Superintendên
cia da Zona Franca de Manaus (SUF1RAMAJ. A proposição presi
dencial é fundamentada nos seguintes :pontos, explicitados em ex
posição do Ministro de Estado do Interior: 

a) o ato de a:lienação, à empresa Matei Agropecuária S/ A, de 
lotes do Distrito Agropecuário da Superintendência da Zona Fran
ca de Manaus (SUF11Ml\11A.), dbjetlva a implantação de projetes 
devidamente aprovados, em áreas superioras a 3. 000 (três mil) 
hectares; 

b) o II Plano Nacional de Desenvolvimento, no Capitulo V, 
ao tratar da ocupação produtiva da Amazônia e do Centro-oeste 
enfatiza a conclusão do Distrito Industrial da Zona Franca cté 
Manaus e a execução do seu Distrito Agrbpecuárlo; 

c) pelo IDecreto-lei n.O 288, de 28 de fevereiro de 1967 (Oap. I, 
art. 1.0 ) a Zona Franca de Manaus é_ área de livre comércio de 
importação e exportação e de incentivos fiscais especiai.s, estabe
~ec:<ia com a finalidade de- criar no interior da Amazônia. um 
centr;o ~ndustrial, col!l€rcial e a.gropecuárlo dotado de condições 
econonncas que permitam seu desenvolvimento; 

d) o Governo do Estado do AmaZíOnas planeja a integração 
inter:na do_ setor_primário da economia, pelo estímulo, no Estado, 
da produçao agrxcola; 

. e) a alienação. de terras pret.endida, para implantação do 
~:.strito Agro~e~uáno da SUFR:AMA1 atende a objetivos prioritá
nos de formaç~ de ;nn pólo agropecuârio, na região, de modo 
a .abmndar as m}graçoe~ sJ·bre a ciC'aãe de Manaus; 

f) constituída ele áre=:~.s inexploradas e próprias para as ativi
dades_ de lavoura, pecuária ou silvicultura, a proposição übedece 
às exigências do Regulamento para AJ.:enação de Terras .no Dis
trito Agropecuãria da SUFRAJ:v.'IiA, aprovado pelo seu Conselho de 
Ad.f!1inistração, pela Re.sa:ução n.o 27/75, e homologado pela Se-cre
tana de Estado do Amazonas, bem como tev.e o prévio assentimen
to do Conselho de Segurança Nacional, conforme o Aviso n.o 94/77, 
de 26 de setembro 

1
de 1977; 

g) o projeto -.cujo sucesso lê assegurado· pela: sua compatibili
dade com os sistemas d·e proêuçlio é'iYulgados pela pes·qu:.sa e p3la 
extensão rural terá assistência da Empresa de Assistência Téc-
nica e EXtensão Rural do Amazonas; - ----

h) darão suporte 3.o empreendimento a E..-n::::e.sa Bra;:;Ueira_d~ 
Pesquisa 1\cgropecuárla, atravás do Centro Nacloual d-e Pesqui.sa da 
Seringueira e da Un:dade de Execução de Pesquisa de .cünbito Es
t~ual; da COmissão Executiva do Plano de Recuperação EConô
mlCO-'RUral da Lav·oura Cacaueira; do Instituto Nacional de Pes
quisas da Amazônia; do InStitui·• Brasileiro de Des-envolvirilento 
Floresta~:; da Fundação Universidade do Amazonas, através do seu 
Centro de C!.ências Agrárias, e da com·panhia de Dzsenvolvimento 
Agr:cpe-cuário do Amaoona.s; 

i) inexistem contra-indicações quanto aos aspectos de m-erca
do e d.e racion,alidade de utilimção dos recursos naturais e de 
conservacionismo, pois a área pr·etendida s.erá alienada sob a for
ma de promessa: de Compra e Venda1 com cfá.usula rcsolutiva que 
condiciona a Iavratura da E.scri.tura de Compra e Venda ao fiel 
cumpl.i:me!ltD do c:::onDgra.ma f~lco-financeiro _de execução do pro
jeto. A cDndição re.solutiva. pode cçorrer, ainda, se a ·zmpresa não 
iniciar a. implantação do projeot dentl'o do.prazo d-e um ano após 
a assinatura da Escrltura de Promessa de Compra e Venda ou 
se houver paralisaçãD na.s atividades de im.plan.tação do projeto, 
ficando a SUFRA!l\II.A com o direito de r.eintegração de posse da 
área, podendo proceder nova alienação; 

j) o projeto da Mate! Agropecuária S/ A foi aprovado pelo Con
selho de Administr:ação da SUFRA11.A, confã . .fm·e Resolução n.0 

73/76. pots o cbjetivo da empr·e.sa é o acx:és-c:mo da produGi'ío de 
carne bOvina (360 animais/ano) em ativldade de bovlnocu!tura 
de corte, com a g·eração de empregos permanentes e temp')·rários e 
o inve-stimento total de Cr$ 9 .416. QIOO,C.O (nove milhões, quatrocen
tos e dez.esseis mil cruz.:üros) em áre::t total de 10.000 hectares. 

Pelo art. 410, do Regim€nto Interno do Senado Federal, esta 
Casa "se pronunciará sobre a alienação ou concessão de terras 
públicas com área superior a 3.000 (três mil) hectar-es, .salvo pa
ra execução de planos de reforma agrária (Constituição, art. 171, 
parágrafo único), mediante pedido de autorização". 

A matéria deverá ser instruída cóm (a). planta e descrição 
minuciosa das terras objeto da tran.sação, €S'Clarecimentos sobre 
o destino que se lhes pretenda dar ·e razões justificativas do ato; b) 
nome e nacionalidade da p-es.soa física ou jurídica compradora, ca
pacidade de exploração e idoneidade P:rofissional; c) planta e des
crição de outras terras que o adqulrente possua, com especifica
ção da respectiva -área de utilização; d) parecer do órgão compe-

tente, nos Estados, sobre as condições ecológicas, agrológicas e cli
mà ticas das áreas obj e to de alienação ou concessão bem como de 
sua posiçã-o em face dos transportes aos outros consumidor:es; e' 
eiwlar.ecimentos sobre a existência, na áre·a cuja alie-nação ~e pre
tenda: (1) de posseiros com mais de 10 (dez) anos ininterruptas 
de ocupação e (2) de s!lvícolas". 

Na forma da legislação especi1iica, a ãreas em que se e~contra 
o Distrito Agropecuãrio de Manaus depende, para sua ali-enação 
a particulares, do assentimento pr-évio do Conselho de Segur.anga 
Nacional -e posterior autorização do Senado Federal. lEsse entendi
mento está expresso no Parecer L--100, do Consultor Geral da E-•
pública, devidamente aprovado pelo Chefe do Governe 

Convém salientar que o Decreto-lei n.0 1.164) de 1.0 de abril 
de 1971, declarou i:p.dispensáveis à segurança e ao desenvolvimento 
nacionais, na área da Amazônia: Legal, as terras devolutas situa
das na faixa de cem quilômetros de largUra, em cada lado do eixo _ 
das rodovias já construídas, em construção ou projetadas. ~/ 

Ora, o Distrito A·gropecuário da SUF1RA'MA é constituído. de 
duas glebas situadas às margens esquerda e direita da Rodovia 
BR-174. Assim, a sua concessão ou alienação a- terceiros está 
sujeita à prévia anuência do Conselho de Segurança Nacional, n::t 
forma do art. 1.0 , inciso VII, do aludido Decreto-:!ei n.o 1.164/71, 
combinado com o disposto no art. 407 do Regimento Interno do 
Seriado e com o a:rt. 89, IV, letra a, da Constituição Federal .. 

No processo_ que instrui a proposição do Presidente da !Repú
blica está cépia .d? Aviso n.0 94/77, ~e 2.6 de setembro de 1977, p-a
Io qual o rSecretano-Gern1 do Conse(iho de Segurança Nacional in
forma ao Ministro do Interior o seguinte: 

- Esta Secretaria-Geral, analisando o processo à luz 
das conclusões formuladas pela Consultoria-Geral da Re
pública, em seu Parecer L-100, de 25 de março de 1976, 
aprovado_pelo Ex.mo Sr. President-e_ da República, nada tem 
a opo.r quanto à solicita'?áo formulada. 

• 

Acham-se cumpridas as exigências do art. 410, do Regimento 
Interno, l)ara instrução _do proc·esso (planta e descrição das terras 
objeto da transação, documentação p.ert~nente à pessoa jurídica 
com'Pradora, parecer do órgão .estadual competente so.bre as con
dições ecológicas, agrO':ógicas e climáticas da área pretend:da). • 

Em face do exposto, opinamos no sentido de que .seja autori
zada a alienação proposta pelo Chefe do Governo, da área total 
de d.ez mil hectares, à empresa Matei Agropecuária S/IA na for-
ma do seguinte ' 

PROJETO DE RIESOLUÇAO N.0 124, DE 1980 
Autoriza a. alienação de tlerr<$ públicas à Empresa Ma

te! Agropecuária S/ A. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É o Govexno Federal autor;za.do a aUenar terras pú

blicas no Di.s.trito Agropecuário da Superintendência da Zona Fran-
ca de Manaus (SUFRAMA), em área total de 10.000 ha (dez mn 
hectares), à empresa Matei Agro pecuária S/ A. obedecendo aos li
mites seguint-es: 

Norte, M4 M,,- Uma linha reta de ll.OOO.m, que se confunde 
oom ·O traçado do ':imite Norte do Distrito Agropecuãr:o da .... 
SUFRAtM.A, reta esta orientada seguindo o azimute 99° 11' 00", e 
que s.e estende até encontrar a margem direita do rio Urubu, de 
onde s·egue, paral-ela a esta mat'igc_m e a 10om da mesma, até en
contu.r o marco M, situado este a 100m do eixo da Rodovia :BR-.174 

• 

e a soam da guarita do post-O de vigilânc:a da SUFlRIA...l\M., locali- • 
zado no km 115 da citada rodovia. Fica assim, ressalvada a frente 
de 500m por 500m de fundos como área do posto de vigilância da 
SUFRAMA, 

Sul :M:,., ~-Uma linha de aproximadamente 14.200m, orie.-n
tada se·~i:iido· o azimute 279° 11' 00", em relação ao norte magné
tico. 

Leste, M, M.,- Uma linha reta de aproximadamente 4.600m 
de extensão total, paralela ao eixo da Rodovia BR•174 e a 100m 
de sua margem. 

Oeste, M 3 M4 - Uma linha de 7. OOOm d·e ext-ensão orientada 
segtündo o azimute 351° 89' 00". 

At'it. z.o Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu--
blicação. · 

Sala das Comissões, 14 de setembro de 1978. - Orestes QUércia; f 
Vice-.Presidente, no exercício da Presidência - Ruy Santos, Rela
tor- Lenoir Vargas - .Tarbas Passarinho - Cattete Pinheiro. 
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PARECERES N.0 873 e 874, DE 1980 
Sobre o Projeto de 'Resolu~ã.o n.• 124, de 1980, da. Co

missão de Legislação Social, que ~'autoriza a alienação de 
terras públicas à Empresa ·Matei Agropeeuária S/ A". 

PARECÉR N.0 873, DE 1980 ~ 
(Da Ctmússão de Constitui~ão e Justiça. 

Relator: Senad<>r Ruimuudo Parente 
Com ? objetivo de autolizar a alienação da área total ~e dez 

m.!1 hectares ClO.()OOha) de terras públicas, no Distrito Agro-pecuá
rio da Superintendência .d.fl.,:z;pll.'l, :rt~tnca d~..M'IPaJl.S.;:-- SUFR:A!MA 

- à empresa Matei Agropecuária S.A., vem a esta ComiSsão o 
presente Projeto de Resolução. 

A Proposição1 que :t'eSillta de Mensagem da Presidência. da Re
'PÚblica (n.o 124, de 197a; nesta oa.sa; n.0 210, de 1978, na origem), 
com base no art. 17'1, parágr.afo únic01 da Gonstituição, toi apre
sentada pela Comissão áe Degl.slação SOcial, depois de acurado exa
me da matéria. 

Efetivamente, os diversos .aspectos do problema· foram analisa
dos.. Antes de vir ao Senado, a quo.stão m·ereceu ·atento exame dos 
órgáQs federais, tanto quanto dos o.r:ga:nismos que integram a área 
específica da administração amazonenSe. 

Visa a a1:ienação a permitir a implantação de grande centro de 
produção de gêneros de primeira necessidade, de origem agrícola 
e pe·cuária, com o investimento total de Cr$ 9.416.000,()3 (nove 
milhões, quatrocentos e dezessels mil cruzeiros). num proj·e'to apro
vado para a Z..ona Franca de Manaus. De acordo com os doCum€Ii-

• tos que instruem a matéria, foram cump:rklas a.s exigências do 
Regulamento para a Alienação de Terras no Distrito Agropecuário 
da SUFRJA,MA. 

Convém salientar que órgãos como- a -ztnpresa Brasileira de 
Pesquisa Agrop·ecuária, por intermédio do Centro Nacional de Pes
quisa da Seringueira e da Unidade de Execução de Pesquisa de 
àmblto do Estado do Amazonas; a Comissão Exeçutiva do Plano 
de Recuperação Econômico-•Rural da Lavour.a cacaueira; o In:S',ti
tuto Na'cional de Pesquisa d;:;t AmazônJa; . o Instituto Brasileiro do 
Desenvolviln:nto Florestal; a Fundação Univ·ersidade do Amazo
nas, atraVIés do seu Centro de Ciências Agráriás, e a Companthia 
de Desenvolvimento Agr-opecuário d'O .Amazonas darão suporte ao 

• empreendimento a ser imp~antado pela e111pr.esa adquirente das 
terras de que trata o Projeto, na aludida área de de'z m!l hecta
res. 

Do ponto de v.:.sta desta Comissão, <é .pTec.eito constitucional o 
pronunciamento do Senado Federal, quando se tratar da aliena
ção de terras públicas superior a três mil hectares. No particular, 
salienta a douta Comissão de Legtslação Social: 

"- Pelo art. 410 do Regimento Interno do S.enado Fe
deral, esta Casa "se pronunciará sobre a alienação ou 
concessão- de terras públicas com áreâ superior a 3. 000 
(três mil) hectares7 ~alvo para execução de planos de re
forma agrár!a (Constituição, art. 17·1, parágra.fo único), 

• mediante pedido d'e autorização.~~ 

O regime-nto foi atendido em todos os pontos, apresentando 
planta e descrição minuciosa das terras o'bjeto da transação e es
clarecimentos sobre o destino que se lhes pretenda . dar e razões 
justificativas do ato; nome e nacionalidade da pessoa física ou 
jurídica compradora, capacidade de e~ploração e idoileidade pro
fissional; planta e descrição d-e outras terras que o adquirente pos
sua, cem especificação da respe·ctiva área de utilização; parecer 
do órgão competente, nos Estados, sobre as condições ecológicas, 
agrológicas e cl!máticas das -áreas objeto de aUenação ou con
cessão, bem como de sua posição em face dos transportes aos ou
tros consumidores;· esclarecimentos sobre a existência, na área cuja 

• alienação se !pret·enda, de posseiros com ma!s de dez an-os ininter
ruptos de ocupação, e de sil\icolas. 

Como se vê, cumpriram-se as pre.scriçÇes legais e constitucio
nais, inclusive .as do art. 1.0 , inciso VII, do Decreto-lei n.0 1.164/71, 
as do art. 407 do Regimento Interno do Senado e as do àrt. 89, IV, 
alínea "a", da COnstituição. 

Além do Aviso n.O 94/77, de 26 d€ setembro de 1977, do Secre
tário-Geral do Conse:ho de Segurança Nacional, pronunciou-se a 
Consultoria Ge!·ai ti,; República que, no Parecer L,lOO, de 2i5 de 
març.o de 1976, aprovado pelo Presidente da República, nada opôs 
à alienação em apreço. -

Diante do exposto, opinamos pela constitucionalidade e juri
d:cidade do presente Projet<J de Resolução. 

Sa.la das comissões, 28 de novembro de 1978. - Heruique de 
• La Rocque, Presidente - Raimundo Parente, Relator - Aderbal 
l J"urema - Moacyr Dalla - Bernardino Viana. - Lenoir Vargas -

Amaral Fw:lan - Mur'.Jo Badaró - Almir Pinto. 

VOTO VENCIDO EM SEPARADO DO SR. 
SENADOR LEITE CRAVIES 

Este voto em separado é com um a todas mensagens acima por 
versarem matéria da mesma ns,tureza, sujeitas a um ponto tam
bém comúln de Impugnação. 

Através delas ó Senhor Presidente da República encaminhou ao 
Senado proposição nos termos do art. 171 da CoiW!ltuição para que 
seja autorizada a venda a empresas particulares de áreas superio
res ao permissivo legal pertencentes à Superintendência da Zona 
Franca de Manaus. 

Englobadamente esses atos somam a área de 70.920 ha. e se 
situam a uma distância de aproximadamente 1150 Km de Manaus, 
cortada recentemente por estradas. rodoviátias. 

AS firmas contempladas são ...s seguintes: 
Material Agro-Pecuária S/ A 
Monterosa S/ A 
Oriente Agro pecuária S/ A 
Agropecuária Paula Ataide Ltda. 
Agropecuária Porto Alegre S/ A 

10.000 h&. 
15.000 ha. 
8.9~0 ha. 
7.000 ha. 
15.000 h. 

TOTAL .. . . . . . .... .. . . . . . ... . . . . .... • .. . . • .. . . 15.000 ha. 
Todas são firmas relativamente_ nQvas, constituídas pDucos me

ses antes .da aquisição dos imóveis e ~integradas na maior parte 
das vezes de paiS filhos e parentes que se confessam sem expe
riência alguma pãra o ramo agropecuário1 mas que se obrigariam 
a contratar pessoa entendida no assunto para dar iníeio a essas 
atividades agropastoris. 

A Matei, por exemplo, contemplada, com 10.000 ha., fo.i cons
ti-tuída em 8-1-76 e já em 10-8-76 frrmava o compronusso. de 
aquisição da área. 

O seu capital de Cr$ 3.000.000,00 estava integralizado em ape
nas Cr$ 300.000,00. Na escr!tuva de compromisso, entretanto, !1-
cou-lhe assegurado que a área adquirida, na base de Cr$ 300.000,00 
o total, para pagamento em lo anos, em prestações de Cr$ 30. 000,00, 
seria financiada no Banco da Amazônia pelo valor de Cr$ ..... . 
4.330.000,00. 

E de fato, já 8 dlas após o registro, seJa a 20 de agosto de 1976 
a. firma levantou no Bane~ Oficial acima. referido a quantia de 
Cr$ 2.864.290,00, através da Cédula Rural Plgnoratícia e Hipote
cária n.O FIA 76/93, regl.strada scb n.0 52, Ficha 1, do lJvro 3. 

Como se sabe, a venda somente se perfectiliza após aprova
ção do Senado, já que de acordo com o mandamento constitucio .. 
nal _ nenhuma área superior a 3 mil ha. pode ser alienada pelo 
roder púbUco sem esse consentimento. 

Em sua justificativa ao Presidente da Repúb1lca, o :Ministro 
Mauricio .Rangel Rei.s deu como uma das razões para a venda o 

fato de a empresa vir a contratar em caráter permauente 17 em
pr-egados!_ fato que a seu ver concorrerá para a fixação do homem 
:n~: terra. A proporção é de 1 empregado para cada fração de 588 
hectares. -

1\olutatis mutandis, todos os demais processos guardam caracte:
liSticas análogas, variando apenas em área que, a exceção de dois, 
nos demais casos ·chegam a ser de 15.000_ha. 

A área original pertencia ao Estado do Amazonas que a doou 
à · SUFRAMA para desenvolvimento de um plano de colonização 
agrícola. · 

A doação fc.1 precedida cte parecer do Procurador Geral da 
República, Dr. Luiz Rafael Mayer, hoje Ministro do Supremo Tri
bunal Federal onde .Sua Excelência. teceu consideração sobre o 
aspecto social da medida, destacando o· aproveitamento das terras 
públicas, com vocação agrícola, mediante a ,proteção do homem 
que a utiliza prodt>tivamente. 

É seu esse trecho do parecer: 
"Ora, é irrecusável que o .objettvo principal dessas normas 
incorporadas nos textos constitucionais .está voltado, essen
ciabnente, para o a-proveirt.amep:to das terras públicas, com 
vocação agrícola, mediante a proteção do homeln que a 
utilizou produtfv·amente. O que se tem em mil-a é, portan
to, na linha histórica brasileira, a ocupação da terra e 
o desenvolVimento agrícola, favorecendo uma estrutura 
fundiária condizente, pelo estímulo às pequenas proprieda
des rurais e obstância à formação de latifúndios." 

O então procurador, naquele mesmo parecer, valeu-se de co
mentár:ios do constitucionalista Tbemistocles Cavalcante, dele 
transcrevendo os .seguintes trechos: 

"Ao Senado cabe exercer essa vigilância contra a consti
•t.uiçáo de latifúndios à sombra da generosidade e da in
fluência pessoal. Fixou-se o máximo da ãrea concedível a 
dez mil hectares. Medida convencional, mas que permite 
uma disciplina legal da matéria, pode satisfazer à prote
ção do nossc patrimõnio territorial e evitar crises provo-·-

1 
?: 
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cadas pela especulação, em torno da aquisição e conces~ 
sões de terras públicas." 

"0 controle do Senado tem um caráter soCial e económico 
de âmbito nacional: abrange não só as terras públicas da 
União, como as dos Estados e Municípios. Pelo corpo do 
artL 1'56 se verifica que a preocupação do legislador cons
ti!tuinte foi dar ao homem do campo oportunidade de ex
plorá-las, mediante planos_ de colonização adequados. A sua 
fiXação nelas, bem como aos habitantes das zonas empo
brecida.s, os desempregados e os posseiros, deve constitUir 
a principal preocupação dos incumbidos das terras públi
cas. Como fiador desta política deve o Senado intervir em 
se tratando de alienação ou concessão de área considerá
vel." 

Ficou clara pois a Intenção do Ilustrado parecer que· foi a de 
admitir a doação à SUF1RA!MA para que ela utilizasse a área em 
plano de colonização agrícola, seja concessão de áreas a quem se 
dedicasse a lavoura, não tendo condri.ção de as adquirir com re
cursos próprios. 

A finalidade era a contemplação do camponês sem terra, 
posseiro muitas vezes, detentor de familia e que tivesse como 
m>eio único de subsistência o seu trabalho pessoal. 

Ao invés disso o que se fez foi destinar-se parte dessa área 
a atividade diferente, entregando-a a comerciantes e pessoas in
fluentes de Manaus, que jamais tiveram relacionamento com a 
atividade agr!cola ou sgropastorll pelo menos através das fir
mas que se constituíram exatamente para serem contempladas 
com vantagens tão al,armantes. 

OUtro ponto relevante e que ao Senado não pode passar des
percebido é que em .sêu Parecer o Doutor Consultor Geral da Re
pública chegou a considerar que as terras devolutas, ainda que 
superior em ãrea a 3 mil hectares, prescindem de autmização do 
Senado quando sejam objeto de transferência entre pessoas jurí
dicas de direito público. 

Esse entendimento é pessoal, sem respaldo algum na LeL A 
ConstituiçãO não restringe e tampouco diferençia entre a na;tu
reza das pessoas que se envolvam na transação. A intenção cons
titucional, clara e inarredável, é que as áreas dessa extensão ou 
superiores jamais se transladem de domínio sem o conhecimento 
e consentimento do Senado J)ara que e:in sua superior· sabedoria 
afira em cada caso da conveniência ou não de tais transações. 

A prevalecer esse entendimento, manifestamente inconst.itu
clonal, o preceito da lei maior poderia ser facilmente desobedeci
do, pois desde que não houvesse necessidade_ para consentimento de 
transladação entre pessoas jurídicas de direi to público, a be
nemciária poderia ceder a terceiros a área recebida em frações 
menores, deslocando o Senado de interferência constitucional, bas
tando que tais áreas fossem desmembradas em unidades !nfer!o
I€S a 3 mil ha. 

Hã uma razão maior para que O controle do Senado .seja feito 
sobre matéria de tamanha relevância. O Brasil é, em terras férteis, 
o PaiS da maior extensão territorial do mundo. Todavia a sua 
concentração em poucas mãos ultrapassa os limites v_erificados em 
qualquer outra parte da Terra. Dessa maneira, as terras públicas 
não podem seguir igual destino, agravando ainda mais a presen
ça do latifúndio no País. 

Esses dois óbices legais bastariam para iilviabllizar, no Sena
do, o acolhimentO dessas mensagens: 

Não se conc-ebe, além do mais, como uma, área de 70:9-20 hec
tares possa ser destinada a apenas 6 propr.i'etários quando em 
condições regulares de colonização poderiam comportar 3.~46 fa
milias, ou sejam 17 .2QO pessoas, tomando-se como unidade. agrá
ria a área de 20 ha e a média de 5 pessoas por família. 

Também não está sendo obedecido no caso o djspositivo re
gulamentar que manda que- os interessados à pretensão apresen
tem certidão das terras que j4 possuem. 

O cllspositivo regimental é o de n.0 407-C que asSim preceitua: 
uArt. 4(}7. O Senado se pronuno1ará sobre a alienação 
ou concessão de terras públicas com área superiOr a 3. 000 
(três mil) hectares. salvo para execução de planos de re
forma agrária (Const., a;t. 171, parágrafo único), median
't,e pedido de autorização, formulado pelo Governador do 
Estado ou Território respectivo instruído com 

a) ............ ····••··••··•· ...•. ···•···· ....•........... 

b) .....••.•••...•... ·~'"·· .•••.••••••.•••. ••·•·••••· ...• 

c) planta e descrição de outras terras que o adquirente 
possua, eom especificae}ão da respectiva área de utilização." 

No processo se tenta contornar essa exigência com s.~mples 
declaração de que os interessados não- são detentores de outras 
área.s n& região, o que não satisfaz à exigência regulamentar. 

E se antes a pretensão já se manifestava inviável, anticons
tit-ucional e anti-regimental, agora com mais razão ainda quando 

o Governo sob pressãO dos Z.eclamos populares está constituindo 
um grupo' para a politica da Amazônia, constituída por diversos 
órgãos especifico tais como o JBDF - lNCRA - SUDAM - SEMA 
- BABA - DNER - Projeto RADAM-Brasll - Umversldade Fe
deral do Amazonas - Universidade Federal do Pará - Universi
dade Federal do Acre - Faculdade de Ciências Agrá.ri'as do Pará 
- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
- CNPQ - EMFA. 

Este grupo já foi constituído pelo Prreidente da República, 
através do Decreto n.o 83.518, de 29-5-79, com a atribuição de 
apresentar em 120 dias projeto de lei a ser encaminhado ao Con.;:
gresso. 

seria insensatez· que se desse curso ao andamento dessas 
mensagens, que já antes, e pelas razões apontadas, não poderiam 
merecer o ad referendum· do Senado. 

Sendo assim opinamos pela sua devolução ao Executivo, a fim 
de qu-e Sua Excelência o Presiçlente da República possa encami
nhá-Ias antes à apreciação do citado Grupo de Trabalho. 

Sala das Comissões, 27 de junho de 1979. - Leite Chaves. 

PARECER N.0 874, DE 1980 

Da Comissáo de Agricultura 
Relator: Senador José Lins 

O presente Projeto .de Resolução, formalizado pela Comissão de 
Legislação Social, é conseqüência da Mensagem n.0 210, de 1978, 
do Senhor Presidente da República, a qual, nesta Casa, tomou o 
número 124. de 1978. 

A Mensagem presidencial se fundamenta nos termos do pará
grafo único do art. 171 da Constituição, e propõe .aos Membros do 
senado Federai "seja autorizada a alienação de terras públicas 
no Distrito Agropecuário da Supel'intendência da Zona Franca 
de Manaus, à empresa Matei Agropecuária S.A.", que tem sede 
na Capital do Amazonas . 

• 

O projeto, c art. 1.0 } estabelece que a área pretendid~ t~m dPZ 
mil hectares, e a exposição de motivos do Ministro do Interior, 
que acompanha o mencionado documento da Presidência da Re
pública. a.s.sinala que o objetivo da ~tlienação é pc.~sibilítar a 
implantação do projeto da empresa pretendente, no Distrito Agro~ 
pecuário da SUinRAMA. Frisa, ainda, a exposição de motivos que • 

I -o projeto agropecuátio da empresa em refcrênc:~ está 
aprovado pelos ôrgãos competent.es e se ajusta à orient::t
ção d_ç> II PND, rel.atjv·amente à ocupação produtiva da 
Amazônia e do Centro-Oeste; 

2 - a Zona Franca de Manaus tem a finalidade de criar, 
no interior amazónico, um grande centrJ índustrial, comer
cial e agropecuá.rio, capaz de promover o desenvolvimento 
social e econêmico das populações da ârea; 
3 - também o Governo amazonense está empenhado em 

-ª-Gelera o desenvolvimento econômico, estimulando o .sctor 
agropecuár!o; 

4- por isso mesmo, o pr.ajeto agropecuã.r;o que se pretende • 
implantar na á:-ea de que trata a proposição em e:xame, 
tem sucesso assegurado, principalmente quando os órgãos 
técnicos do Got<erno oferecem garantias e estímulo.:; nec?s
sários. 

Observou a douta Comissão de Legislação SOcial que, do ponto 
de vista regimental e constitucional, nenhum obstáculo se oferece 
à alienação. 

Da mesma forma, a COmissão de-Co:ristittuiç~o e Justiça ;ea
fírmou a constitucionalidade e juridicidade da proposiçã:), depois 
de analisar o voto ~m. separad.J do Senador Leite Chave:::. 

Cabe, agora, a esta comissão, verificar o mérito da matéria. • 

Ora, o II PDN, ao tratar, no seu Capítulo V, da ocupação pro
dutiva da área amazônica, pôs em relevo a imprescindibilidade de 
implantação, na Zona Franca de Manaus, de um Distrito Agro
pecuário. Em consonância com ·tal recomendação, o Governo do 
Amazonas passou a empenhar-se pela substituição de importa
ções do Estado, mediante amplo estímulo ao setor primário da 
eoo.nomia1 isto é, a expansão da produção interna de gêneros agrí
colas e pecuários. 

Assim, pretendem o Governo amazonense e a SUFRAMA es
tabelecer uma linha de ação conjunta, procurando incentivar a 
produção rural e diminuir as dificuldades de comercialização dos 
produtos agropecuários. •Nesse sentido, o empreendimento preconi
zado pela l\.1atel Agropecuária S.A. terá incentivos da Zona Fran.ca 
e do Governo estadual. Contará, também, com a assistência técni- _ 
ca de organismos federais. A sede da empresa está localizada à • 
margem esquerda da rõdoyia BR~174, entre os quilômetros 110 
e 115. 
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• . O Conselho de Administração da SUFRAMA, pela Resolução 
numero 73, de 1976, aprovou o projeto aprtê.Sentado pela empresa 
preten<_!ente da área de que trata a proposição e que prevê a 
prod;.tçao d~ bovmocultura de corte, que implica no preparo, f_or
marao e dim·ensionamento das pastagens; alimentação dos an1-
mrus; manejo dos rebanhos e introdução de raças especfa:is. 

• 

• 

Quanto ao aspecto econômico do empreendimento todos os 
ângulos foram estudados; em especial, o dimerwlonamento do mer
cado consumidor de carne bovina, que apresenta as seguintes ca
ractelisicas: 

a) incapacidade de oferta de atender a demanda cada vez 
mais crescente, tendo em vista: que o aumento dos rebanhos não 
acompanhou o crescimento populacional da cidade de Manaus; 

b) possibilidade plena de os mercados regional e nacional 
absorver toda a produção de carne do Distrito Agropecuârio da 
SUFRAMA; 

c) na hipótese de excedentes, o mercado externo poderã ser 
atendido. 

Gomo se vê, a alienação de terras preconizada é do maior 
interesse para o desenvolvimento agropecuário do Pais. 

Somos, dessa forma, pela aprovação do presente Projeto de 
Resolução. 

Sala das Comissões, 8 de outubro de 1980. - Leite Chaves, 
Presidente - José Lins, Relator - Pedro Pedrossian - Benedito 
Canellas- Jutahy Magalhães - Passos Porto - Affonso Camargo 
(vencido). 

PARECERES N•s 875 E 876, DE 1980 

PARECER N. o· 875, DE 1980 

Da Comissão de Finanças, sobre o Ofício "S" n. 0 2&, 
de 1980 (n.0 1. 710/80 - na origem), do Senbor Governa
dor do Estado do Paraná, solicitando autorização para. con
tratar operação de empréstimo externo, no valor de .... 
US$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares norte
americanos), para. aplicação no Programa. de Investimen
tos em Areas Urbanas e Rurais do Estalo. 

Relator: Senador Affonso Camargo 

o Senhor Governador do Estado do Paraná solicita ao Se
nado Federal, nos termos do art. 42, item IV, da Constituição, a 
.competente autorização para aquele Estado contratar uma opera
ção de empréstimo externo, no valor de US$ 5G,OOG,OOO.OO (cin
qüenta milhões de dólares norte-americanos), de principal, com a 
garantia da União. 

2. Trata-se de operação constante da programação contida 
em orç:;.mentos anuais e plurianuais do Poder Executivo Estadual 
para o período 1979/1983, com o objetlvo de carrear recursos indis
pensáveis para fazer face .a despesas com a execução d,e obras pú
blicas de Infra-estrutura. Assim, o POder Executivo foi autorizado a 
contratar operações externas até o equivalente a US$ 150,0 milhões 
de dólares de principal (art. 2.0 da Lei n.0 7 .157; .cte 28 de maio 
de 1979), ficando também autorizado pelo art. 4.0 da citada lei, 
a contratar operação externa com o Banco Interamericano de J)e.:. 
senvolvímento - BID, até o limite de US$ 80,000,000.00 (oitenta 
milhões de dólares) de principal. Desses dois limites, o Govemo 

• do Estado utilizou a parcela de US$ IOG,O milhões (Of. S-11!79) 
dentro da característica da .aplicação rart. 2.0 , Lei n.O 7 .157/79). 
restando um saldo não comprometido de US$ _ 50,0 milhões~ que 
ora se utiliza. 

3. POr conta do teto autorizativo contido no art. 4.o foi rea
lizada uma operação de U'S$ 61,0 milhões -com o BID. reslanâá; ain
da, uma parcela de :US$ 19,0 milhões para futuras operações. 

4. Para uma melhor análise da.s várias aplicações que o Go
verno Estadual está fazendo, foi anexada a "justificativa dos in
vestimentos programados" com as várias fontes de recursos, ou 
seja: recursos. próprios, apoio financeiro do BID, recursos do Go
verno Federal e recursos externos oriundos de outros financia
dores. 

i 5. O quadro seguinte quantifica, para o exercício de 1980, a.s 
necessidades de aplicação (anexo - folha n.0 19). 

Programas 

1. Programas Rodovias Alimenta
doras e outras 

2. Programa Erosão 

3 . Programa Reparos 

4. Programas da base agrícola, 
voltadoS; a Microrregiões caren
tes, regularização fundiária e 
assistência ao pequeno produtor 
rural 

5. Programa Abastecimento e Ar
mazenagem 

6. Programa Desenvolvimento de 
de Distritos Industriais · 

7. Programa saneamento 

8. _Programa Urbanização 

Snbtotal 

Outros programas, incluindo 
educação, saúde e assistência, 
aprovados em orçamento 

Total 

Necessidade de Aplicação 
Despesas de Capital 
(Em Cr$ 1.000,00) 

2.209.400,0 

229.000,0 

350.081,0 

746.779,0 

90.573,0 

175.102,0 

741.000,0 

267.000,0 

4.808.935,0 

4.G38.281,0 

8.847.216,0 

Posição da dívida do Estado 
6.a- Em função do balanço de 1979, foram fixados os seguin

tes limites para a divida interna do Estado: 

I - Montante Global = 
II _c. Crescimento Real Auual 

III - Dispêndio Anual = 

Valor: Gr$ 1,0 mil 
12. 988.868,0 
3. 711.1C<;,O 
2. 783.329,0 

6. b - Considerada a dívida intra + extra.limite, aqueles Itens 
atingiram os seguintes valores: 

I - Montante Global = 
II - Crescimento ~eal Auual = 

li! - Dispêndio Anual = 

Valor: Cr$ 1,0 mil 
eA94.948 

14l.OOG 
870.880 

6.c- Os limites da dívida Interna ficaram bem aquém dos pa
râmetros estabelecidos pela Resolução n.o 62!75, o que demonstra 
o bom comportamento da divida interna do Estado do Paraná. 

6.d- Entretanto, considerada a divida externa- posição em 
6,3-80 - no mo.ntante de US$ 696,2 milhões (amortização + en
cargos). que convertido para a moeda nacional, equivaleria a ... 
Cr$ 30.556.220,0 mil, faria com que esses limites fossem ultrapas
sados em pelo menos 2,35 vezes. Apesar da dívida externa não ser 
considerada no cômputo da divida total do Estado para o estabe
lecimento dos parâme.tros fixados pelo art. 2.o da ResoluçãO n.0 62, 
de 1975, vemos os desembolsos para a amortização do principal + 
encargos, deverão sair da mesma fonte, ou seja, do orçamento 
estadual, não obstante o Estado possuir margem para investi
mentos. 

6.e- Vale ressaltar, entretanto, que em 1980, o Estado terá um 
desembolso de US$ 64,4 milhões (amortização = Ub$ 28,0 milhões 
+.encargos = US$ 36,4 milhões), que representará, aproximada
mente, 10% do saldo devedor existente a partir de 1981, sem con
siderar o acréscimo de US$ 50,0 milhões, que ora se autoriza. Mes
mo assim a redução seria em termos nominais de US$ 14,4 milhões. 

7. Para atender as diSposições do Regimento Interno e da 
legislação p.ertinente, foram anexados ao processado Os seguintes 
documentos: 

a) Cópia da Lei Estadual n.0 7 .157, de 28 de maio de 1979, 
autorizando o Estado a contratar uma operação- de crédito ex
berno até o valor de US$ 150,0 milhões; 

b) Aviso n.0 669, de 22 dejulho de 1980 da Secretaria de Pla
nejamento da Presidência da República, reconhecendo o caráter 
prioritário da operação e a capacidade de pagamento do Estado, 
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na forma do Decreto n.0 74.157, de 6 de junho de 1974, e do art. 
4.0 do Decreto-I.ei n.0 1.312, de 15 de fevereiro de 1974, com a re
dação dada pelo art. 1.0 do Decreto-lei n.O 1.558, de 1977; 

c) Exposição de Motivos n.o 180, de 8 de agosto de 1980. 
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, favorável, enviada ao 
Senhor Presidente da República, propondo o seu encaminhamento 
ao Senado Federai, para os fins do art. 42, item IV, da Consti
tuição;-

d) Ofício - (FIRCE- CREDE n.0 80/118) - Banco Central 
do Brasil, credenciªndo a operação em pauta, conforme atribui
ções conferidas pelo Decreto n.O 65.071, de 27-8-69 e pelo Decre
~o n.o 84.128, de 29-10-79; e cópL. do despacho do Senhor Presi
dente da República, autorizando o Governo .d.o Estado do Pa
raná a dirigir-se ao Senado Federal <DOU de 15-8-80). 

8. O exame das condições creditícias ___ da _Qpe~ação será efe-
tuado pelo Ministério da Fazenda, em articulação com_ o Banco 
Central do Brasil, nos termos do art. 1.0, inciso II, do Decreto 
n.0 74,157, de 6 de junho de 1974, assim que apresentada a res
pectiva minuta de contrato com o_ grupo financiador. 

9, Foram cumpridas as exigênCias do Regimento Interno Cart. 
4C3, alíneas 31, b e c). Assim, opinamos favoravelmente à solicita
çãD e, -na forma regimental (art. 108, item VI), apresentamos o 
seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.0 125, DE 1980 

Autoriza o Governo do Estado do Paraná a realizar 
opera~o de emp1réstimo extenw no valor de ....... . 
US$ 50,000,000.0{} (cinqüenta milhões de dólares norte .. 
americanos) destinado ao Programa de Investimentos em 
Áreas Urbanas e Rurais do Estado. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 :m o Governo do Estado do Paraná _a"Qtorizado a rea

lizar, com a garantia da União, uma operação de, empréstimo ex
terno no valor de US$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares 
norte-americanos) ou o equivalente em outras moedas, de princi
pal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação 
do Mlnisterlo da Fazenda e do Banco Central do Brasil, desti
nado a carrear recursos para o Programa de Investimentos em 
áreas urbanas e rurais do Estado. 

Art. 2.o A operação de empréstimo reallzar-se-á nos termos 
aprovadOs pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério 
Ia Fazenda, em articulação com o Banco Central do Brasp, nos ter
mo.~ do art. 1.0 • inciso II. do Decreto n.0 74._157, de 6 de junho de 
1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da 
execuçao da política económico-financeira do Governo Federal, e, 
ainda, o disposto na Lei Estadual n.0 7 .157, de 28 de maio de 1979, 
publicada no "Diário Oficial" do Estado do Paraná do dia sub
seqüente. 

Art. a. o Esta Resolução entra ero _ yigor na data de sua pu
blicação. 

Sala das Comissões, ~8 _ cte setembro de 1980. - Ta.ncredo Ne
ves, Presidente - Affonso Camargo, Relator - José Richa - Vi
cente Vuolo -- Lomanto .Júnior - João Lúcio - Luiz Freire -
Saldanha Derzi - Alberto Silva. 

OFíCIO N.0 
18/26, DE 1980, A ,QUE SEi REFERE O PARECER. 

ESTADO DO PARANA 

G"'bhruete do Govemadoll." 

Of. n.O 1710/80 ATG 
Excelentíssimo Senhor 
Senador Luiz Viana Filho 

Curit!ba, 22 de agosto de 1980 

Digníssimo Presidente do Senado Federal 
Brasília - DF. 

Senhor Presidente. 

O Governo do Estado do Paraná tem a honra de submeter à 
apreciação do Egrégio Senado Federal, a presente solicitação para 
realizar operações de empréstimo externcr; junto a instituições fi
nanceiras, no valor global de US$ 50,000,000.00 (clnqüenta mllhões 
de dólares dos Estados Unidos da América do Norte), com aval do 
Tesouro Nacional, para aplicação em Programas e Atividades cons
tantes de orçamentos anuais e plurianuais aprovados pelo Poder 
Legislativo. 

Devo, a propósito, ressaltar que a apreciação em causa é solici
tada após obtida a competente autorização de sua Excelência o Se
nhor Presidente da República e atendido o disposto no Decreto 
n.0 74.157, d·e 6 de junho de Hl74, traduzido por manifestação favo~ 
rável por parte do Mln!stérlo da Fazenda e da Secretaria de Pla
nejamento da Presidência da República. 

Assim1 o Governo do Paraná, devidamente autorizado pela Lei 
'Estaàua1n.0 7 157 de 28 d~ m:.:!lo de Hl79, vem solicitar, nos termos 

do art. 42, inciso IV, da constituição Federal e do disposto no De
creto-lei n.0 1 .312, de 15 de fevereiro de 1974, a necessãria permis
são dessa Câmara Alta para concretizar a aludida operação de 
empréstimo externo. 

Certo de que essa Egrégia Casa dispensará esclarecida com
preensão para com o assunto, valho-me do ensejo para apresentar 
a Vossa Excelência os protestos do meu elevado apreço e distinta 
consideração. - José Hosken de Novaes, Governador do Estado em 
exercício. 
Anexos: documentos citados. 

Descrição dos Anexos 
1) Despacho de Sua Excelência o Senhor Presidente da Re

pública, autorizando - com base na Exposição de Motivos n.O 180, 
de 8 de agosto de 1980, do Ministério da Fazenda - o Estado do 
Paraná a dirigir-se ao Senado Federai a fim de obter permissão 
para realizar empréstimo externo (DOU n.o \154). 

2) Aviso datado de 22 de julho de :1980, expedido pelo Senhor 
Ministro-Chefe da Secretaria de Pl:<~nejamento da Presidência da 
República ao Senhor Ministro da Fazenda, reconhecendo a priori
dade do Programa de Investimentos em- áreas Urbanas e Rurais do 
Estado do Paranã, assim como a capacidade de pagamento do Es
tado, até o limite correspondente a US$ 50,000,000.00 (cinqüenta 
milhões de dólares). 

3) Oficio BACEN-FIRCE/CREDE-SG/118, do Banco Central do 
Brasil, datado de 6 de agosto de 1980, 'credenciando o Estado do 
P3.faná com vistas a contratação de oPeração de empréstimo ex
terno, exclusivamente para os fins do à.rt. 42 item IV "in fine" 
da Constituição Federal. ' ' ' 

4) L!'! Estadual n.0 7 .157, de 28 de maio de 1979, pela qual a 
Assemblela Legislativa do Estado do Paraná autoriza o Poder Exe
cutivo a contratar empréstimos ex:ternos e internos, no período 
1979 a 1983. 

Aviso n.o 669179 

A Sua Excelência: o Senhor 
Doutor Ernane Galvêas 
Digníssimo Ministro de Estado da Fazenda 

Senhor 'Ministro, 

Em 22 de julho de 1980. 

Tenho a honra -de referir-me à solicitação do Ex.mo Sr. Gover
nador do E_stado do Paraná, relacionada com os aspectos de prio
ridade do Programa de Investimentos em áreas urbanas e rurais 
daquele Estado, para fins de outorga de garantia da República Fe
derativa do Brasil em operação de crédito externo a ser contra-
tada por aquela Unidade da Federação, no valor de ............. . 
US$ 50,000,000.00. 

2. No tocante à operação em referência e para os efeitos do 
Decreto n.o 74.157, de 6 de junho de 1974, e dó art. 4.o do Decreto
lei n.O L312, de 15 de fevereiro de 1974, com a redação dada pelo 
art. 1.0 do Decreto-lei n.0 1.558, de 17 de junho de 1977, reconheço 
a prioridade do Programa, assim como a capacidade de pagamen
to do Estado, até o limite correspondente a US$ 5G,OOO,OOO. 00 (cin-
qüenta milhões de_ dólares). _ 

Aproveito a oportunidade para renovar a v. Ex.8 os protestos 
de elevada estima e consideração. - Antônio Delfim Netto, Mi~ 
nistro. 

BACEN-FIRCE 
CREDE-80/118 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 

Brasilia (DF), 6 de agosto de 1980. 
A Sua Senhoria o Senhor 
Doutor Edson Neves Guimarães 
DD. Se<:retãrio de Estado das Finanças üo Paraná 
Curitiba - Paraná 

Senhor Secretário, 

Referimo-nos ao Ofício 366/80-Gab., de 31-7-80, pelo qual foi 
solicitado deste Banco Central credenciamento para o· Governo do 
Estado do Paraná contratar operação de empréstimo em moeda, no 
valor de US$ 50 milhões, objetivando carrear recursos para o Pro
grama de Investimentos em áreas urbanas e rurais do Estado. 

A propósito, e de acordo com o disposto no inciso I do art. 2.0 
do Decreto n.0 65.0'71. de 27-8-69, cumpre-nos comunicar a v. s.a 
que, nesta data, com base nas atribuições que lhe ,foram conferi
das pelo Decreto n.0 84.128, de 29-10-79, o Banco Central do BrasH 
erede:r;ciou esse Estado, com vistas à operação citada, exclusiva
mente para os fins do art. 42, item IV, "in fine", da Constituição 
Federal. 

• 

• 

• 

3. Outrosim, informamos a V. s.a. que a fixação das condi~ 
ções financeiras da operação; bem como qualquer contato com • 
instituição financeira no exterior visando à sua colocação no m:er
cado, dependerá da prévia e expressa autorização deste órgão. 
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~ 4. Finalmente, esclarecemos que este .credenciamento é váli-
do pelo prazo de 90 dias, a contar desta data. 

5. Aproveitamos a oportunidade para aPresentar a Vossa Se
nhoria protestos de elevada estima e consideração. 

Departam-ento de Fiscalização e Registro de Capitais Estran
geiros. - Luiz Aurélio Serra, Chefe. 

LEI N.o 7.157 
Data: 28 de maio de 1979 
Súmula: Autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimos e 

obter financiamel!tos, durante o_ período de 1979 a 1983, na 
forma que espec!ftca. 

A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1.° Fica o Poder Executivo, através da_ administração di
reta ou indireta; autorizado a, durante o período de 1979 a 1983, 
contratar empréstimos e a obter financiamentos internos até os 
limites anuais estabelecidos pelas Resoluções do Senado Federal e 
respectivas regulamentações para, e-specificamente, atender a des
pesas de capital programadas em atividades, projetas c programas 
contidos nos orçamentos anuais e plurianuais aprovados pelo Le
gislativo. 

Art. 2.0 Para fazer face a despesas c_om exe{!ução de obras pú
blicas de infra-estrutura c outras despesas relativas a programa
ções contidas cm orçamentos anuais e plurir:muais, o Poder Exe
•-:utivo. através da administração direta ou indireta, fica também 
nutoriZB.do a contratar novos empréstimos externos, em moeda es
trnngcira. até o equivalente em moeda nacional, a ··~···----·-··· 
US$ 150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhõe~ de dólares dos Esta
dos Unidos da América do Norte). 

Parãgrafo único~ Para as operações de crédito referidas neste 
artlgo, a presente autorização não dispensa o Poder Executivo da 
obtenção de anuência expressa do Senado Federal, nos casos em 
que tal formalidade ror exigível por dispositivo constitucionaL 

Art. 3.0 A execução do disposto nu::; ans. 1.0 e 2.0 , poderá efe
tlvar-se em uma ou mais operações, em qualquer data, e com uma 
ou mais entidades financeiras ou fornecedoras. 

Art. 4.0 O Poder Executivo fica autorizado, também, a contra
t.<'tr ~Jem do montante referido no art. 2.0 desta Lei. operação de 

• •Jrédito externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
- BID, até o valor de US$ 80,000,000,00 (oitenta milhões de dóla
re-s dos Esk'1dos Unidos da América do Norte), para atendimento dO 
Programa de Rodovias Alimentadoras do Estado do Paraná.. 

Art. 5.0 A concessão--de fiança, aval ou outras garantias e a 
1 prestação de contragarantias a novos emprésthnos e financiamen-

1 tos internos e ~xternos da ariministração indlreta do Poder Exe-. 
t?ut.ivo, poderão ser efetivados em valor adt.cio_nal às autorizações 
.,;unt.idas nesta Lct até o limite de 50% das mesmas, observada a 
legislação pcrt.incnte em vigor. 

1
·1 Art. 6.0 Fica o Poder ExecU:t.!vo aUtorizado a dar em-garantia, 

mediante caução ou qualquer outra forma de vinculação. as ações 
· • de Sociedades de Economia Mista em que o Estado é acionista ma-

,iuriiário. c que excederem a 51% (cinqücnta e um por cento) do 
.:;::tnit.al _subscrito e integralizado, com direito çle voto, em cada 
.sot:íedade. 

Parãgrafo único. A efetivação da outorga das garantias a 
que se u·fere este art.igo dependerá de prévio pronunciamento da 
SP,ctt-t::nta de Estado das Finanças. 

_~,rt, 7.0 O prazo de amortização, carência, juros e taxas adi
~~·wn~.is e comissões referentes a empréstimos ou _financiamentos 
;'i. f't"h:.m tomados .. obedecerão às normas pertinentes estabelecidas. 
nelas autoridades m_onetárias federais, e às _exigências dos ôrgãos 
~nt;_Hr€c.ados àa Politic-a Econômico-Finailceit'a da União. 

• ..:-\rt. 8,0 O Poder EXecutivo incluirá no Orçamento Anual, por 
;ntt"rTnt>dJo dP projetas especHicos, suficie-ntes dotações orçamentà
!'liis para as amortizações a serem procedidas .no excrcicio, bem 
•:'OitlO nara os juros e demais encargos da dívida contratada e a 
eont.ratar, 

~ 1.0 _As dívidas internas serão-dissociadas das externas, com
pondo projetes distintos no. Orçamento. 

§ 2.o Os encargos· com a dívida a cOntratar serão ca1culados 
com base no montante de receitas OJiundas de operações de cré
dito previstas no orçamento do mesm.o. exercicf_o, levando-se em 
consideração as datas previstas para sua efetlvação. 

Art. 9.o Esta Lei entrará em vigor na data. de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

• Palácio do Governo em Curitlba, 28 de maio de 1979. -c NEY . 

I BRAGA, Governador do Estado - ~dson Neves _GUimarães, Secr~
tàrio de Estado das Finanças. 

ESTADO DO PARANÁ 

Secr€taria de Estado das Finanças 

OOORDENAÇAO DA. ADMINISTRAÇAO FINAN~ DO ESTAIJO 

Informação n.0 6/80 - CAFE 

Ref.:- Saldo de autorlza:ção da Lei Estadual n. 0 7.157, 
de 28-5-79, para €mpréstimos externos. 

I - A Lei Estadual n.0 7. 157, de 28-5-79, em que seu art. 2.0 

autorizou o Poder Executivo do Estado do Paraná a contratar_ em
préstimos ~_xternos, em moeda estrangeira, até o equivalente a 
US$ 150 milhões (cento_ e cihqüenta milhões de dólares norte-am_e
ricanos). 

2 - O saldo não comprometido da Lei Estadual n.o 7.157/79, 
para contratação de novos empréstimos externos é, nesta data, o 
equivalente a US$ 50 milhões (cinqüenta milh~ de dólares norte 
americanos) para dar cumprimento à execução de obras públicas 
de infra-estrutura e outras despesas relativas a programações con
tidas em orçamentos anuais e p1urian:uais. 

ll: a Infórmação. 
Curitiba, 21 de agosto ·cte_ 1980. - __ Ferdinando Schauenburg, 

Coordenador da Administração Financeira do Estado. 

E.M. n.O 180_ Em 8 de agosto de 1980. 
Excelentíssimo-senhor Presidente da República: 
O Estado do Paraná pretende contratar empréstimo externo, 

no valor de até US$ 50,000,000.00 (clnqüenta milhões de dólares) 
de principal, com a garantia da União, para aplicação no :prd
grama de Investi.mentos em áreas Urbanas e Rurais do ~stado, 

2. Quanto aos aspectos formais prévios, requeridos pela le
gislação pertinente, para a concretizaçãO do empréstimo, foram 
satisfeitos os seguintes: 

a) lo! promulgada a Lei n.o 7.157, de 28 de malo de 1979, au
torizando o Estado a contratar crédito externo atê o valor de 
US$ 150 milhões; 

b) foi reconhecido o.caráter prioritário da operação e a capa
cidade de pagamento do Estado, pela Secretaria de Plancjamento 
da Presidência da República, confonne Aviso n.0 669, de 22 de 
julho de 1980; 

c) foi expedida credencial, pelo Banco Central do Brasil 
(FJRCE), .para atendimento do disposto no art. 2.0 , inciso I, do 
Decreto n.0 65.071, de 27 de.agoste> de 1969, e no Decreto n.0 74.157, 
de 6 de junho de 1974. 

4. O exame ___ das- condiçé€s creditícias da opera~.:ão será e:fe-
tuado -pelo MiniStério da_ Fa:::enda, em articulação com o Banco 
Central do Brasil, no.s terme& do art. 1.0~ inciso II, do Decreto 
n.'J' 7.157. de 6 de junho de 1974~ assim que a;presentad.a a res
pectiva minuta de contrato. 

5. A.ssim, tenho a honra de propor a Vossa Excelência seja 
o Estado do Paraná autorizado a dirigir-se ao Senado Federal, 
para 3S fins previstos no art. 42, i1-e;:gl IV, in fine, da Constituição 
Federal. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelênc-ia os 
protestos do meu m.ai.s profundo respeito. - Ernane Galvêas, -
Ministro da. Fazenda. 

ESTADO DO PARANÁ 

J"ustificativa d()S ln\·estimentos Projetados 

Programa Rodovias Alimentadoras e Outras 
:o Paran.â., responsável por mais de ~5% da produção brasilei
cie grcio.s. vem desenvolvendo um programa rodoviâ rio voltado 

para o sistema alimentador e_ vicinal, extremamente neressário 
para nossa base a.gricola. A existência de malha viária transitável 
com· qualquer condição de tempo é ponto funQ~mental para a_ en
trada tempe.stiva de insumQS., -~coamento das sa.!r~s e economia 
de combustíveL c_om conseqüente regularização dos fluxos, comer
çializaç_ã_o_ às épocas próprias e diminui.ção dos custos. 

Recursqs _PriWilos ·e· apoio fi~~ncei~o do Banco Interamerica
no de Desenvolvimento - BID~ estão envolvidos neste programa. 

Programa Erosão 

A região noroeste .do Paraná, com 67 mll km2, constituída de 
155 dos 298 municípios para.naenses. pOssui 25 mil km2 do seu solo 
formado pelo "arenito de Caluá'', sujeito _ao .fenômeno da.. eroSão 
que hoje se faz presente em escala alarmante. Graves ameaças às 
lavouras, à fertilidade do solo, _às_ obra:;: de infra-estrutura e às 
próprias área.s urbanas estão s_endd combatidas e prevenidas pelo 
Governo do Estado com _reetu'SÕs próprios e do Governo Federal 
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A dimensão económica e social do problem_a, no entanto, requer 
esforço contínuo. 

Reparos em Prédios Públicos 
A modernlzaçij.o da agricultura paranaense e a :substituição de 

lavouras, atendend_o __ aos imperativos da competlvidade dos mer
cados e do chamado do Governo Federa1 para o esforço na pro
dução de alimentos destinados ao_con$uino_interno e a exporta
cão, bem como as correntes de imigração,_ provocaram sérios pro
blemas de na·tureza social quê se consubstanciam no fenômeno 
dos trabalhadores volantes e "bóias frias". 

Procurando aliar a necessidade existente de reparos de emer
gência nos prédios públicos do Estado, distribuídos por t_odo o 
Território paranaense, com um processo de absorção de mao-de
obra não qualificada c semiqualificada, o Govemb do Estado vem 
desenvolvendo um programa de m_elb.Orias, conservações e peque
nas construções que ~e vem mostrando extremamente eficaz. O 
programa deflagrou uma reaç:ão em cadeia,. que -roT:riõrou o desem
prego dos volantes, aliviando tensões sociais, o qu~ recomenda a 
sua manutenção e até o seu incremento. 

Programas da Base Agrícola Voltados à 1\licro.rregiões Carentes, 
Regularização Fundiária e Assistência ao Pequeno Produtor Rural 

-Desenvolvimento de Microrregiões Carentes. 
O processo atual de desenvolvimento coloca em evidência o 

desequilíbrio interre-gional do estado. 

Visando amenizar graves desequilíbrios, o Estado pretende 
efetuar investimentos na infra-estrutura ,Sócio-eeonômica de re
giões carentes, o que Irá pPs,sibilitar a diminuição de sérias pro-
blemas hoje amplamente detectados. , 

Objetiva-se, basicamente. o desenvolvimento de um programa 
de interligação da _produção primária com a fas_e_ primeira do 
processo industrial, com vistas- a integrar as regiões, de forma 
mais eficiente, ao esforço nacional de exportação. 

- Regularização Fund1áris 

Dada a sua base notadamente agrícola, o Paranâ não pode 
despreocupar-se dos problemas fundiários jâ det-ectados a nivel de 
detalhes. Em três grandes frentes de atuação está dividida a ação 
do Governo; 

- Regularização Fundiária 

- Regularização Fundiária de baixa renda 

- Regularização Fundiária em fab;a __ de fronteira 

No prim-eiro caso. pretende o Es~ado, face a existência de 
grand,es áreas de terras devolutas ocupadas por posseiros, l.egali~ar 
a situação dominial, sem o que essas áreas não _podem ser incor
poradas ao processo produtivo e permanecem se c.Qn_stituindo em 
tocos potenciais de tensão social. 

No segundo _caso, o esforço do Estado visa promover a legali
zação dominial das terras, objetivando agregar essas populações ao 
processo de produção já que, atualmente, esses p-equenos agriculto
res estão marginalizados, em virtude de _não terem acesso aos 
incentivos oficiais, como crédito, assistência técnica e cooperati
vismo. No caso terceiro, exlst.e a necessidade de ação integrada 
com o INCRA par_a solução de situações remanescentes visando 
ao atendimento, inclusive, de in~resses nacionais. 

- Assistência ao Pequeno Produtor Rural. 

O programa objetiva incentivar o pequ.eno produtor rural a 
aumentar os :níveis de produção c indices de produtividade, de 
fonna a fixar no meio rural aproximadamente 9-5.000 pessoas, hoje 
subocupadas. 

Prevê, ainda, incenti_var o cooperativismo e integrar ao mesmo 
cerca de 15.000 pequenos produtores rurais, minimizando os custos 
d·e produção e possibilitando ef_iciente participação na comercia
lização. 

Abastecimento e Armazoma_gem 

Em face do __ Programa Nacional de Corredores de Exportação, 
da Política de preços mínimos e da neces$-idade da formação de 
estoques reguladores, evidencia-se a nec_esslctade de construção de 
armazéns e silos._ O Estado do Pçuaná vem desenvolvendo sua 
atuação nessa área, dentro de programas coerentes com os demais 
programas que dizem respeito à sua base _agrícola, visando uma 
ação efetivamente integrada. 

O Governo paranaense assumiu, inclusive, face a impossi
bilidade de repasses de recursos do Tesouro, o pagamento de divida 
de financiamento contraido Junto ao BADEP/BACEM/COREX, no 
valor de US$ 5.344,000.00 (cinco_ milb_ões, trezentos e quarenta e 
qtmtro mil dólares) e US$ 1,000,000.00 (um ml).hão de dólares) para 
atendimento de parte de amortizações de empréstimos. 

Desenvolvim-ento de Distritos Industriais 
Coerente com a Política de Desconcentração InduStrial _preco

nizada pelo Governo Federal, o Paraná está procurando se equipar 
no sentido de, como alternativa que efetivamente :repres~nta, 
receber os investimentos industriais que dirigir-se-ão para o seu 
território. Preocupa, porém, o Governo, o estabeJecimento de con
diçõ-es tisicas que evitem repetiçã€s de problemas já vetlficados em 
outros Estados. Assim, quer o Estado não só criar condições para 
receber os investimentos novos ou egresos de outros centros, mas 
locá-los dentro àe uma planificação eficaz, cuja base primeira se 
assenta em _racional,distribuição espacial. p-elo territó-rio paranaense. 

Dentro do elenco de aplicação por parte do Estado, a melhoria 
dos distritos jndustriais requererá inversões adicionais para que 
se consolidem os eixos já definidos pelo Plano de Governo do 
Paraná, em consonância com o Governo Fede.ral. -

... Saneamento básico, abastecimento de água 
e coleta de esgotos 

Este programa objetiva propiciar sistemas de e~gotos sanit~tio::; 
a 30 municípios do Estado e Sistemas de abastecimento de agua 
a 246 outros municípios. 

Prevê-s-e a continuidade de 18 obras de implantação de siste
mas de abastecimento d~ água e ampliação de 20 outros sistemas já 
implantados, além do inicio de 15 obras de ampliação e _4 de im
ulantação em 19 munícípios. Tal programa beneficiara a mal:-
de 317.000 habitantes do Estado com abastecimento de água tra
tada. 

No que se refer·e a esgotos -sanitários~ estã previsto neste pro
grama a conclusão de um sistema na faixa lito!ânea, além do 
inicio de trê-s outros novos sistemas de ímp!antaçao, bem como a 
ampliação de mais 6 unidades. ~ 

Em adição, e com vistas à diminuição do índice de mortali- ~ 
ctade por doenças de vinculações hídrica, estão previstos a constru
cão de 6 microssistemas de abastecimento de água à população "" 
r'ural e às· áreas periféricas das cidades. 

_ Urbanização 
As diretri2:es do Governo enfatizam o desenvolvim·ento urbano 

objetivando atender as crescentes necessidades básicas da popu
lação. Considerando-se que grande parte dos municípios não pos
suem hoje condições de implantar e ampliar a 1nfra-estrutura 
urbana básica em sua forma mais elementar, este programa so-
mar-.se~ã. às .suas iniciativas. • 

Pretende-se realizar investimentos de capital em 60 cidades 
de médio porte, com população superior a 5. 000 habitantes e em 
160 cidades de pequeno porte, com população inferior a 5. 000 habi
tantes, prioritariamente, nas áreas de transportes e vias urbana~. 
saúde e assistência social. 

Dentro do prog;ama de habitação, prevê-se a construção. de 
12.000 casas em 61 municípios:, 30 Centros Comunitários e 15 
Centros Comerciais em outros 30 municípios. 

O quadro abaixo, demonstrativo da programação, quantitlca 
para o exercício de 198-0 as necessidade de aplicação. 

Programas 
NECESSIDADES DE APLICAÇAO 

Despesas de Capital 
(Em Cr$ l.OOO,lJO) 

1. Programa Rodovias Alimentadoras e 
outras 

2. Programa Erosão 
3. Programa Reparos 

4 . Programas da base agrícola, vol tactos 
à Microrregiões carentes, regularização 
fundiária e assistência: ao pequeno pro
dutor rural 

5. Programa Abastecimento e Armazena
gem 

6. Programa Desenvolvimento de Distritos 
Industriais 

7. Programa Saneamento 
8. Programa Urbanização 

SUBTOTAL 

Outros programas, incluindo educação, 
saúde e assistência, aprovados em or
çamento 

TOTAL 

2.209.400,0 
. 229.000,0 

35<). ()111,0 

746.779,0 

90.'573,0 

17<5.102,0 

741.000,00 
267.000,00 

4. 808. 935,0 

4.038.281,0 
8.847,216,0 

• 

• 
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DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE LEGAL DE ENDLVIDAMENTO 

Coordenação da Administração Financeira do Estado - 1980 - DPCD 

Posição: 31-1-80 

CrS 10" 

Dividas 
Intralimites 

Dívidas Extralimites 
Discriminação 

I - Quanto ao Montante 
Global 70% 

II - Quanto ao Cresc!men to 
Real Anual 20% 

III - Quanto ao Dispêndio 
Anual 15% 

ANO 

1980 

1981 

1982 

1983 

APOS .1983 

~Limites 

12.988.868 

3.7-11.105 

2.783.329 

AMORT IZAÇM 

"719 ,s 
486,0 

460 ,o 
461 ,o 

1. 789 ,o 
TOTAL 3.915 ,.5 

Interna 

1.581.823 4.913.125 

141•. 000 

~&5.800 23>5.080 

CRS 10 6 

ENCARGOS TQ!AL 

899 '1 1.618,6(~) 

19 2 ,o 678,0 

172 ,o 632 ,O 

138,0 599 ,O 

36.6 ,O 2.155 ,O 

1. 767,1 5.682,6 

(*) OBS: No total a ser saldado no exercício 
de 1980. no que se refere a antecipação 
de rc;::cita. estão íncluídos ;apenas os 
seus encargos. 

SEFl/CAFE, 06/03/80 

O principal referente a antacipacão de 
rec~ta monta em Cr$. l-.232 ,ô -

~~~~~.!!i_~QM1UI$TMÇM~.E2.~,22.~ 

tMIIOMES C~tilOMS 

I~ IW<UfAtiU~(~~ IWIQVU T'K\I$i" 

~- M~GA~ GU~IW!Tt HUST WIII'A~Y Cf 
H(~ YOAA (• ~ ~ o o + •) 

J• IHIC~ A"t•ICNI D(V(~Qflltl.7 JAKl( 

t.a•l>•d 
a • UB/~U S•IC•U 

·:: :::~~1 ~~~;~:~:~ 
lo• ~~~CO 00 IIIIISIL • CIW<O C.O.nwl 

(o•bl 

• •1-"<CO M &MIIl"'Q" 

~ • M'CQ !>O a.:.S!L "l~" 

S• ~IHOII~"l U'-'~T IA!If.l~C 

• W.,~I:'I:l'.'W lllll..tõl.,.:$: tz = 
0 "D;X.T>o:.u::to'l:AVSQ(IXtt.ll0i:$IE;ma:s 

uo crtrl~ !JS$/'Cr1 31fti:V110 • U,IJ M 

.!!..!. 

lli...! 

~-· JD,O 

)m,o 

.!.li.:.!!. 

21,0 
,l,C 

~ 
6a.Q 
ll;,O 

·~ 
lo",i 

ll.lo,S!,l 

SALOO 
OEVWll\ 

31/Bl/3a MG~Tlli.Ç~ 

J..l '""' 
.!..91..! ~ 

11.,) ~~.J 

J~.~ ]1,5 

]1,0 

l~ ,O 

1L> 
l\,1 

13,7 

~ 

~" 

"!ir! 

2S&.I l8,0 

n.:m,G J.ua., 

6 
llS$/Cr$ 10 

o.9Bc s.<.l.OO '-~=~A l.O~TI~ ~!: l.j;l 

.._..;)ATIZA>~ 

"""' '"'- M "" '"" 
.!"'- .!!....! :1M !i.! .!.!.=.J. 

14.6 

'·' 14,, lS,Io ~·-~ 

'"' '·' )D,O B,l •l.l 
)0,0 ·SS,J 

"""' 
;.., ~ ""' ..li!.! 

'·' '·' 35,0 )3.0 :;),0 

'·' '·' 1:,c "·' '·' '·' ,1,0 ~~.o !\,.~ 

1l.:.! Jl.J. ~ l.!!d. .!.!.hl 

'·' '·' 60.0 lll,~ ... '·' z•.o .7.) 

..... ...... -~ ~ .:l.W. 

j6,~ ,_4\ Jl~-~. - J~J.j - -~~~-~ 
lo5S1,& 1.8:ió.S 14. ~lJ.• -~l-l~U :U-7'..$,7 

Externa 

30.556.220 

2.826.500 
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COOBDENAÇAO DA ADMINISTBAÇAO FINANCEIRA DO ESTADO 

DADOS DE BALANÇO DO EXEJRClCIO DE 1979 

Receita Total 

Operações de Crédito .......................... . 

Transferência de C<lpltal ................... . 

Cota-parte do FPE (Capital I ............... . 

Despesa Corrente ............................ . 

Juros da Dívida Pública ............ . 

Cr$ 

21.933.371.443,81 

4.109 .264. 769,81 

1.276.655.568,16 

623.691.251,15 

!3. 726.143.933,54 

1.842.363.217,89 

Em, 14 de abril de 1980. - Fernando Schauenburg, Coordena
dor da CAFE. 

Crf l.ooo 

01 - l'r"09"r"'"a dco ~ov1a$ ,\l1%1enud.,ras ~ 9U.9~9 .h!ll.:.ill 
1.04~ ,,00 'OJ,O~~ "'·:ou 
l.'UO,OOO l$$,g01 BOl.On 

n1 • l'~n .... ~aio ""u ~ 1~0.,90 9a.oto 
~9.000 ~,,J.CO n.~oo 

180,000 ,~.490 

Ol - 1'.-ogn,.• llep.oroo. ~ ~ .!ll.:1ll 
!l'ES,I[Sl'. .J!.o.cu u.u, 
O?.Cru:tl. 

0( • l'%"090"""'• dC' 11Ue -"9deol& YOltados .li ""~ 1!.!.:!1!. 1$3.729 $83.050 

'1;11<:.-o- Jlcçtõe• Cll.4cn-:u, "*ÇIIluiu;-· -n:;:s, I:ST. 3U,'Jl9 1Gl.729 iS~.osc 

çio tU.ndUrta e •uutCncta, AO Pcq<~e- O<', carp. us.ooo 
li<> l'rodutor 11 .. u.1 

OS • l'rO'ira.• llli••I:.C<>!IO.ento " An:ucnag"'l l!:.ill. .!.:.!!! lldi! 
U.426 J,SOO ao.3J~ 

cn>.c~. 2.02:3 

01 • Prog-r.m.a d• tl .. cn'ltOlVIJ:>ento de !'iS!:-ft! !!!:lll ll=.lli. ill..:..ill. 
to: IndustrisU lS~l02 U.8Jl 3,2U 

07 • ;>ro90-.1. ~.on•-eat.o """u ~ ~ ,24 .t1~ 

lU.ono :.o2,c7o 51.530 

su.ooo u.no 

ce - l'roçt ....... tlrb~nh.o~io ~ ~ ffi:.!l.9.!!. 
Tt:;,:&:;'t •• l~C.OOO o.ooo "17.000 

4.3~~.935 ~ 3.~91.l~G . " - TO'f"Ar. l.l.U,l83 l.Ol,,H4 1..113.2.14 

4t7.U5 

Ot - outro• l'rao;~r~,.u •• ln~~uinde. ~du~a<;~<>. ~ 3.0U.ltl ~e.:!.!!. 

... u~o "' .oul~tCn~i,., aprovad"" ""' OE_ :.ou.o~a l.CGI.Gl6 621.212 

ç-.:nto l.sn.,s ~CO.Ol! 

a.sn.n~ ,,533.,~ _W..!J.,.lli. 
(,2H.Ol~ :.UB.!.'O l,,J4,.(~~ 

,,Hc.:oo 2.03~.cco 2sn.~~o 
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111-7rO!I:r......, ti• lia,.. A9rf<'Ola volta
IIQ;, al~a...-.:oaon~••J·"9!.'. 
lar.baçlo t'unc1Uua • su1ad;ru:.t.a 
~ peqtleo\0 p:<"oo11)tor =ral 

OS- ~61Uo ]II;I&IJtoiCt.etltO & AZU~ 't'C'J:IIl."' 
Vt:a u•. :11s-r. 

()f. CIU:tl. 

f) - ~Tovr .. • S&l'oll~nto 

Ot- tlu.t...,. i'rOg'r ...... s .t.nçluind<> !;<l.u~
çio, sali4D e •~sistétlc:h., &p:lõDV• -
d<>a ea orç,....,nto 

1,. PROGRM~J\ ROD·"JV!l.S l\.I.INENTt.n6RAS E OUTR'I.S 

Construir e ·conservar rodoviils pavimantadas c:: de rat."Cstirr.cnto pr~ 

mãrio, além cfa construção de obras de arte !Z!-speciai's c!~ todo o 

território paron<:~.cnse,. incluipdo paisagismo,. visando _Cifct-cccr rn.s_ 

lhores concliçõcs cle scgurilnÇ<l e t'r5:ecgo, principalmente ~ara o 

1
j escoamento dn produçfio a~jropccuâria. 

• 

'i. 

. EXECUÇJ',Q 'l'Ofh'i... ~:.:<IC. 
9IT-:·íi29'I!;:·l i 39 'l'i':·ll.:;?·:;.·;:::,r::'/l!:ISl ,,,.:c:-: 

- COnstrução Ce R;?_ 
vias crnt revesti 
:rcento usf..Íllic::i:- km 335,.54 6-1,97 73,48 28,32 25,:. 135,.4iS 

- Const....>"UÇ5o êc ne_ 
dovias cx-.m rcves 
t.i.mzni:.O prirn5.ri'C km 79,92 10,0 9,98 

663;1 39 

99,9 02 

• - eonstruç:!o de o
bras de arte es
peciaiS. 9,0 270,0 11 

- Construç:==io d.;:.o• ~ 
dovi.:ts viscir.aü:. km 

- Const..ruç-iío ac ~ 
õov.i-ns .nlill..:>nW-
clo.roJ.S. Jan 16,1 ao·, 7 

88,.1 99,7 870,4 l.058r2 8:3 

43,82 79,1 1.22~48 1.<1t.3,8 101 

Planejar, fiscalizar e execUtar sE:i::CV:tç.os· técnicos e administra

tivos, relaciona_dos com o combate e controle da erosão, benefi

ciando cerca de 2 ... 200.000 h<lbitantes em lOO'municÍpios da regi-

""' 
...,.._ ...... m.l 1...W.....1 

170,0 zn.• :lU,:l 334,4 1.ou,.; 
u.o 2&4,0 3U,7 l.uo,o 

.!!....!. :lli! !L! !!!...! 
lZ,S :u,, "·' s,,, 52,2 "·' ... !!...!- illd !!!..! ..... 

'·' U,l 121,0 350 .. :1 

.1.1. lli..o1: """ ~ .lli.! 

'·' ·l.S<I,S 72,1 11,0 321,1 

.2as .. o 220,0 

hl ... "" .... ...... 
'3,5; '.Cl,:J. .u,o u;a 

'·' '·' . .. '·' 
llii ,,..... .!!.! ~ 
u.o '·' ... "·' 

!!...! !hl """" ...... .!!!....i!. 
li,J 7l,Z 52,0 154,0 

U,1 2-52,, 517,0 

"" .!!..!. !h! .!!!.t2. H.!& 

"·' "·' u,o 

'·' .... 
.ill..c.! """- !.:.!!.!...! L.!1!...! '!.:.!Q..L.1 
250,5 &Ol,t 'o'•' U5,~ Z.lCJ,:l 

u,s 1.ou,s l.:Zl3,:Z 2.1(;5,7 

]!!_â .l:.!!!.1 ~ .L.!!L.!. ~ 
254,8 uo,a sos,o 4$0,0 

13,1 552,0 IU,9 

l!!...! !,ills,! """'"' l.:.lli.....!. !..!il:2. 
5115,3 l,41l,t 1.10~,, 1.us.~ 4,23),0 

l.H0,2 l,US,I •• ,1(,2 

ão noroeste, ·ragião esta{. respons5:vel pÕr lOt da exportação na

cional e 5'0% da.produção aqropccb5:riã. 

Esta ação se êescnvolverã atravê.s; de estué!.os aerofotogramétri -

cos em 60 rnu~icípios e projetes. de construção para controle da 

erosão em 53 municípios. 

DISCRININAÇÃO . UNIDADE ()UANTIDADE 

- Construção de reêes emissários 

R e (te lU 207 ~ 275 

Emissários 

Tubulação 39.513 

Canal m 3.074 

- Obras de extremidade 

Dissipado.:C unidades 185 

Barragem unidades 69 

- Elaboração de Projetes 

Já contratados unidades 26 

Em contratação unid<:~.<les 06 

A serem contratados 

após aerofotograme-tria unidades 53 

3. PROGRN-!1\ REP ,-....ROS . 

Este programa destina-se a efetuar reparos em prédios pG.blicos 

do Estado, visando a sua manu.tenÇ5o adequada: de modo que tenho.!:\ 
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às condições necessárias exigidas para atendimento ao públi~o. 

Estes serviços são coordenados Pela Empresa Paranaense de Obras 

PÚblicas, EMOPAR, que atrav~s de concorrência ~Ública contra.t:.a 

serviços de ~mpresas para a execução das ob-r<ls-, E': importante 

ressaltar que quase a totalidade destes reparos, .serão cfetua

~os nas Secretarias que tem atuaç,ão em todo Estado. 

A aplicação de -reCursos na área de iepa-ros em Prédios Públicos, 

visa não só a--conServação do Patr.únOnio do Estado, mas faz par

te também das Diretrizes do Plano dê Governo,. no que tange ao 

estimulo a geraçãC.- -de novos empregos, propiciil.ndo ainda condi

ções adequadas de utilização dos--pi:-ãdioS- na -.cea ·educacional 

permitindo segurança é bem estar, favorecendo o de,sempénho d.::::.:; 

funções pertinentes ã ãrea·~ 

DISCRIMINAÇÃO 

- Reparos a serem efetuados em é!2_ 

colas municipais c estaduais de 

HUNJC!?ICS 
EE\:::?ICD..:C.S 

l9 e 2-9 grãu - Sec.da Educ.ação-.: c~colas 2.0-13 226 

- Reparos especiais cm canchas ou 

quadras de esportes em escolas 

Sec. da EducD.çlio. quadras 28 28 

- Rep'aroz cm dcleg<J.cius de poli

cia, c.ndeias, qu.:lrtéis de poli
cia, co1·po ciê bombeiros, cir -

conscrições de t1·.S:nsito c sede 

de poll.eiu civil - Scc. de Seg. 

PÜblic.::~. obr.c~s 

- Rep<'lrO!> cm tmidnclcs sani tiil·ins, 

por.los de higiene, ccnt:ro~ de 

triagem, centros maternais e 
postos 'de puericu• - SESB. obras 

- Reparos ern agências a. "S 

postos fiscais e· dcüeg aci ns 

da receita - SEFI. Obl.'.:lS 

144 13G 

88 80 

123 ~87 

4. PROGRA."lAS DE 
REGULARIZA. 

F. AGR!COLf:l, VOL'l'i\DOS .\ MIC E:_G_IÕE.S Cl\RENT~S 
f't.r"NÕ!ÂRIÁ E AS.SIST_~_ÓA ·.1\0 1>~ PimDUtOR RORz"\L 

Promover a infraestrutura básica para o desenvolvimento da agr2. 

indústri~ e pequen9s produtores, através do aperfeiçoamento da 
comercialização e- aumento- da produtividade. 
Regularizar a situação de posse definitiva da tCrra aos propri~ 
tirios afiln de integrá-los no processo produtivo do Estado,pri_!! 

c~palmente da Região centro Sul~ ~to_ Ribeira e litoral. 

.Apoio ao desenvolvimento. da agricultura e ind.u~tria;tização a -

través da melhoria da infraestrutUra urbana das cidades caren -
tes jie recarsos, afim Qe gerar elnpregos e fixar a população no 

campo, evitando o êxodo rural. 

DlSCRIMn~AÇÃO - / / MONrc)ilrcs : cmm'IDADE: BENEF!C~ 
- Promover re.f~orestamento ha 11.750 

- Efetuar registras de posse da 
terra. h a 932.968 

- AÇÕes d.iscriminatorias -é/ou_ -
judiciais co:m elaborações de. 

ha 126~ 711 pl-anos de colonização.--

- Produzir mudas para reflores-
tamento. mudas s. 785.000 

- Plantar mudas ao l'ongo de 
l. 385 km da linha Poligonal •E 
vol.ventl! de Itaipu. árvores 865.625 

- Associar pequenos produtores-
as Coopcr<:~tivas. P='Utor 4.592 14 

DISCi\l}ll:J;•,çJ..o 

- Assistência técnica a adm;inis 
tração rural ao pequemo prodE: 
ter. produtor 

- 1\.ssistc.nci.o. a pesca artcslmal 
e piscicult..ura. piscicultor 

47.011 15 

1.125 

- Assist.cnc.ia social ao p~q1.1cno 
produtor. fam!lias 18.900 

- vacinar o rebanbo do Estado 
contra febre aftosa. cabeças 6.lb9.000 15 

-- Investimentos nas :micro re
gioês, li tora!. e. Alto Ribe_! 
r a, visando atender os de se n9 
quilibrios regionais - A =-
drianõpolis, Cerro .1\zul,Gu~ mmiclpios OS 
raqueçaba, Antonina, t-lorre-
te:s, Paranagud, 1-Iatinhos e 
Gua:ratuba. 

08 

Ampliar e malhorar a capacidade de armazenamento com _a. i~aliC.~ 
de de g~rantir aos agricultores melhores perspectivas d~- comer

cialização ~e produtos agrícolas. Realizar diagnostico de arma

zenamento coletores, intermediária e a frio e de mão de obra do 

sctor. Coordenar a implantação de arroazena~em comunitSrias. El~ 
borar projetas de viabi"lidade económica, financeira e técniCllf:! 

ra construção de unidades armazenadoras para grãos e hortifrut.f. 

granjeiros. 

DISCRIHINAÇÃO 

- Armazenagem 

• 1\lgodão 

• Trigo 

Arroz 

Feijão 

Milho 

Soja 

Mamo na 

café 
Farinha mandioca 

Outros 

- Reformas Adaptações 

• Unidade armazenadoras 

- Abastecimento 

Construir centros de 

abastccirncnto-r-Iaringõ: 

Operacionar centro de 

- libastcc3.n-cnto - Londrina 

Implantar mcrcildo pr2 

dutor 

Opcrncioror fci:::"il CPbcrtu 

UNIDÃDE 

tonel::J.das 

toneladas 

toneladas 

toneladas 

toneladas 

toneladas 

toneladas 

toneladas 

toneladas 

toneladas 

unidades 

municipio 

munic!p.io 

t QUANTIDADE 

s.soo 
165. fi-00 

12.000 

33.6'00 

69 ~ 200 

36.000 

300 

ll.lOO 

48. qoo--
99.620 

20 

10~500 

9.90G 

Jucurczinho 

Curitibu 

6. PROGRl'J>Il\. DESENVOLVHIE:NTO DE DISTRITOS INOOS"rRil!.'!S 

' Viabilizar a iroplantaç.S:o de polos ou distritos industriais, com 

localiz.:tç:ão, infraestrutura e incentivos adequados nas regiÕes 

do Intcl:'ior do Estado. Contribuir com a política da desconcen -

tração industrial ofe::-ccendo âlternativas a irnplan~aç5.o de no -

vos projetes e relocalização industrial. Convênio entre as Se -

cretarias de indústria e co:nercio - Transportes com o objetivo 

de melhorar a infraestrutura rodoviária de acesso a Ponta do _P.2, 

ço - Paranaguá para impluntação de urna fábrica de platilf0.."1'i'íaS m~ 

ritimas. 

• 

• 

• 
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DISCRIHlN/I.ÇÃO 

- Mclhorur a infruestrutura ro
doviru:in de ncc~~o a árc<:1 -
industl"i~ll loc.o.liz.J.du entre 
Pontu do Poço - Pür.:J.nagu5.. km 

- Mclhori.:: rodoviaria entre Pra 
iil de Lcst.c a Ponl.:.ll do Sul.- km 

- Aumento Co copitêll social àa 
Cin~ de- UrbaniZ<lç~o de Curi-::i 
ba - URDS. - Cr$ 

- Dcscnvol vimento d~ proj cto:.-.D,":. 
X"<! obt-:r.ç:io de fina:-Jciü:;",C!nlos
c orj c·ntaç.io n.:::t cxccuç3:o da 
dcsnpr(')pri<IÇi'io e d.:ts Ôbrus. projeto 

- ll.ntc-projctos de 5rcus indus-
t.r,i;:lis. projato 

- Oricr1taç::io c!c pl.:~.nos direto -
:res. projeto 

7. PROGíU\!'-11\ S)U~r:.I\:·1!:NTO 

3,4 01 

19,2 01 

8-tl miJ.hÕo..s 

06 06 

02 02 

02 02 

Este progrüma visa propiciur suporte> tecnológico, luborq.torial 

p.:tra proteger, controlür c prcscrvDr o meio ambiente c a ág~1a 

potável diztribuida 5. populnç5o, alúm -de e-fct.uar pcsquis:-ts rcf~ 

rentes às condiçõ_cs hidrOlõgic~s do E_stado :c o aumento da prod;:_ 

ç5.o de pescado. Na ã.rea de sanc<:!mcnto, _Çlbjê~tiVa pi'omo-vcr· o aba~ 

; tccimento do 5gua tr~tadu às sedes dos municl:pios paran_õtenseS 

~ além de dota.r cs_t.cs nunicípios com rede colctoJ:.ci. de remoção 

~· de tr«t«mcnto àe esgotos sanitóriqs. 

~ 
í 

.. 

) 

DISCRHllNl'I.ÇÁO 

- Implantar c a.-npliar !;istcmu.s 
de "bastc:;cimcnt.o de águe. obras 

~ !mplantar c ampliar sistemas 
de esgotos sanit.5..rios. ob.t:.:L.S 

- Estudo, pes(}Uisn e protcç:ão 
do meio ambiente: 

controle da poluíç5o ;inQ_us 
trial. - indúst.r'ià 

colctu do lixo. 

protcçiio ao :meio .:l.<.bicntc 

cont~olc d.:;. pcluiçê:c 
ar c da 5.gu<J.. 

do 

- Central~ de pot<iliilidadc das 
áCJU.:IS. 

prcfcit;_ura 

projeto 

éstação 

- 1-l<liX'ül:', implantar rncdido.s pr~ 
• vcnti Vil~ e/ou cur:ttJ.V.:lS onàc 

se uLiliZl~:n i.l.:t.iorcs c:;:uô:\.Titid."l 
dcs de pcsticid_.:~s. -- r:ruricipios 

- Operar c m:mtcr postos plu -
vioJn<:::tricoz c~ pluviogr5fico~. postos 

- Er.;tudos c pro·jctClS JXlr.;'J. irn -
pl<llllOtç.:io de ~rnrp:,;:lo c hi

. droviu.s cm lhlCi<t:; p,':ll·•m~c;H -
ses. 

- Construç::io d-e- Um lc.boru.tório 
cm CuriUbü. 

- Con~truç-.:io da sede regional
de Parana.vai. 

- Perfur.:l.ç5o àe poços tubllla -
rcs profundos. 

l>~lCiil!'> 

poços 

"107 

06 

50 

290 

200 

ns 

200 

lO 

797 

05 

3.000 

750 

07 

B.'::'!EFIC::;.r~cs 

107 

06 

290 

290 

200 

J.O 

JS 

01 

01 

07 

8. Programa urbanização 

Este progra~a visa, através- de_ transferências de recursos fi
rianceiros, auxiliar aos municípios de pequeno porte - popula
ção menor que 10.000 habitantes e cidades de médio porte - po
pulação maior que 10.000 habi·tantes a complementar as suas apli
cações próprias em .serviços básicos de infraestruturas económica 
e social. Os critérios_ de distribuição destes recursos para os muni
cípios pequenos são: quota mínima e adicional tendo como parâ
metro a população e o documento legal é o Programa de Apoio 
à Melhoria Urbana dos municípios de Pequeno Porte. Para os 
municípios de médio porte, as prefeituras deverão apresentar pla
no de aplicação e firmãr convênios. 

Discriminação 

- Cidades d~ pequeno porte 

- Cidades de médio porte 

Unidade 

cidades 

cidades 

Quantidade 

212 

72 

Obs.: a·té abril toram atendidas solicitaçoos de 104 municípios 
de Pequeno porte, que reSultaram em Cr$ 33 milhões de dhspên
dios financeiros. 

PARECER N.0 876, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Pro

jeto de Resolução n.0 125, de 1980, da Comissão de Fi
nanças, que "autoriza o Governo do Estado do Paraná a 
realizar operação _de emprés_timo externo no valor de US$ 
so,ooo,o·o~.oo (cinqüenta. milhões de dólares norte-ameri
canos), destinado ao Programa de Investimentos em Areas 
Urbanas e Rurais do Estado". 

Relator: Senador Bernardino Viana 

Apresentado pe~a Comissão de Finanças, o presente Projeto 
de Resolução autoriza o Governo do Estado do Paraná - art. 1.0 

-"a realízar, com a garantia da União, uma operação de emprés
timo externo no valor de US$ 50,000 000_,00 (cinqüenta milhões de 
dólares norte-americanos) ou o ~quivalente em outras moedas, de 
principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orienta
ç-ão- do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, des
tinado a carrear recursos para o Programa de Investimentos em 
áreas Urbanas e Rurais do Estado". 

2. o art. 2.0 do projeto, ora sob exame - diz que "a Opera
ção de empréstimo realizar-se-à nos termos aprovados pelo Poder 
Executivo Federal, inclusive o exame das condições creditícias da 
o_peração a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda, em articula
ção- com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. 1,0 , inciso 
lJ, do Decreto n.0 74 .11>7, de 6 de junho de 1974, obedecidas as 
demais exigências dos' órgãos encarregados da execução da ·polí
tica económico-financeira do Governo Federal e, ainda, o dispos
to na Lei Est·adual n.0 7 .1·57, de 28 de maio de 1979, pub~icada no 
Diário Oficial do Estado do Paraná do dia subseqüente". 

3. Encontram-se no procesSado, os seguintes documentos, 
todos examinados pela Comissão de Finanças: 

a) cópia da Léi Esta:diial n.o 7.157, de 28 de maio de 1979, auto
ri~ªndo o Éstado a contratar uma operação de crédito externo até 
o valor de US$ 150,0 milhões; 

b) Avi.So n.O 669. de 2>2 de julho de 1980 da Secretaria de Pla
nejamento da Presidência da Rep_úb~ica, reconhecendo o caráter 
prioritário àa operação, bem como a capacidade de pagamento do 
Estado, na _forma do Dec. n.0 74.157, de 6 de junho de 1974, e do 
art. 4.0 do Decreto-lei n.0 1.312, de 15 de fevereiro de 1974, com a 
redação dada pelo art. 1.0_ do Decreto-lei n.0 1.558, de 1977; 

c) Exposição de Motivos n.0 180, de 8 de agosto de 1980, do Se
nhor Ministro de Estado da Fazenda, favorável, enviada ao Se
uhor Presidente da República, propondo o seu encaminhamento ao 
Senado Federal, para os fins do art. 42, item IV, da ConStituição; 

d) Oficio (FIROE-CREDE n.0 80/118) Banco Central do Bra
sil, credenciando a operação em pauta, conforme atribuições con
feridas pelo Dec. n.0 65.071. de 27 de agosto de 1969 e pelo Dec. n.0 

84.128, de 29-10-79, e, ainda, cópia do despacho do Senhor Presi
dente da República, autorizando o G<Jverno do Estado do Paraná 
a dirigir-se ao Senado Federal (DOU de 15-8-80). 

4. o- exame- das condições ci"editícias da operação será efetua
do pelo Minist_é_ri'o da Fazenda, em .articulação~com o Banco Cen
tral do Brasil, nos termos do art. 1.0 , .inciso II, do Dec. n.0 74.157, 
de 6 de junho doe 1974, assim que apresentada a respectiva minuta 
de contrato cow o grupo financiador. 

5. Coffio se verifica do exposto, a matéri·a foi detalhada
mente examinada pela Comissão de Finanças, que após cumpri
das todas as exigências regimentais {art. 403, alíneas a, b e c) opi-
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nou pela aprovação da solicitação do Governo ~o Estado do Paranã, 
nos termos do Proje_to de Resolução que apresentou, na forma do 
art. 108, .!tem VI. 

6. No que compete a esta Com.I.ssão exalilinar- aspecto ju
rídico-consti-tucional -, nada há que possa se:t:" oposto, podendo o 
Projeto ter tra~itação normal. 

Sala das Comissões, 1'5 de outubro de 1980. - Aloysio Chaves. 
Presidente em exercício - Bernardino Viana., Relator :- Lenoir 
Va.rgas - Aderba.l Jurema- Moacyr Da.lla - Almir Pinto - Rai
mundo Parente - Helvídio Nunes - Franco Montoro, vencido com 
restrições - Orestes Quércia, vencido - Nelson Carneiro - Leite 
Chaves, vencido, nos termos do voto divergente. 

VOTO EM SEPARADO, VENCIDO, DO SR. SENADOR 
LEITE CUAVES 

Constitui motivo de grande preocupação para mim, a soli
eitação feita ao Senado Fed_eral, _pelo Senh._Qr.Governador do Es
tado do Paraná, no sentido de autoriza.r aquele Governo, a con
tratar empréstimo externo no valor de 50 milhões de dólares dos 
Estados Unidos da América do Norte,. que seriam destinados a 
Programas de Investimentos em_ ár~~ urbanas e rutals daquela 
Unidade da Federação. --

A referida solicitação, transformada em Projeto d~ Rerolu
t:ão nesta Casa, levou-me, por vários motivos, a refletir cuidadosa
mente sobre o assunto e a concluir por sua total inoportunidade. 

Ao que me parece, entre 1972 e 1980, os governos que se su
cederam em meu Estado, contraíram o hábito pouco recomendá
vel de recorrerem aos cofres internacionai~ pam captar vultosos 
empréstimos alegando sempre a necessidade do cumprimento de 
determinadas metas administrativas. A título de. exemplo, em 
1972, foram 3 milhões de dólares através da Reroluçáo n.0 21/73 
e 8 milhões de dólares através da Resolução n.0 61/72. Em 1973, 
10 milhões de dólares através da Resolução n.o 64/73. Em 1974, 
50 milhões de dólares através da Resolução n.0 61/74. Em 1976, 100 
milhões de dólares através da Resolução n.o 43/76. Em 1977, 6 mi
lhões, 366 mil cruzeiros através da Reroluçii.o n.0 77/77; "13 mi
lhões, 694 mil cruzeiros através da Resoluçã~ n.0 111/77 e 55 mi
lhões de dólares através da Resolução n.0 50/77. Em 1978, 8 mi
lhões, 16 mil e 600 cruzeiros através da ResQlução n.0 77/78; 30 
milhões de dólares através da Resolução n.0 13/78 e 60 milhões 
de dólares através da Resolução n.0 60/78. Em 1979, tivemos 100 
milhões de dólares através da Resolução n.0 31/79 e 61 milhões 
de dólares através da Rerolução n.o 87/79. Para completar este 
quadro, nos chega agora, neste fil.nal de 1000, uma solicitação de 
50 milhões de dólares. Sómando estas cifras, chegaremos facil
li!eirite -à-casa--ããs- meio--bilhão- tle --dólares -ê-se ->aeresc-entarmos--a 
solicitação dos 50 milhões, atingiremos quase 600 milhões de dó
lares o que constitui um verdadeiro abs~rdo diante da grave cri
se que o País atravessa com uma dívida externa que ultrapassarã 
-em dezembro deste ano, a casa dos ___ 50 bilhões de dólares. DiantE! 
desses dados, podemos constatai- ainda, que a média desses em
préstimos no período compreendido entre 1972/1979, .foi da or
dem de 71,4 milhões de dólares. 

Um outro aspecto que merece ate.nção, refere-se à aplicação 
e ao destino desses capitais. Tudo parece indicar que na maioria 
das vezes eles são carreados, através de vários artifícios tot~l
mente irregulares, para o cumprimento de tarefas acima de tudo 
incompatíveis com aquelas a que eles na realidade se propunham. 
ou são desviados para complementar obr.as de prestigio que não 
trazem nenhum benefício soo'i.al, ou são destinados para favore
ver determinadas prefeituras situadas em regiões eleitorais es
tratégicas para o governo ou simplesmente, .servirão diretamente 
para alimentar as mordomias dac;iueles que podem, de alguma 
maneira, promover o Ciovernador. A este respeito, refiro-me a urna 
nota oom destaque, publicada pelo jorn<tl O Estado de S. Paul<> 
de 12-10-80 sob o título: "PR cobre imprensa de verbas oficiais." 
Nesta nota, o Governo do Sªnhor Ney Braga é acusado de dis
tribuir recursos públicos aos jornais, revistas e emissoras de rádio 
e televi.são do Estado, de controlar e sustentar com dinheiro do 
povo todos os meios de comunicação e, de desestabilizar qualquer 
instrumento de informação que não acei,te suas regras do jogo 
como foi o caso do jprnal Corr~io de Notici~s~ que teve a pretensão 
de seguir uma 1\nha independente. No meu entender, escândalos 
como este, constituem sobretudo, c:time contra a economi~ popu
lar passível de pena grave. 

Finalmente, é no bolso do trawlhador, do pai de família 
.sacrificado, que os governos menos zelosos _tlo_ interesse público 
vão buscar, através de impostos diretos e indiretos, cada_ vez: mais 
pesados, a quantia de dinheiro necessária para pagar os juros e 
as obrigações dnerentes a esses empréstimos. Além do mais, ao 
que me parece, eles não .se destinam à m_e1horia das condições 
de vida e da situação econômica d_a comunidade como um ·todo. 

Diante desses exemplos que deixam transparecer fortes sus
peitas quanto ao bom encaminhamento do dinheiro público, por 
parte do Governo de meu Estado. reafirmo minha posição centrá~ 

ma ao Projeto de Resolução que l,"ege esta matéria. O artigo de 
.O Estado de S. Paulo, atrãs ·referido, ficará fazendo parte deste 
meu vot<> divergente. 

Sala das Comissões, de de 1980.- Leite Cba•es. 

PR COBRE IM!PREN'SA DIE VERBAS OFLOlA!S 
Da Sucursal de Curitiba 

Existe, afinal, alguma diferença entre agr.!eultura e imPrensa, 
ou entre a intorm·ação e uma boa safra de núlho, soja ou outro 
produto qualquer? No Paraná, pelo menos, não. Tanto assim que 
o próprio secretário d·e Imprensa do governador Ney Braga, Cleto 
de Assis, costuma usar e-S$e argumento para tentar justificar a 
pródiga distribuição de recursos públicos ao! jornais, revistas e 
emissoras de rádiO- e televisão do Estado, além do maciço controle 
.de infonnaçã.Q que sobre eles o governo exerce. 

O governo do Paranà não apenas é o maior anunciante dos 
veicules de Cm;nu_niçação como sustenta quase todos eles. diaria
mente com uma f,arta quota de matérias de seu, interesse, _elabo
radas por um verd·adeiro batalhão de jornalistas na.s assessorias de 
imprensa do Palácio Iguaçu, das secretarias e de uma infinidade 
de órgãos dos se·gundo e terceiro escalões._Essa é 1,1ma situação que 
o governo não procura esconder, mas apenas justificar. 

O secretário C':eto de Assis garante que se o governo deixasse 
de fazer publlcidã.de, ou pelo menos reduzisse seu volume e sus
pendesse a distribuição de matérias pelas assessorias, poucos se
riam os jornais, as revistas e as emissoras, do Interior principal
mente, que coneguiriâm sobreviver. Esse é um problema que, se
gundo ele, pode até ser comparado ao da Agricultura: "O pequeno 
agricultor não consegue sobreviver _sem a Acarpa, a Emater. o 
crédito rural e toda a estrutura de .apçio oficia.!. Da mesma forma, 
as pequenas empresas de Comunicação dependem diretamente do 
governo". Nesse c.aso,- 3.lnda de acordo com seu raciocínio, "o Es
tado torna-se responsável pela -informação", ocupando um espaço 
vago deiXJado pela iniciativa privada. 

Podem ser estranhos os argumentos do secretário de Impren
sa do Paraná, mas eles têm sua razãO de ser. Quando. assumiu o 
governo, em :tnarço do ano passado, Ney Braga anunciou o fim do 
chamado release - matéria pronta para divulgação, distri'buída 
pelas assessorias de imprensa e publicada pe:os jornais como ma
téria paga, durante o governo anterior. A medida teve grande re
percussão, mas não dUrou muito. Pressionado por alguns jornais 
e emissoras, que não tinham repôrteres suficientes para cobrir as 
atividades do governo, s-em o release, Ney Bra.ga teve que vol,tar 
atrá.s. 

Para não caracterizar um recuo, porém, as ass-essorias de im
prensa .passaram a chamar suas matérias de "Boletins de informa
ção", que continuaram a ser publ.:.cadas sem alterações pela maio
ria dos jornais, .com a única dtferença de que agora o governo se 
recusa a pagar essas publicações. O sistema, porém, foi aperfeiçoa
do e algumas secretarias, como a de Agricultura -e de Saúde, con
trataram assessores para atender exclusivamente d-eterminados 
jornais, preparando extensas matérias especiais, sempre sob o en
foque desejado p.elo governo. 

Em 1976, a.s subvenções do governo do Paraná aos veículos de 
Comunicação já haviam merecido a criação de uma Comissão Par
lamentar de Inquérito na Assembléia Legislativa, proposta P·elo 
Deputado Dem Schwartz, do MIDB. Os trabaéhos da OPI, porém, 
foram ·prejuqicados .pela maioria da ARENA, que não permitiu que 
fo.ss,em tomados os __ depoimento&_ de algumas pessoas co_nsideradas 
importantes para a confirmação das denúncias, c-omQ o ex-gover
nador Paulo Pimentel, proprietário dos jornais O Estado do Para
ná e Tribuna do Paraná, que sofriam um boicote total na distri
buição dessas subvenções durante o governo Jayme Cane,t Júnior. 

No atual governo, as subvenções ctiretas foram suspensas, mas 
nem por isso acabou o controle O.ficial da informação no Estado . 
Segundo alguns de seus asses.sores, Ney Braga tem uma caracte
rística .comum ao seu antecessor, Jayme Canet Júnior: não surpor
ta crí·ticas da imprensa ao s~eu gov·erno. Talvez até por coincidên
c!a não há hoje no Paraná um só jornal que faça isso. O único que 
tentou adotar uma linha editoriai mais combativa e independente, 
o Correio de Notícias,_ de Curitiba, fechou depois de circular al
guns meses ap·enas. O &eu diretor, Faruk el-Khati'b, acusou o go
vernador Ney Braga àe ser um dos responsáveis pelo fechamento 
do jornal que, segundo ele. fora vítima de uma "trama diabó·:ica" 
do governo do Es"tl-do, m·ediante um severo boicote econômico à 
empresa. 

Os critérios políticos para a distribuição de veilbas de publici
dade aos veículos que são s!mpáticos ao governo chegaram a irri
tar até mesmo os empresários que integram a recém-criada "As
sociação dos Proprietários de Jornais e- Revistas do Paraná", cujo 
presidente, Albdo Aref Kudri, pede a "moralização na aplicação do 
dinheiro públ:co" nesse setor, para evitar- ''o comprometimento 
direto da informação e da liberdade de imprensa no Paraná". 

• 

• 

• 
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Segundo Abdo Aref Kudri, o governo do Paraná, por motivos 
estritamente políticos, tem sustentado, com seus anúncios, jornais 
e .revistas quase falidos, cuja tiragem não supera, às v~zes, algu
mas centenas de exemplares. 

Um deles é o do_ jornal Diário do Paraná, de Curitiba, perten
te à falida rede dos Diários Associa,.4os, cuja situação financ·eira é 
insustentável há mui·to tempo. Nos últimos meses o jomal amea
çou fechar div.ersas vezes, deixando de pagar seus fWlcionários . 
.Akguns deles, d-epois de demitidos, entraram na \Justiça pedindo o 
pagamento de seus salários atrasados e o jornal se viu obrigado 
a p.enhorar até seus equipamentoS gráficos. Apesar dfsso, o Diário 
tem sido contemplado com todas as programações de anúncios do 
governo, na mesma proporção dos jorna:is mais importantes do Es
tado. 

Para sustentar a·s jornais e as revistas em sitUação difícil, o 
.govem.o criou, recentementef a Mamada "carta de crédito", que 
possibil1ta o pagamento anteci~ado dos anúncios que o governo 
deseja programar no futuro. Dada empresa recebeu, em média, 
um crédito de aproximadamente Cr$ 2 milhões para ser movimen
tado de acordo com suas necessidades junto ao Banco do Estado 
do P:araná. Pa:i:a facilitar a co·bertura desses débitos, o governo 
programou em todos os jornais, dias atrás, a publicação de pági
nas inteiras, sob o nome de "iillformes especiais", durante quase 
dua.s semanas, louvando as obras feita.s pelas secretarias nos últi
mos 18 meses. Os gastos com essa programação ultrapassaram os 
Cr$ 15 milhões. 

A fonna pródiga com que o :Estado gasta seu dinheiro em pu
blicidade fl'cou comprovada mais uma vez ainda esta semana, 
quando, a. pretexto de esclar.ecer sua posição perante a greve dos 
professores da rede oficial de ensino~_ o governo ocupou toda a re
de de emissoras de televisão e rádio do Paraná, durante dez minu
tos, ern horário nobre, para uma "entrevista" do secretário de~ 
Educação. Só Isso custou mais de Cr$ 2 milhões. 

o controle da informação nas emisSoras de rádio é mais dire
to. Aúé há bem pouco tempo, o governo comprava diariamente 
cinco minutos. em mais de 00 emissoras de CUritlba e do interior, 
para a transmissão do programa ·~Paraná e-m Marcha" - uma es
pécie de release radiafôn!co. Agora esse programa foi alterado, pas
sando a se- chamar "'IRede Paranaense de Noticias". São 25 minu
tos de noticiário, feito por uma agência de propaganda contrata
da pelo governo, transmitidos pela Telepar para a.s emissoras do 
!Estado, gratuitamente. 

PARECER No 887, DE 1980 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto _d~ Dec~et.o Legislativo n.0 5, 
de 1980 (n.o 40/80, na Câmarã -dos Deputados). 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de. Decreto 

Legislativo n.O 5, de 1980 (n.O 40/80, na Câmam dos Deputados), 
que aprova o texto da constituição da Organização_ das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento Industrial - UNIDO em Agência 
Especiali•ada das Nações Unidas, concluído· em Viena a 8 de abril 
de 1979. 

SaLa das Comissões, 15 de outubro de 1980. - Adalberto Sena, 
Pr,esidente - Dirceu Card(Jso, R.Jelator - João Calmon. 

ANEXO AO PARECER.N.o 87'7, DE 1980 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.0 5, 
de 1980 (n.0 40/80, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional ,aprovou, nos ·termos do 
art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Presidente 
d-o Senado Federal, promulgo o Ele-guinte 

DIDCRETO LEGISLATFVO 
N.O , DE 1980 

Aprova o texto da Constituição da Organização das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial -
UNIDO em Agência Especializada das Nações Unidas, con
cluído em Viena a 8 de abril de 1979. 

O Coilgres.so Nacional decreta: 
Art. !_o É aprovado o texto oo Constituição da, Organização 

das Nações Unida,s pam o Desenvolvim.anto I!ldusttlal - UNIDO 
em Agência Especializada das Naçõe·s Unidas-, concluído em_ Yiena 
a 8 de abril de 1979. 

Ar.t. 2.0 Este Decreto Legislativo entra em vigor na "'"ta de 
.sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - O Expediente lido vai à 
publicação. Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos pelo Sr. 19-
Secretãrio. 

São Lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 289, DE 1980 

"Introduz alteração na Consolidação das Leis do Trabalho." 

O Congresso NaCional d-ecreta: 
Art. lO O§ lo do art. 487, da Consolidação das Leis do Trabalho, passa 

a vigorar com_ a s_eguinte redação: 

u§ 19 A falta do aviso prévio por parte do empregador dã ao 
empregado o direito aos salários correspondentes ao dobro do pra
zo do aviso, grantida sempre a integração desse período no seu tem
po de serviço." 

Art. 29' · Està Lei entrará em vigOr na data de sua publicação. 
Art. 3~" Revogam-se as disposições em contrário . 

Justificação 

E da essência do pré-aviso, confoime Hirose Pimpão, citado por Eduar
do Gabriel Saad, in CLT- Comentada, Ed. LTR, pãg. 197: 

a) corresponder a um lapso de tempo anterior à rescisão 
do contrato de trabalho; b) evitar as surpresas das bruscas ruptu
ras; c) ser e_]\igível de ambas as partes, isto é, ser bilateral; d) não 
poder, dada a sua _categoricidade, ser derrogado por cláusulas con
tratuais; e) funcionar somente no processo de rompimento dos 
contratos de _trabalho firmados por prazo indeterminado." 

Entretantll, carecendo presentemente o nosso ordenamento jurídico
social de qualquer espécie de seguro-desemprego, o que acontece é que o pré
aviso do art. 487, CLT, acaba tendo o caráfer de uma solução meramente pa
liativa, ineficaz. Tal situação é- ou foi agravada ainda mais com o advento 
da legislação do Fundo de Garantia dO Teinpo de SCrviço,- que possibiFtou I! 
até estimulou ó sürgínleO-tO-ae Umã.-desenfreadã-1-otatividade de mão-de-obra. 

Quer isto dizer que, tendo o aviso prévio natureza bilateral, conforme 
dito atrâs, na verdade os seus efeitos são muito --mais prejudiciais ao emprega
do do que ao empregador. O primeiro não tem, em nenhum momento, dentro 
da ordem jurídica-trã.b-alh-iSta, efetiva garantia de_ empregO. 

Nestas condições, é nosso entendimento que o instituto do pré-aviso 
deve perder um pouco da sua rigorosa bilateralidade e adequar-se ao carâter 
tutelar da Consolidação das Leis do Trabalho, oferecendo maior vantagem 
ao empregado do que ao empregador. Por isto que, mantidas as disposições 
dos incisos I e II do art. 487, concernentes aos prazos de aviso prévio, preten
demos uma modificação no§ -,9 do mesmo artigo para o fim de determinar, 
em caso de transformação do prazo em pecúnia, que essa se farã pelo dobro 
quando o beneficiário for o empregado. 

Contamos com o apoio de nossos ilustres Pares para a transformação 
deste projeto em lei. 

Sala das Sessões, 15 de outubro de 1980.- Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Decreto-lei n9 5.452, de I~" de maio de 1943. 
(Aprova a Consolidação 
das Leis do Trabalho) 

DO A VISO PREVI O 

Art. 487. Não havendo prazo estipulado, a parte que, sem justo rhoti- · 
vo, quiser rescíndir o contrato, deverá avisar a outra da sua resolução, com a 
antecedência mínima de: 

I - oito dias, se o pagamento for efetuado por semana ou tempo infe
rior; 

IJ - trinta dias aos que perceberem por quinzena ou mês, ou que te
nham mais de doze meses de serviço na empresa . 

- Redação dos incisos I e II de acordo com a Lei n~> 1.530, de 26~12-1951 
(D.O. 28-12-1951). . .. 

-§ 19 A falta do aviso prévio por parte' do einpregador dã ao empregado 
o direito aos salários correspondentes ao prazo de aviso, garantida sempre a 
integração desse períodp ~o seu tempo de serviço. 

As Comissões de Constituicão i! Justiça, de Legislação Social e 
de Finanças. 

PROJETODE LEI DO SENADO No 290, DE 1980 

Altera dispositivos da Lei n9 5.107,_~e 13 de setembro de 19~"-

0 Congresso Nacional decreta: 
Art. !~" O art. 6'~ e seu parágrafo (9', da Lei n9 5.107, de 13 de setembro 

de I 966, modificados pelo art. I o do Decreto-lei no 1.432, de 5 de dezembro de 
1975, passam a vigorar com a seguinte redação: 
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.. Art. 69 Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por par
te da empresa, sem justa causa, ficará esta obrigada a pagar dir~ta
mente ao empregado optante os valores relativos aos depósitos refe
rentes ao m~s de rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda 
não houver sido recolhido ao Banco DCposTiário, alêm da impor
tância igual a 20% (vinte por cento) desses valores e ao montante 
dos depósitos, da correçào monetária e qõs juros capitaHz!l_dos na 
sua conta _vinculada, correspondentes ao período de trabalho na Cm:
presa. 

§ 19 Quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou força 
maior, reconhecidas pela Justiça do Trabalhp,_o percentual de que 
trata este artigo será de 10% (dez por cento), obrigada a empresa aos 
demais pagamentos nele previstos." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3<;> Revogam-se as disposições effi conttârío. 

Justificação 

O problema que nos motivou a apresentar o presente Projeto de Lei é o 
da chamada rotatividade de mão~de~~bra, cada vez mais angustiante e preo~ 
cupante. 

Como se sabe, o que caracteriza o fenômeno da rotatividade é a demis~ 
são em massa e a conseqüente sub~tituição de trabalhadores, em g_eral contra~ 
tados com salários inferiores aos qUe eram pagos aos empregados demitidos. 

O fB.to ocorre com freqüência crescente nos centros mais indUstrializa~ 
dos, gerando enormes problemas sociais, em especial na conjuntura econôrrii
ca adversa que estamos atraveSsando. 

Aumentam, dia a dia, as preocupações com tãl sitUaÇão. Por iSsO-mesnio, 
não são poucos os estudos, debates, pronunciamentos que se Vêm fazendo, 
através da Imprensa e, inclusive, no âmbito do Governo, com o objetivo de se 
encontrar uma solução. E certo que uma solução definitiv~. pelaq~:~_~I se con
siga acabar com o problema, esta é praticamente impossível tendo em vista, 
sobretudo, as circunstâncürs-ec-onômicas ·atuais, â que já nos referimo-s. Entre
tanto, é preciso, pelo menos, tentar eliminar, senão corrigir, as causas princi
pais que facilitam a rotatividade. 

Em nossa opinião, concorrendo nesse particular com a maior parte dos 
estudiosos e especialistas em matéria trabalhista, -~ sistemática do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço- FGTS, facilita a liberação de mão-de-obra, 
na medida em que pouco onera o empregador nas despedidas sem justa cau
sa. De acordo com a sistemática hoje vigente, prevista no art. 69 da Lei n9 
5.107, de 5 de dezembro de 1966, com a redaçãO--ciàda pelo Decreto-lei n'? 
1.432, de 5 de dezembro de 1975, os lO%. a cargo do empregador representam 
um percentual bastante pequeno, se comparado com as vantagens que ele terá 
contratando mão-de-obra substituta por salário inferior. Logo, o que ele está 
obrigado a depositar, na dispensa sem jüsta causa, acaba sendo um estímulo 
para a rotatividade, que lhe permitif'â pagar salários menores. 

Por estas razões estamos propondo a elevação do referido percentual, de 
lO% para 20%, admitindo tratar~se de uma alternativa vâlida, e a níveis realis
tas, que, se não representa uma solução definiflVa,-será ao menos um cami
nho aberto para que medidas mais profundas venham a ser adotadas. 

De qualquer maneira, o nosso· objetivo é consubstanciar no Proj.eto ora 
apresentado a contribuição que desejamos- oferecer à solução do problema, 
procurando somar nossa iniciativa àquelas, porventura, tomadas, ou que ve
nham a se concretizar, tanto no Congresso, q_uanto no Executivo. 

A propósito, já em 1978, na ãrea do MinistériO do Trabalho, estudá.vam~ 
se medidas de conteúdo semelhante aq do nosso Projeto. que esperamos seja 
aprovado. 

Sala das Sessões, 15 de outubro de 1980. - Jutahy Magalhães. 

LEG!SLAÇAO CITÃDA 

LE! N• 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 

Cria o Fundo de Gârantia do Tempo de Serviço, e dá outras pro
vidências. 

DECRETO·LE! N• 1.432- DE 5 DE DEZEMBRO 
DE 1975 

Altera dispositivo da Lei nq 5.107, de 13 de setembro de 1966, e 
dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o item 
11, do art. 55, da Constituição, decreta: 

Art. }9 O art. 69, o item I do art. 89 e o art. 19 da_Lei n"' 5.107, de·lJ de 
setembro de 1966, passam a vogorar com a seguinte redação: 

"'_Art. 69 Ocoirendo resCisão do contrato de trabalho, por par
te da_ empresa. sem justa causa, ficará esta obrigada a pagar direta
mente ao empregado optante os valores relativos ao-s depós-itos refe
rentes ao mês da rescis~o. e ao imediatamente anterior, que ainda 
nà~ houver sido recolhido ao BaOco Depositário. além da impor
tância igual a--10%-(âez poi- cento) desses valores e do monta_nte dos 
depósitos, da corieçãO mOnetária e dos juros capitalizados na sua 
conta vinculada, correspondentes ao período de trabalho na empre
sa. 

§ }9 Quando ocorrer_ despedida por culpa recíproca ou força 
maior, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, o percentual de que 
trata este artigo será de 5% (cinco por cento), obrigada a empresa 
aos demais pagamentos nele previstos. 

-§ 29 As_ importâncias de que trata este artigo deverão constar 
do recíbo de quitaçãO de rescisão do contrato de trabalho, observa
do o disposto nos parágrafos do art. 477 da CL T, e eximirão a em
presa exclusivamente quanto aos valores discriminados." 

. ' ...... ~~ .. ----'--- ..... ~ .. ~ _. . -~ .... -· .. • ~- .. '_ .. -· .......... . 
As Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e 

de Financas. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Os projotos lidos serão 
publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !!ii-Secretário: 

ê lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 434. DE 1980 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição, 
nos Anais do Senado, do discurso de posse na Presidência da Confederação 
Nacional da Indústria, do Doutor Albano do Prado Pimentel Franco, n·o dia 
14 de outubro de 1980, em Brasília. 

Sala das Sessões, IS de outubro de 1980.- Passos Pôrto. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Do acordo com o art. 233, § 
19, do Regimento Interno, o requerimento serã publicado e submetido at." ex a~ 
me da Comissão Diretora. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. }'ii-Secretário. 

~lido o seguinte. 

REQUERIMENTO N' 435, DE 1980 

Requeremos urgência, nos termos do art._3_71, aHnea ... c" do Regimento 
Interno, para o PLS n9 34f79, de autoria do Senador Mauro Benevides que 
dispõe sobre o processo de fiscalização pela Câmara dos Deputados e pelo 
Senado Federal dos atas do Poder ExecutiVo e das administrações indiretas 
(Art. 45 da Constituição). 

Sala das Sessões, 15 de outubro de 1980.- Paulo Brossard, Líder do 
PMDB. 

O SR. PREStO ENTE (Gabriel Hermes)- O requerimento que vem de 
ser lido será incluído na Ordem do Dia da sessão seguinte, nos termos regi
mentais. 

Sobre a me~a, requerimento que será lido pelo Sr. J9~Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 436, DE 1980 

1 

• 

Nos termos do artigo 313 do Regimento interno, requeiro dispensa de 
in_tersticio e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resoluç~to nq ·~ 
125, de 1980, que" autoriZa o Goverho do Estado do Paraná a contratar ope
ração de empréstimo externo no valor de USS 50,000,000.00 (cinqüenta mi
lhões de dólares americanos), destinados ao prograrrya de investiment<J em 
áreas urbanas e rurais do Estado, a fim- de qUe figure na Ordem do Dia da ses-
são ordinária seguinte. 

Sala das Sessões, 15 de outubro de !980.- Eunice Mlchiles. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Em votação o requorimer.to. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para encami
nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao 11obre 
Senador Dirceu Cardoso, para encaminhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi· 
sã·o-do orador.)- Sr. President~, não percebi bem a leitura do requerimento, 
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razão pela qual gostaria que V. Ex• o enviasse para mim, a fim de que melhor 
pudesse examiná-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- V. Ex• serâ atendido. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Vamos votar aqui uma projeto de empréstimo que já entra como relógio 

de táxi, com a bandeirada jã alta, porque ã-o invés de começar de zero, já co~ 
meça com a categoria de preço de bandeirada já elevada. Aqui, dispensa de 
interstíCio para eritrai o projeto ainda: que autoi:-iZa o Estado do Paraná a 
contratar operação de empréstimo externo no valor de cinc}ÍienÚl rililhões de 
dólares americanos. Quer dizer, vamos dispensar tudo para e-ntrar Joio ria vo-
tação. ~ 

Sr .. Presidente, isto é um aligeiramento (Jue ·a situ8.Ção-nã0- COmporta. 
Portanto eu desejaria obstruir esse requerimento. O projeto, na Presidência 
da República, no Banco Central, leva dias e dias, mas no Senado não pode 
passar mais de três dias, porque se passar ê um capitis diminutio para· o Esta
do. Quer dizer, o projeto vem por aí e dispensamos tudo para dar o emprésti
mo ao Estado do Paraná, que já foi atendido erri dois empréstimos neSte -ano. 

Sr. Presidente, quero crer que V. Ex• não submeta à votação porque não 
há quorum e sem quorum não deixamos tramitar esSa matéria; Eram essas as 
considerações que eu desejaria fazer. (Muito beni!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Mais algum dos Srs. Sena· 
dores deseja fazer uso da palavra? (Pausa.) 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentado. (Pausa). 
Aprovado. 

• O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Sr. Presidente, requeiro verificação de 
quorum. 

I 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Serã feita a verificação de 
quorum pretendida por V. Ex' 

Suspendo a sessão por alguns minutos para convocar os Srs. Senadores 
ao plenârio. 

(Suspensa às 16 horas e 50 minutos, a sessão é reaberta às 17 ho
ras e 12 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Estâ reaberta a sessão 

\ 
Sendo evidente a falta de quorum. fica adiada a votação e, em conse

qUência, estâ prejudicado o requerimento. 

O Sr. Aderbal Jurema (PDS - PE) -Sr. Presidente, peço a palavra, 
para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nadar Aderbal Jurerna, para uma comunicação. ,J 

\ o SR. ADERBAL JUREMA (PDS- PE. Para uma comunicação. Sem 
; revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos diante de um fato, não diréi 

inédito nesta Casa, mas de um fato inusitado: não conseguimos votar os pro~ 
jetos em pauta por evidente falta de número, embora ~ Bancada do PDS esti~ 

\• vesse, aqui, em grande número. 
Os projetas apresentados, Sr. Presidente, não são da Bancada ·~A" ou da 

Bancada HB", porquanto, nas comissões técnicas, tiVerain-rélatores de vários 
Partidos com assento nesta Casa. De maneira que quero manifestar, em nome 
do colégio de Líderes, a nossa estranheza por este procedimento inusitado das 

\ Oposições, na hora em que temos de dar cumprimento à pauta, que está se 
~) acumulando dia-a-dia, quanto aos projetas assinalados na Ordem do Dia. 

Eram estas as palavras que queria deixar nos Anais desta Casa, para que 
fique evidenciado que não foi um problema partidáriO. Alguns SenadoreS dis~ 

_ !cardam e têm-se manifestado, como o Senador Dirceu Catdoso, mas não há 
• ·uma orientação partidária e, sim, uma orientação ae comissões técnicas que 

l
1 
têm distribuído. seus. p~rojetos se. m olhar a_ cor partidária. No entantO, aqui, 
não tivemos condições de votar, hoje, mais uma vez. Esperamos que, de outra 
vez, os Srs. Senadores, independente dos Partidos que têm assento nesta C a~ 
sa, compareçam para que tenhamos número e possamos esvaziar a pauta. 

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

o Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - Peço a palavra, Sr. Presidente. 

t O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- C~ncedo a palavra ao nobre Se
j nadar Pedro Simon. 

O SR. PEDRo SIMON (PMDB- RS. Sem revisão do orador.)- Sr. 

1
- Presidente: 
~ Importante a argumentação do ilustre Senador por Pernambuco, mas 

queremos dizer à CaSa, que os ·senadores do PM DB, como Senadores de 
•1 Oposição, têm realmente autonomia de exercerem ou nã6 se-u voto, conforme 

a ocasião que acharem oportuna. 

Se nós não comparecemos nesta sessão, e se nos retiramos no momento 
da votação, foi porque o projeto que iã ser votado teve parecer contrário da 
Bancada do PMDB, na Comissão de Consfituição e Justiça, sobre o qual que· 
remos estudar e que seria votado neste momento. 

_ Com relaçã-o ao que diz o SenadOr d-e Pernambuco, realmente, é muito 
importante a presença para votar. Por exemplo, se a sua Bancada tivesse 
comparecido, hoje, pela manhã, talvez tivéssemos votado as-prerrogativas do 
Congresso Nacional. Infelizmente, faltou a sua Bancada, numa matéria tão 
importante e fundamental e que diz respeito à Vida deste próprio Congresso. 
(Muito bem!) 

O Sr. Jarbas Passarinho (PDS - PA)- Sr. Presidente, como Líder, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTÉ (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jarbas Passarinho, como Líder. 

O SR. J ARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Como Líder. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Suponho que não é motivo de polémica entre nós, mas o nobre Senador 
pelo Rio Grande dg Sul coloca llma questão de maneira a merecer um reparo. 
Em primeiro lugar, o requerimento que foi a·presentado não era de urgência, 
não foi assinado por nenhum Líder, foi um requerimento de dispensa de in
terstício, que temos votado aqui inúmeras vezes, a favor dos interesses da 
Oposição, haja vista os últimos pedidos do Senador Lázaro Barboza. 

O nobre Senador pelo Paranâ, Senador Leite Chaves, a mim me parece 
que teve urna dúvida a respeito da interpretação exata do que seria o caso da 
dispensa de interstício. Dispensados os interstícios, não teríamos o projeto 
sob forma de urgência para votar de maneira nenhuma, apenas se antecipava, 
na tramita-ção, na queima de algumas etapas, a sua vinda para a Ordem do 
Dia. LogO, nada hi:i.Via que im-pedisse o praZo que a Comissão de Consti
tuição e Justiça gostaria de estudar. 

Relativamente à ironia feita pelo Senador Pedro Simon, a respeito da 
presença de Bancada, ela não cabe, no dia de hoje, particularmente, não cabe. 
Primeiro, porque em relação aos projetas de empréstimos para os Estados e 
municípios, o que tem havido aqui é sempre uma solução suprapartidária. 
Tanto que o nosso ilustre colega pelo Espírito Santo se vê, às vezes, só ou 
acompanhado de duas ou três vozes no mesmo sentido, e usa do direito parla
mentar de obstruir. S. Ex• está ali assentindo com a cabeça e, automaticamen
te, confirmando a verdade que estou dizendo. 

Temos votado sempre isso, aqui, suprapartidariamente. Alguns Senado
res, ainda, declaram seu ponto de vista contrário, maS votam. Hoje, o que 
houve que levou o Senador Aderbal Jurema a fazer o registro que fez, que é 
um registro ímpecãvel: é que havendo vinte e tantos Senadores presentes pelo 
PDS, bastaria que houvesse nove Senadores da Oposição e teríamos votado, e 
a_Oposição está presente na Casa. Então, hoUve algum motivo que não está~ 
vamos atinando qual seria, para a OPoSição fazei- obstrução. Se é esse que o 
nobre Senador Pedro Simon levanta, 6 motivo não-existe. Não existe, Pela 
simples razão de que não é urgência, é Um pedido de eliminação da interstí
cio. 

Já quanto à ausência da Bancada do PDS na yotação pela manhã, S. ~' 
sabe perfeitamente. que esta a1:1-~ência fo~ uma atítU.de_ deliberada, uma vez que 
os fatos já são bem c.onhecidos e são muitO ·penosOs, particularmente para al
guns de nós, pois com a atitude ~omad+a em relaçãO ao Substitutivo do Sena
dor Aloysio Chaves,_ n~o havia_mai~_como procurarmos úm entendimento. 
POrque o Senador Csgotara, fof-afé â exaustão, eSgotando as suas iniciativas 
na tentativa de obter um acordo. Nisso eu separo nitidamente a posiçãO das 
Oposições daquela torna~a por alguns dos nossos companheiros. Sei, e acho 
que o Senador Pedro Simon não discordaria de mim, que aS Oposições fazem 
corno questão fechada dois pontos: a inviolabilidade e o decurso de prazo. 
Pois eu não, fui procurado por próceres do meu- Partido, que estavam dissen
tindo do Partido, sugerindo claramente que se votássemos o restante da ma
téria, aprovássemás o restante da matéria, que eles também votariam conos~.:o 
contrariamente à derrubada do decurso de prazo e contrariamente à inviola
bilidade. Então, seria a Bancada do PDS unida que garantiri3 a aprovação de 
uma emenda, em parte, o que me levou a argumentar com essa pessoa que as-· 
sim falou comigo: por que tãZão, neste caso, não partimos do Substitutivo do 
Senador Aloysio Chaves? Substitutivo este trabalhado, que procurou chegar 
a um denominador comum, avançou em inúmeros aspectos do recobramento 
das prerrogativas do Congresso. O art. 30, por exemplo, praticamente caía to
do; o Decreto-lei modificava de substância, de carãter; a auto-administração 
das duas Casas era devolvida. Não! Preferiu.se derrubar o projeto para carac
teriZar, talvez, o que agora pretendeu o nobre Senador Pedro Simon,_ que·ô 
projeto não teria sido aprovado pela nossa ausência. 
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Estamos cansados de dizer, didaticamente, que num projeto de emenda à 
Constituição não cabe essa argumentação. Agora sim, coube. As Bancadas 
das Oposições, retirando-se de plenário, impedirarri -que-atiilgiSsemos o quo
rum. É uma manobra natural, só que eu não atinava por quê. Mas não atingi
mos 34 votos, conseqüentemente uma obstrução e a matéria não pôde servo
tada. No caso de proposta de emenda à ConstituiÇão, iodos nós sabemos, e o 
nobre Senador Pedro Simon melhor que eu, porque tem muito mais experiên
cia parlamentar, que era necessário que houvesse 211 votos .. sim''-d.i Câma
ra, seguidos de 34 votos ·~sim" do Senado, para a aprovação da matéria. 

De maneira que até ao contrário, a presença de parie da Bãncada desaju
dou os interesses da Oposição. Porque, na medida em que parte da Bancada 
lâ ficou e votou "não" ou absteve-se de votar, completou o quorum. E com
pletado o quorum de 211 pôde V. Ex•, Presidente Luiz VIana, declarar a 
emenda rejeitada. Se a nossa Bancada tivesse se a'!Jsentado totalmente a 
emenda rião teria sido rejeitada e a votação estaria inconclusa. 

Então não cabe, portanto, a analogia, data vênia. que o nosso brilhante 
colega pelo Rio Grande do Sul, Senador Pedro Simon, acabou de fazer. 
(Muito bem!) 

O Sr. Leite Chaves (PMDB - PR)- Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz VIana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR)- Sr. Presidente, Srs. Senado-
res: 

Havia uma razão para que as Oposições se abstivessem de votar nesse ca
se:; elas agiram em legítima defesa da moralidde pública. 

Esse projeto foi aprovado, hoje, na Comissão -de Constituição e Justiça, e 
foi Uma surpresa para nós que ele se antecedesse a todos, na votação, para 
que se lhe dispensasse o interstício necessário ao exame de Plenário. 

O Estado do Paraná já foi contemplado, de 1972 para Cá, em mais de 600 
milhões de dólares. E recentemente O Estado de S. Paulo, na sua edição do 
diil 12 deste mês, numa matéria que não foi Conttsiãda, mostrou que o Estado 
do Paraná está usando dinheiro em profusão, para corromper a imprensa do 
Estado. Não há jornal que seja capaz de levantar qualquer crítica ao Gover
nador do Estado, porque disso ele não gosta; e para que não haja crítica ele 
subvenciona essa imprensa do Estado do Paraná. Apenas um jornal que re
solveu ser independente sofreu tal sorte de pressão que foi à falência. Isso está 
pubHcado no O Estado de S. Paulo, e constituiu, hoje, matéria integrante do 
meu voto divergente. 

Alêm do mais, o Governo que il.ão usa comportamento, seriedade no uso 
de dinheiro público não pode recorrer a emprêstirno externo. Aliás, no Para
ná se tem conhecimento de que o último desses empréstimos, no valor de 100 
milhões d~ dólares, como jã disse aqui no plenário, foi utilizado para a coop
tação de prefeitos do ex-MDB. 

Então, há necessidade de um exame mais detalhado; não se pode ataba
lhoadamente decidir sobre matéria dessa natureza. Alêm do mais censuro, 
aqui, inclusive, a runcionârios da Casa, que, digamos, bastou que se pedíss~ 
vista de um processo para que um exame de pessoas viesse a solicitar - pres
sionado pelo Estado ou pelo Governo- um parecer de Plenãrio, um parecer 
de corredor, um parecer em que a Camisão, inclusive, se teunisse estraordina
riamente, na semana passada, jã depois de quarta-feira, para que se atendesse 
a uma pretensão dessa natureza. 

Então, o Senado tem que tomar conhecimento disso. Este ê um caso dife
rente. Que aprovem, mas que aprovem com conhecimento do Senado e, 

. sobretudo, da Nação brasileira. (Muito bernt) 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - Peço a palavra, Sr. Presidente, 
para uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Aloysio Chaves. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Para uma explicação pessoal. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Faço um esclarecimento de natureza urgente, porque envolve um pro
nunciamento, hoje, da Camisão de Constituição e Justiça, da qual tenho a 
honra de ser Presidente. 

O nobre Senador Leite Chaves não estã com a razão, e mais do que isso, 
S. Ex' está preso às palavras e completamente afastado dos fatos, da verdade, 
da realidade. 

Sou forçado a fazer esta declaração, Sr. Presidente, porque a Comissão 
de Constituição e Justiça decide como uma Comissão técnica, sob o aspecto 
da juridicidade e da constitucionalidade; nada: !TI ais, nem, entra no mérito. E 
receber uma decisão unânime da Camisão de Economia, E o parecer exarado 
no processo teve tramitação regular, foi apresentado, pediu vistas, e foi mar
cada, uma sessão ordinária para ser incluído em pauta, relatado e discutido 
a_mplamente. 

Dizer, portanto, nestã Casa, que esta decisão implica numa defesa da 
moralidade pública, do bom emprego dos dinheiros públicos, não se compa
dece com a verdade. O pronunciamento do nobre Senador Leite Chaves é um 
pronunciamento político, argumentos e invocações de natureza política com 
relação ao GoVernador do Paranâ, não uma decisão técnica, não uma decisão 
fundamentada s-ob o ponto de vista técnico da juridicidade e da constitucio
nalidade. Não assiste nenhuma razão a S. Ex'. 

A partir disso, Sr. Presidente, não t~o nenhuma indicação especial 
para falar, mas desejo ressalvar a indiscutível honorabilidade e a dignidade 
pessoal do eminente Governador do Pãraná~ nOsso ex-companheiro nesta CaM 
sa, Senador Ney Braga. Todo o País conhece o procedimento correto, a con
duta retilínea, a honestidade irreprochável de S. Ex• na função de Governa~ 
dor do Estado do Paraná~ de Prefeito, de Ministro da Agricultura, de Minis
tro da Educação e como Senador da República. 

Quanto, Sr. Presidente, à falta de quorum, o eminente Senador Aderbal 
Jurema jã deixou perfeitamente esclarecido; porque quem manusear esta Or
dem do Dia -vai encontrar, seguramente, sem engano, três pareceres do Sena
dor Orestes Quércia, três pa'receres do Senador Franco Montoro, um parecer 
do Senador Cunha Lima e o Parecer de n'il 730, do nobre Senador Leite Cha
ves, aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e 1 ustiça, em se 
tratando de autorização de empréstimo para a Prefeitura Municipal de Ro
lândia, no Estado do Paran_á. (Muito bemt Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, requerimentos de 
informações de autoria do nobre Senador Dirceu Cardoso. 

Nos termos do inciso VI do art. 239 do Regimento Interno, os requeri
mentos serão examinados pela Presidência. 

- -

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Sr. Presidente, eu pedi a palavra antes do 
requerimento. 

.. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Mas é para justificar o requeri- • 
mento? 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Não. Pedi antes de V. Ex• ler o requeri
mento. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Perdoe V. Ex• Quanto ao requeri
mento, nos termos do Regimento ... 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Não que~o saber nada do meu requt.:rimenM 
to, pode até rasgâ-lo. Sr. Presidente, queria falar sobre o meu requerimento, 
mas V. Ex•, sub-repticiamente, cassou a minha palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Sub-repticiamente, não, pois V. 
Ex~ está presente. Apenas, não se fala sobre o requerimento, e eu, regimental
mente, não poderia ... 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) --Sr. Presidente, então estou vendo as
sombração ou passarinho verde. Todos falaram sobre o meu requerimento; 
só eu é que não pude falar. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Todos falaram sobre o requeri
mento? 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Exatamente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Peço desculpas a V. Ex•, pois 
pode ser até que eu esteja em equívoco ... 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- V. Ex' é um homem muito delicado
pede desculpas, mas vai .. apertando a goela". 

• 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Não estou duvidando, mas ape- I 
nas dizendo que, sinceramente- e V. Ex'- tem que reconhecer-, que quan- i

1 do chegu_ei aqui, estava falando o Senador Aderbal Jurema. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sobre o meu requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Eu não sabia. Eu o ouvi falando 
sobre o fato de que a Bancada da Oposição queria retirar-se do plenário, em 
parte, mas não sabia que isso tinha qualquer pertinência com o requerimento 
de V. Ex'l- Depoís, falou o Senador Pedro Simon, também, ... 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Sobre o meu requerimento, exatamente, 
Sr. Presidente. 

~ 

• 
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O SR. PRESIDENTE (Luíz Viana) -Se V. Ex• quiser fazer alguma bre
ve comunicação, tenho todo o prazer em concedê-la. Quanto ao mais, V. Ex• 
me perdoe. 

O Sr. Dirçcu C~udoso (ES)- Agradeço a honrosa deferência de V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Não é honrosa, mas apenas um 
direito que V. Ex' tem. Peço desculpas a V. Ex•, porque realmente eu não sa
bia que esse debate que se travou, no qual falaram os Senadores Pedro Si
mon, Aloysio Chaves, Adcrbal Jurem a e Jarbas Passarinho, girava em torno 
do requerimento de V. Ex~ Eu não estava aqui; não havia lido e nem sabia 
que ele havia sido lido, mas deve ter sido antes, para que suscitasse esse deba
te. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Pois é. Mas eu queria falar sobre ele. 

O SR. PRF.SmF.NTF. (Luiz Viana)- Mas, como o requerimento de V. 
Ex9 podia suscitar debate sem ser lido ou antes de ser lido, é que acho real
mente uma coisa muito estranha. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS- PA)- Sr. Presídente, permite V. ÉX•? 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Pois não. 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA)- Estava eu na Presidência, 
quando o requedinento foi lidO; e o nobre- Senador Dírceu-- Cardoso- falou 
sobre o mesmo. Eu o coloquei em votação, e s·. Ex'" pecnu Vel-ífícação. LogO, o 
Senador Dirceu Card_o_so falou sobre o requerimento. 

O SR. PRESlDf.NTE (Luiz Viana)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não há quorum para deliberação. Em_conseqUência, deixam de ser sub
metidos a votos os itens I a 3, cujas matérias estão em fase de vótaÇão: 

São os seguintes os ·uens·-cuja votaÇão é adiada 

-I-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 87, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 731, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria 
(SP) a elevar em Cr$ 5.5 !3.411,00 (cinco milhões, quinhentos e treze mil, qua
trocentos e onze cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob ne 732, de 1980, da CÓmissão 

de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e j11ridicidade. 

-2-

Votação, cm turno único, do Projeto de Resolqção n9 88, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seU Parecer n~' 733, 
de 1980; que autoriza R Prefeitura Municipal de Três Lagoas (MS), a elevar 
em Cr$ 17.631.000,00 (dezessete milhões, seiscentos e trinta e um mil cruzei
ros) o _mont_aote de _sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 734, de 1980, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidade. 

-3-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~'90, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n11 737, 
de \980}, que autoriza a Prefeitura Municipal de Barra do Garças (MT), a 
elevar cm Cr$ 6.417.000,00 (seis milhões, quatrocentos e dez_essete mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER. sob n' 738, de 1980, da Comissão 

- dt.' Constituiçàú e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Passaremos, pois, ao exame do 
item n'? 4. 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei do SenaOo n~' 43, de 1980-
Complementar, do senador Helvídio Nunes, que dá nova redação ao item 
1. art. 2•. da Lei Complementar n• I, de 9 de novembro de 1967, tendo 

PARECERES, sob n•s 806 e 807, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitúcionalidade, juridici
dadc e, no--mérito, favorável, com emenda que apresenta; e 

- de Municípios, favorável ao projeto" e à emenda da Comis
são de Constituição e Justiça. 

Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 19-Secretário. 

E lid_a a seguinte 

EMENDA N• 2 (De Plenãrio) 
(Substitutivo) 

Ao Projeto de Lei do Senado n• 43, de 1980 - Complementar. 

Dê-se aO projeto a seguinte redação: 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. (I' Os itens I e IV do art. 2<;o da Lei Co"mplementar n~' 1, de 9 de no

vembro de 1967, passam a vigorar com a seguinte redação: 

''I- População estimada, superior a 6.000 (seis mil} habitantes 
ou não inferior a 3 (três) milésimos da existente no Estado:" 

"IV- Arrecadação, no último exercício, de 2 {dois) mílêsimos 
da renda estadual de impostos." 

Art. 2"? __ Esta Lei _entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3'?- Revogam-se- as disposi"ções em Contrário. 

Sala das Sessões, IS de o~tubro de 1980.- HeiYídio Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A proposição depende de justifi
cação a ser feita da tribuna. 

- Conce_do a palavra aO. seu nobre aútor, Senador Helvídio_Nunes. 

O SR. HELVlntO NUNES (PDS . .:.._ PI. Para justificar. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No princípio da presente Sessão Legislativa, apresentei um projeto de lei 
complementar com o objetivo de alterar o item I do art. 29, da Lei Comple
mentar n9 I, de 9 de novembro de 1967. Na verdade, o item I exige, para a 
criação de municípios, uma população estimada superio~ a 10 mil habitantes 
ou não inferior a cíncOffiilésimos da existente no Estado. Foi sobre este item 
- repito - que ilicidiu a proposição apreseritida ao Senado Federal. 

Depois de tramitar pelas comissões técnicas da Casa tendo em todas elas 
recebido parecer favorável, resolvi, ontem à tarde, por sugestão do eminente 
Deputado Lidovino Fanton, alterar a proposição inicial com o proPósito de 
modificar, também, o item IV do art. 29 da referida lei complementar. 

rar: 
Diz o item IV, cuja fedação a emenda que ora ofereço se propõe a alte-

"Arrecadação, no último" exercício, de 5 milésimos da renda es
tadual de impostos." 

Em verdade, se os Estados de população rarefeita não estão em con
dições de criar municípios fac_e à exigência do item I do art. zq da Lei Comple
mentar n"' 1, muito menos poderão chegar à criação de municípios, satisfazen
do o requisito constante do item 4: a arrecadação no último exercício, de cin
co mi!ésimos da renda estadual de impostos. 

E que, Sr. Presidente, tornando-se como exemplo o Estado do Rio Gran
de do Sul, que arrecadou, de ICM em 1979, quinze bilhões, setenta e quatro 
milhões. e setecentos e sessenta e quatro mil cruzeiros, para que se possa pre
tender a criacào de um munidpio no Rio Grande do Sul é necessário que a vi
la, o povoado, a comunidade que se pretende beneficiar, tenha a arrecadação 
de 75 milhões, 373 mil e 820 cruzeiros, O que é, de uma maneira geral, im
possível. No que diz respeito ao meu Estado, o Piauí, a arrecadação do ICM 
no exercício próximo passado foi da ordem de 545 milhões e 850 mil cruzei
ros; cinco milésimos da arrecadação do ICM, de 1979, significam 2 milhões, 
729 mil e 250 cruzeiros, quantia que não é arrecadada por dezenas de municí
pios que já têm longa experiência de vida autônoma. 

Note-se que a lei não fala em arrecadação do ICM_e sim em renda ~ta
dual de impostos, o que significa que este requisito ainda se tornarã mais in
suportável, não apenas para os pequenos Estados, isto é, para os Estados de 
pequena arrecadação, mas, igualmente, para os grandes Estados, como o Rio 
Grande do Sul, Paraná e São Paulo. 

Daí, Sr. Presidente e S;s. Senadores, por que ofereci emenda ao projeto 
que eu próprio apresentei, a fim de que retorne à Comissão de Constituição e 
Justiça e mais tarde volte a este Plenário, na realidade, modificando aqueles 
pontos, modificando todos os requisitos da Lei Complementar n~' 1, de 9 de 
novembro de 1967, que estrangulam, que, na verdade, impedem a criação de 
municípios. 

Esta a justificativa ao projeto, melhor dizendo, à emenda que ofereço ao 
projeto de lei complementar que visa criar condições reais para que, nos dife
rentes Estados brasileiros, as populações interessadas possam pensar valida
mente na criação de novas unidades municipais. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Em discussão o projeto e as 
emendas. (Pausa.) 

Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
A matéria volta às comissões competentes em virtude do recebimento de 

emenda em plenário. 

O Sr. Moacyr Dalla (PDS - ES) - Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Concedo a palavra ao nobre Se
nador Moacyr Dalla. 

O SR.I\IOACYR DA LLA (PDS- ES. Pela ordem. Sem revisão do ora· 
dor.) - Sr. Presidente: 

Com base no art. 180, § ]9, do Regimento Interno, requeiro verificação 
de quornm para prosseguimento da sessão. 

O SR. PRES!!JENTE (Nilo Coelho)- Pela verificação feita pela Mesa, 
contamos, neste momento, com lO Srs. Senadores. 

Vamos suspender a sessão por 10 minutos, na "forma regimental. (O Sr. 
Presidente faz acionar as campainhas.) 

(Suspensa às 17 horas e 45 minutos, a Sessão é reaberta às 17 ho
ras e 55 minutos.} 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Está reaberta a sessão. 
Persistindo a falta de quorum- para o prossegufmento da sessão, as ma

térias constantes dos itens 5 a 21 da Ordem do Dia ficam com a sua apre
ciação adiada para a próxima oportunidade. 

Pelo mesmo motivo, fica adiada a votação do Requerimento n"' 432/80, 
lido em sessão anterior. 

São os seguintes Os iienS Cuja apreciação fica adiada 

5 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 101, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Finanças como conclusão de_seu Parecer N"' 
775, de 1980), que autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a realizar 
operação de empréstimo externo no valor de USS 15,000,000.00 (quinze mi
lhões de dólares norte-americanos) destinado ao programa de ação do Esta
do, tendo 

PARECER, sob n' 776, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucioil.alidade e juridicidade. 

6 

Discussão, em turno único, do Projeto de ResoJução n"' 102, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Finanças como conclusão de s_eu Parecer n"' 777, 
de 1980), que autoriza o_Governo do Estado da Bahia a realizar operação de 
empréstimo externo no valor deUS$ 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de 
dólares), para aplicação nos programas de transporte rodoviário e de energia 
elétrica do Estado, tendo 

PARECER, sob n' 778, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça? pela constitucionalidade e juridicidade. 

7 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 91, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
739, de 1980), que autoriza a PrefeitUI:a Municipal de Igarapava (SP) a elevar 
em CrS 14.759.280,00 (quatorze milhões, setecentos e cinqüenta e nove mil, 
duzentos e oitenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 740, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e- Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

8 

Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Resolução n"' 92, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 
741, de 1980) que autoriza a Prefeitura Municipal de lrecê (BA), a elevar em 
Cr$ 195.132.000,00 (cento e noventa e cinco milhões, cento e trinta e dois mil 
cruzeiros) o montante de sua divída consoHdacl_a, tendo 

PARECER, sob n• 742, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

9 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 93, de !980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
743, de 1980)~ que autoriza a Prefeitura Municipal de Rancharia (SP) a elevar 
em CrS 4.704.000,00 (quatro milhões, setecentos e quatro mil cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 744, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

10 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução o'? 103, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 
779, de 1980), que autoriza a empresa de urbanização do Recife- URB, a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 204.543.216,36 (duzentos e 
quatro milhões, quinhentos e quarenta e três mil, duzentos e dezesseis cruzei
ros e trinta e seis centavos), tendo 

PARECER, sob n• 780, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

11 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 104, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia_como conclusão de ')eu Parecer n9 
781, de 1980) que autoriza a Prefeitura Municipal de Cajazeiras (PB) a elevar 
em Cr$ 48.644.944, li (quarenta e oito milhões, seiscentos e quarenta e quatro 
mil, novecentos e quarenta e quatro cruzeiros e onze centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 782, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

12 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 105, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
783, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente 
(SP) a elevar em Cr$ 110.560.327,71 (cento e dez milhões, quinhentos e ses
senta mil, trezentos e vinte e· sete cruzeiros e setenta e um centavos), o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 784, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-13-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 107, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
796, de 1980), que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar em 
Cr$ 667.000.000,00 (seiscentos e sessenta e sete milhões de cruzeiros) o mon
tante de Sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 797 e 798, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

-14-

Discussão, em turno único, do Projeto" de Resolução n'? 108, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
802, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Limeira (SP) a elevar 
em Cr$ 30.4-89.375,00 (trinta milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, tre
zentos e setenta e cinco cr.uzeiros), o montante de sua dívida consolidada, ten
do 

PARECER, sob n' 803, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-IS-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 111, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
814, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) a elevar 
em Cr$ 25.495.947,12 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e noventa e cinco 
mil, novecentos e quarenta e sete cruzeiros e doze centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 815, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-16-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 86, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'9 
729, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rolândia (PR), a elevar 
em Cr$ 10.088.324,40 (dez milhões, oitenta e oito mil, trezentos e vinte e qua
tro cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua dívida consolidada, ten
do 

PARECER, sob n' 730, de 1980, da Comissão 
- de Co!lstituiçào e- Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-17-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' li O de 1980 (a
presentado pela Comissão de FinançaS cqmo conclusão de seu Parecer n"' 812, 
de 1980), que autoriza o Governo d_o Estado de Sergipe a realízar operação de 

• 

• 

• 
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empréstimo externo no valor de US$ 10,000;000,00 (dez -milhões de dólares) 
para aplicação- no sistema rodoviário estadual, tendo 

PARECER, sob n• 8!3, de 1980, da Comissão 
- de Constítuiçào c Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-18-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 89, de 
1980, do Senador Aderbal J urema, que dispõe sobre isenção de multas previs
tos nos arts. 7' c 8' da Lei n' 4. 737, de I 5 deju!bo de I 965- Código Eleitoral. 
tendo 

PARECER, sob n' 801, de 1980, da Comissão 
- de Rt."daçào, oferecendo a redução do vencido. 

-19-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n'~' 158, de 
1978. do Senador Oreste~ Quêrcia. que acresCenrapa-rágrafo único ão art. 39, 
a<~ Lei n~' 5.859. de I l de dezembro de 1972. que dispõe sobre a profl~são de 
empregado doméstico, tendo 

PARECERES, sob n•s 470 e 471, de 1980, das Comissões 
- de ConslituiçàO c Justita-, pela constitUcionalidade e juridicidade; e 
- de- Legislatào Social. favorável 

-20-

Dbcussfio, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 82, de 
1979, do Senador Hcnrique-SantiUo, que- altera o artíg·0--5o;o do Decreto-lei n9 
<J""· de 21 de outubro de 1969. tendo 

PARECERES, sob n•s 56! a 564, de 1gso. das Comissões 
-de Constituição e Justiça- )\1 pronunciamento: pela constítucíonali

dade e juridicidade, com voto vencido dos Senadores Almir Pinto, Aloysio 
Chave~. Raimundo Pan:nte e Murilo Badaró; 2"' pronunciamento: favorável 
aú Projeto na forma do substitutivo da Comissão de Finanças; 

- de Transporte~, Comunicações e Obra!!. Públicas, favorável, com voto 
':~:ncido, em separado, do Senador Pedro Pedrossian; 

- de Finanças, favorável, nos termos de substituti\'O que oferece. 

-21-
Discussào, em primdm turno {apreciação preliritinar da constitucionali

d1de, nos te:rmos do art. 296 do Regimento Interno), do PrOjeto de Lei do Se
nado n"' 344, de 1979, do Senador Orestes Quércia, diSpondo sobre o paga
mento em dobro do auxílio-natalidade, no casa que especifica, tendo 

PARECER. sob n' 762, de 1980, da Comissão 
- dt• Consriruiçào e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

() ~~~. I'RESillENTE (Nilo Coelho)- Nada mais havendo que tratar, 
\t..JU encerrar a presente sessão. designando para a ordinária _de amanhã a se-
gulnte 

ORDEM DO DIA 

Vot<Jção, em fürnó-úniCo, do Projeto de Resolução n9 87, de 1980 (apreM 
~entado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 731, 
d<: 19~0). que autoriza a Prefeitura Municipaf de Santo Antônio da Alegria 
(SP) a elevar em Cr$ 5.513.411,00 (cinco milhões, quinhentos e treze mil, qua
trocentos e onze cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 732, de 1980, da Comissão 
- de C'onstituitào e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

2 

Votação, cm turno único. do Projeto de Resolução n'i' 88, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como cOnclusão de seu Parecer n'i' 733, 
de ! 980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Três Lagoas (MS), a elevar 
~m CrS 17.631.000,00 (dezessete milhões, seiscent_os _e _trinta_ e um mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob no 734, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

J 

Votação, em turno único, do Projeto de Rcsoluçãô n<? 90, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Ecunomla como conclu_são de seu Parecer n<? 737, 
de I 980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Barra do Garças (MT), a 
elevar em CrS 6.417.000,00 (seis milhões, quatrocentos e dezessete mil cruzei
fi)S), o montante de sua díVida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 738, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitu_cionalidade e juridicidade. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'~' 89, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 735, 

de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Americana (SP) a elevar em 
Cr$ 173.496.739,50 (cento- e setenta e três milhões, quatrocentos e noventa e 
seis mil, setecentos e trinta e nove cruzeiros e cinqUenta centavos) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 736, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

5 

Votação, em turno único, do Requerimento n'~'435, de 1980, do Senador 
Paulo Brossard, de urgência, nos termos do art. 371, C, do Regimento Inter
no, para o Projeto de Lei do Senado n'~' 34. de 1979, do Senador Mauro Bene
vides, que dispõe sobre o processo de fiscalização, pela Câmara dos Deputa
dos e pelo Senado Federal, dos atos do Poder Executivo e os da adminis
tração indireta. 

6 

Discussão. em turno único, do Projeto de Resolução n9 101. de 1980 (a
presentado pela Comissão de Finanças corno conclusão de seu Parecer n'i' 775. 
de 1980). que autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a realizar ope
ração de emf)iéSümo-exierno no valor de USS 15,000,000.00 (quinze milhões 
de dólares norte-americanos) destinado ao programa de ação do Estado, tt:n
do 

PARECER, sob n' 776, de !980, da Comissão 
- de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

1 

Discussão, em lurno único, do Projl!to de Resuluçâo n9 102, de 1980 (a

presentado pela Comissão de Finanças coniO conclusão de seu Parecer n"' 777. 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado da Bahia a realizar operação de 
empréstimo externo no valor de US$ 25.000,000.00 (vinte e dnco milhões de 
dólares). para aplicação nos programas de transporte rodoviário e de energia 
elétrica do Estado. tendo 

PARECER, sob n' 778, de 1980. da Comissão 
- de Constitui~ão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n<? 91, de 1980 (a
present:.ldo peJa Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
739, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Igarapava (SP) a elevar 
em Cr$ 14. 759~280~00 (quatorze rnilhô-Cs. setecentos e cinqUenta e nove mil. 
duzento~ c oitenta cruzeiros) o montante de sua dívida conso!idada, tendo 

PARECER, sob n' 740, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

9 

Discussão~ em turno único,-do Projeto de Resolução n'i' 92, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
741, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Irecê (BA), a elevar em 
Cr$ 195.132.000,00 (cento e__noventa..e..cinco milhões. cento e trinta e dois mil 
cruzeiros) o montante de sua· dívida consolidada, t~ndo 

PARECER. sob n' 742, de 1980, da Comissão 
- de- Constituição e- Justi('a, pela constitucionalidade e juridicidade. 

lO 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 93, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
743, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rancharia (SP) a elevar 
em Cr$ 4.704.000,00 (quatro milhões. setecentos e quatro mH cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada.. tendo 

PARECER, sob n' 744, de 1980, da Comissão 
- df.' Constituic;iio e -Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

II 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 103, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
779, de 1980), que autoriza a Empresa de Urbanização do Recife- URB. a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$--204.543.216,36 (duzen-tos ~: 
quatro milhões. quinhentos e quarenta e três mil, duzentos e dezesseis cruzei· 
ros e trinta e seis centavos) tendo 

PARECER, sob n' 780, de 1980, da Comissão 
- de ConstituiÇ-ão c Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-12-

Discussào, em turno único, do Projeto de Resolução n<? 104, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economía como conclusão de seu Parecer n<? 
781, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cajazeíras (PB) a elevar 
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em Cr$ 48.644.944,11 (quarenta e oito milhões, seiscentos e quarenta e quatro 
mil. novecentos e quarenta e quatro cruzeiros e onze_ centavos) o rriOntante de 
sua dívida consolidada. tendo 

PARECER. sob n"' 782, de 1980, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-13-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 105, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conClusão de ser Parecer n'>' 
783, de 1980), que it.úOfiia a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente 
(SP) a elevar em Cr$ 110.560.327,71 (cento e dez milhões, quinhentos e ses
senta mil. trezentos e vinte e sete cruzeiros e setenta e um centavos), o mon
tante de sua dívida consolidada. tendo 

PARECER, sob n• 784, de 1980. da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-14-

Discussào. em turno único. do Projeto de Resolução n"' 107, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
796, de 1980), que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar e:m 
CrS o67.000.000,00 (SeiscentOs e sessenta e sete milhões de cruzciros) o mon
tante de su:.~ dívida consolidada. tendo 

PARECERES. sob n•s 797 e 798. de 1980. das Comissões: 

- de Cun~tituiçào e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-- dt' ~1unit.·ípios, favorãvel. 

-15-

D!srussào. cm turno único~ do Projeto de Resolução n~' 108, de 1980 (a
presentado pela Comissão de Economia como Conclusão de seu Parecer·n~' 
J;:02, de 198()), que autoriza a Prefeitura Municip-arae Limeira (SP) a elevar 
-:n1 C r-\ 30.489.375.00 ctrinta ·milhões, quatrõcent() c ua..;:-1ta e nove mil, tre
il;!tl!OS e setenta e cmco cruzeiros), o montante;:~.- -,ua díYida cvr~-• ,lidada. ten-
(!•-, 

PARECER. sob n' 803. de 1980. da Com:..sfu> 

~ de <. on~tituiçào c Justiça. pela constituciona,;J..:tde e juridi .. ldade. 

-16-

DJSCUSS;;<J_ em turno único. do Proj~to de Resolução n'íl 111. de 1980 (a
pres,eniaào pela Comissão de Eo::onomia como conclusão de seu Parecer _n.., 
:-.: l•t de- !980). que autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) a elevar 
em (r) 25.4~5.~47.12 (vinte e cinco milhões. quatrocentos e noventa e cinco 
1n1!. novecentos e quarenta e sete cruzeiros e doze centavos) o montante de 
~ua divida consolidada. tendo 

J-),.\RECER~ ~ob nv Sl5. de 1980. da Comissão 

~ d;; Cun~tiiUição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-17-

l)p;çu~sHo" em turno único. do Proic:to de Resolução n"' 86. de 1980 (a-
1:Ht::~t:m,td•) rela Comissão de E..::onúmia como .conclusão de seu Parecer n9 

~2'-l de- J9XO), que autOriza a Preit!itura Municipal de Rolândia (PR), a elevar 
<;'!ii (r) iCt,08X 324 .. M) (de~ miihõe~. oitenta e- oito mil. trezentos e vinte e qua
tro cruzeiros e quarenta centavos} o montante de sua divida consolidada. ten-

PAR[CEK sob n" 730. de 1980. da C1Jmissão 

~- dt:· ("•)!1-.t!tuido r Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade. 

-·IS--

D!SClJSsào. em turno único, do Projeto de Resolução n'íl 110. de 1980 (a
NQentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer nv 812. 

!980). que autoriza o Governo do Estado de_Ser~ipe a -realizar operação de 

emp'réstimo externo no valor de US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares) 
para aplicação no sistema rodoviário esti:l-dual, tendo 

PARECER, sob n' 813, de 1980, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-19-
Discussão, em turno úníCo. do Projeto de Resolução n"' 120. de 1980 (a

presentado pela Comissão de- Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
839; de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Fortaleza (CE) a elevar 
em Cr$ 148JOO.OOO.OO (cento e quarenta e oito milhões e trezentos mil cruze!· 
ros) o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 840 e 841, de 1980, das Comissões 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de l\lunicípios. favorável. 

-20-

Díscussão. em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n_"' 89. de 
1980. do Senador Aderbal Jurema, que dispõe sobre isenção de multas prev·is
tas nos arts. 7v e 8"' da Lei n~' 4.737. de 15 de julho de 1965- Código Eleitoral, 
tendo 

PARECER, sob n' 801, de 1980, da Comissão 

- de Rcdaçào, oferecendo a redaçào do vencido. 

-21-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 158, de 
1978. do Senador Orestes Quércia, que acrescenta parágrafo único ao art. Jl' 
da Lei n9 5.859. de lI de dezembro de 1972, que dispõe sobre a profissão de 
l!mpregado doméstico, tendo 

PARECERES, sob n•s 470 e 471. de 1980, das Comissões 

- de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade e juridicidade: e 
- de Lt.~gislaçào Social, favorável. 

-22-

Discussão. em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 339, de 
l97X. do Senador Murilo Paraiso, que dispõe sobre a extinção da enliteuse de 
hen~ públicos e particulares, e dá outras providências, t~ndo 

PARECERES. sob n•s 640 e 641. de !980. das Comissõe> 

- de Constituiç-ão e Justiça. pela constitucionalidade, juridiL:iJadc e, no 
mérito. favorável~ e 

- de Finanças. favorável. 

--23-

Discussão. em primeiro turno, do Projeto de Ld do Senado n~' 82. dc-
1979, do Senador Henrique Santillo. que altera o artigo 59 do Decreto-lei n'íl 
999. de 21 de outubro de 1969, tendo 

PARECERES, sob n•s 561 a 564. de 1980, das Comissões 

-de ('on~tituiçào e Justi~;a- J<:> pronunciamento: pela constitucionali
.-i,lcJe e juridicidade. com votl.l vencido d(_)S Senadores Almir Pinto. Aloysio 
Chaves, Raimundo Parente e Murilo Badaró: 2~' pronum;iam('nfo: favorflvel 
,111 Pro;eto na. forma do substitutívo da Comissão de Finaní,:·a.::,: 

~- dt• Tnm~portes, Comunicações e Obras Públicas, favorável, com voto 
'!encido. em separado, do Senador Pedro Pedrossian; 

- rf(> Finan~;a~. Llvorável. nos termos de substilutivo que ofereci!. 

-24-

DJscussào._em primeiro turno (apreciação preliminar da cons.tilu..:ionali· 
dàíie, nos termos do art. 296 do Regiml!nto Internv ). do Projeto de Lei do Se
n<~no n'~ 344_, de 1~79. d') Senador Orestes Quércia. dis-pondt.) sobre o paga
mt'"-nto ·~m dobro do auxílio-natalidade. no caso (!Ue especilica. tendo 

t-',,RI-:Cf.R. sob nv 762, de 1980. da CoiriiSSãu: 

dt"- f ·nn .. tituh;ào c Justiç~. pela ir ;onstitudonalidade. 

~' :-.!{. PRESIOE~TE (Nito Coelho)- Está l!ncerrada a sessão. 

( Le~·ama-se a sessão às 18 h oreis. 1 

• 
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3, Mouro Benevides 

3. Almir Pinto 

1. Marcos Freire 
2. Humberto Lucena 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (St'çiio 11) 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

PMDB 

Líder 

Paulo Brossard 

Vlce-Líderes 

Humberto Lucena 
José Richa 

Marcos Freire 
MourO Benevides 
Nelson Carneiro 
Orestes Quércia 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO POPULAR - PP 

Líder 

Gilvan Rocha 

Vice-Líderes 

Evelásio Vieira 
Alberto Silva 

Assistente: Carlos Guilherme Fon:oeca- 211·3493 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilcicqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 
(15 membro:.) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: 
l,'i'-Viu-Pr.esidente: Aloysio Chaves 
2'i'-Vice·Presldente: 

Titulares Suplentes 

1. Bernardino Viana 
2. Helvidio Nunes 
3. José Sarney 
4. Aloysio Chaves 
5. Aderbal Juremo 
6. Murilo Badoró 
7. Moacyr Oalla 
8. Amoral Furlan 
9. Raimundo Parente 

1. Orestes Quércia 
2. leite Chaves 
3. lózaro Barboza 
4. Nelson Carneiro 
5. Paulo Brossard 
6. Franco Montara 

1. lenoir Vargos 
2. João Colmon 
3. Almir Pinto 
4. Milton Cabral 
S. luiz Fernando Freire 
6. Arnon de Mello 

1. Cunha Uma 
2. T ancredo Neves 
3. Dir<:eu Cardoso 

Assistente: Paulo Roberto A. Campos - 2-113494 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Jessé Freire 
Yice-Presidente: lózaro Barboza 

Suplentes 

1. Jessé Freire 
2. José Sarney 
3. Passos Põrto 
4. Saldanha Oerzi 
5. Affonso Camargo 
6. Murilo Badaró 
7, José Caixeta 

1. José Guiomard 
2. Tono Outra 
3. Benedito Canelo$ 
4. Moacyr Dalla 

Quinta~feira 16 5733 

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO 
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL - PDS 

1. Itamar Franco 
2. Lázaro Barbo:z:a 
3. Adalberto Sena 

Líder 

Jarbas Passarinho 

Vlce-Líderes 

Aderbal Juremo 
Aloysio Choves 

Bernardino Viana 
José lins 

lamento Júnior 
Moacyr Oalla 
Murilo Badoró 
Saldanha Derzi 

1 . Henrique Santillo 
2. Roberto Saturnino 
3. Gilvan Rocha 

4. Mauro Benevides 

Assistente: ledo Ferreira da Rocha - 211·3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Teotónio Vilela 
Vice·Presidenfe: Roberto Saturnino 

Suplentes 

1. Arnon de Mello 1. Helvídio Nunes 
2. Bernardino Viana 2. Alberto Silva 
3. José lins 3. Benedito Ferreira 
4. Jess6 Freire 4. Vicente Vuolo 
5. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7. luiz Cavalcante 

1. Roberto Saturnino 1. José Richa 
2. Teotónio Vilela 2. Orestes Quércio 
3. Marcos Freire 3. Tancredo Neves 
4. Pedro Simon 
Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - 21 1-3495 
Reuniões: Quortas·feiras, às 10:30 horas 
local: Sala do Anexo "B" 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEC) 
{9 membr9~) 

COMPOSIÇÃO 

Pre:oidente: Joào Colmon 
Vice-Presidente: Jutahy Mqgalhães 

Titulares Suplentes 

1. João' Calmon 1. José Lins 
2. Tarso Outra 2. Arnon de Mello 
3. Jutahy Magalhães 3. Jorge Kalume 
4. Aloysio Chaves 4. Pedro Pedrouian 

5. Aderbal Juremo 
6. Eunk<! Michiles 

1. Adalberto Sena 1. Marcos Freire 
2. Evelósio Vieira 2. Gilvan Rocha 

3. Franco Montara 
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Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - 211-3.492 
Reuniões: Quintas-feiras, às l0100 hc.~as 

local: Sala do Anexo B" 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (Cf) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 Cunha Lima 
Vice-Presldente: Tancredo Neves 

litulare5 

1. Raimundo Parente 
2. Jolio Lúcio 
3. lomanto JUnior 
.(. Affonso Camargo 
5. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silva 
7. Amoral Furlan 
8. Jorge Kalume. 
9. Jutahy Magalhàes 

1 O. Mendes Canele 

1. Cunha lima 
2. Tancredo Neves 
3. Roberto Satumino 
4. Alberto Lavinas 
5. Pedro Simon 
6. Mauro Benevldes 
7. Teot6nio Vilela 

Suplentes 

1. Saldanha Den:i 
2. luiz Fernando Freire 
3. Jess6 Freire 
.C. José Sarney 
5. Milton Cabral 
6. José Guiomard 

1. Paulo Brossard 
2. Marcos Froire 
3. Lózaro Barboza 
<4. Josó Richa 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca- 211·3.493 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sala "Clóvis Bovilócqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE LEGISlAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: HeMdlo Nunes 
Vica-Presidente1 Lenoir Vergas 

Titulares 

1. Lenoir Vergas 
2. Helvídio Nunes 
3. Jessé Freire 
<4. Moacyr Oalla 

S. Luiz. Fernando Freire 
6. Aloysio Chaves 

1. Franco Montara 
2. Humberto Lucena 
3. Jaison Barreto 

Suplentes 

1. Jutahy Magalhàes 
2. Raimundo Parente 
3. Eunice Mlchiles 
<4. Benedito Canelas 

1. Nelson Carneiro 
2. Marcos Freire 

Assistente: Leila Leivas ferro Costa - 211·3<497 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11100 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo li 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 

[T membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Arnon de Mello 
Vice-Presldenht: Alberto Silva 

Titulares Suplentes 

1. luiz Cavalcante 1. Affonso Camargo 
2. Milton Cobro! 2. Jollo Calmon 
3. Alberto Silva 3. Jutahy Magalhães 
4. Arnon do Mello 

1. Dirceu Cardoso 1 . Gilvan Racho 
2. Itamar Franco 2. Roberto Saturnino 
3. Henrique Santillo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçào II) 

Assistente: Carlos da Fonseca Braga - 211-3.496 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala do Anexo "B" 

COMISSÃO DE MUNICIPIOS (CM) 

( 17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidenta: Lamento Júnior 
Vica-Presidente: Orestes Quércia 

Titulares 

1 . lamento Júnior 
2. Almir Pinto 
3. Amoral Furlan 
4. Amaral Peixoto 
5. Benedito ·canelas 
6. Jllfahy Magalhães 
7. lenoir Vergas 
8. Moacyr Dalla 
9. Raimundo Parente 

1 O. Saldanha Oerzi 

1. José Richa 
2. Orestes Quérda 
3. Itamar Franco 
4. Evandro Carreira 
5. Lózaro Barboza 

1. Affonso Camorgo 
2. -Evelósio Vieira 

Suplentes 

1. Tarso Outra 
2. Jodo LUcia 
3. Aderbal Juramo 
4. José Sarney 
5. Murilo Badaró 

1. Agenar Maria 
2. Jaison Barreto 
3. Humberto Lucena 

1. Gilvan Rocha 

Assist&nte: Carlos da Fonseca Braga - 211-3.496 
Reuniões, Quintas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala "Ru• Barbosa 

COMISSÃO OE REDAÇÃO - (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Dirceu Cardoso 
Vice-Presidente: Adalberto Sena 

Titulares Suplentes 

1. Tarso Outra 1. João Calmon 
2. Saldanha Cerzi 2. Murilo Badaró 
3. Mendes Canele 3. José Sarney 

1. Di«:eu Cardoso 1. Itamar Franco 
2. Adalberto Sena 

Assistente: Fátima Abrahão de AraUjo - 211·3266 
Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas 
local, Sala "Cióvil B&vilácqua" - Anexo 11 

COMISSÃO DE REIAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tono Outra 
11'-Vice-Presidente: Saldanha Cerzi 
29-Vica-Presidente: Lamento JUnior 

Titulares 

1. Tarso Outra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Derzi 
4. Lomanto Júnior 
5. Mendes Canele 
6. Aderbal Juremo 
7. AIIT'1• Pinto 
8. Lem .... Vergas 

9. Luiz Fernando Freire 

Suplentes 

1. Aloysio Chaves 
2, Pedro Pedrossian 
3. 
4. José Guiomard 
5. Luiz Cavalcante 
6. 

Outuhro de 1980 

1 . Paulo Brossard 1. Marcos Freire 
2. Nelson Carneiro 2. Mauro Benevides 
3. Itamar Franco 3. Leite Chaves 

4. Jost: Richa 
5. Amoral Peixoto 
6. Tancredo Neves 

Assistente: leito Leivas Ferro Cos!a - 211-3497 
Reuniões• Quartas-feiras, às 11:00 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SAODE 

(7 momlm>o) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvan Rocha 
Vice-Presidente: Henrique Santillo 

Titulares Suplentes 

1. Lamento Júnior 1. Saldanha Cerzi 
2. Almir Pinto 2. Jorgs Kalume 
3. Alberto Silva 3. Benedito Canelas 
4. José Guiomard 

1. Gilvan Rocha T. Jos6 Richa 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Sena 
3. Jaison Barreto 

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha - 211-3.499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10,30 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Ansxo 11 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kalume 
Viu-Presidente: Mauro Benevides 

Titulares Suplentes 

1. Jorge Kalume 1. Raimundo Parente 
2. Luiz Cavalcante 2., Amoral Furlan 
3. Murilo Badaró 3. Jos6 Guiomard 
4. Bsnedito Fsrroira 

1. Mauro Benavides 1. Cunha Uma 
2. Agenor Maria 2. Jaison Barreto 
3. Orestes Quércia 

Assistente: Marcelino ç{os Santos Camello - 211-3499 
Reuniões: Quarta5·feiras, às 9:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBUCO CIVIL - (CSPC) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evandro Carreira 
Vice-Presidente: Humberto Lucena 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. Luiz Fernando Freire 
3. Bernardino Viana 
4. Alberto Silva 

1. Evandro Carreira 
2. Humberto Lucena 
3. Lázaro Barbo.:a 

Suplentes 

1. Affonso Camargo 
2._ Pedro Pedrossian 
3. Adsrbal Juremo 

1. Orestes Qué«:io 
2. Evelóslo Vieira 

Assistente: lêda Ferreira da Rocha - 211·3499 
Reuniões: Quintos-fsiras, às 9:30 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 
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Outubro de 1980 

COMISSÃO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CTJ 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Titulares 

Presidente: Benedito Ferreiro 
Vice-Presidente: Vicente Vuolo 

Suplentes 

1. Benedito Ferreiro 1. Passos Pôrto 
2. Vicente Vuolo 2. tomanto Júnior 
3. Pedro Pedrossian 3. Alberto Silvo 
4. Affonso Comar'go 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl. {Seçào 11 I 

1 . Evandro Carreiro 1. leite Chaves 
2. Lázaro Borbozo 2. Agenor Maria 
3. Orestes Quércia 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello- 211-3499 

Reuniões: Terças-feira5, às 10:00 horas 

local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 

B) SERVIÇO DE COM IS SOES MISTAS 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
local: Anexo 11 - Térreo - 211-3507 

Quinta-feira 16 5735 

Assistentes: 
Helena lsnard Accauhy- 211-3510 
Mauro Lopes de Só - 211-3509 
Clayton Zonlorenci - 211-3508 

C) SERVIÇO DE COMISS_OES ESPECIAIS E OE INQUÉRITO 

Chefe: Cleide Mario B. F. Cruz 
local: Anexo 11 - Térreo - 211-3511 
Assistente$: 
Elizabeth Gil 8. Vlanno- 211-3510 
Nodir da Rocha Gomes- 211-3508 
Horoldo P. Fernandes- 211-3512 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORAS 

10,00 

HORAS 

09,30 

10,00 

10,30 

ll,QO 

HORA.RIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1980 

TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

RUYBARBOSA MARCELINO C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

C.T. Ramal-4154 Ramal-4139 GUILHERME 

09,30 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

GUILHERME 
RUY BARBOSA 

C. A. R. Ramal- 4139 
C.S.P.C. 

Ramal- 4154 
LEOA 

QUARTA SALAS ASSISTENTE c. E. c. ANEXO"B" SÕRGIO 

C.S.N. 
RUY BARBOSA CARLOS 10,00 
Ramal- 4154 RUY BARBOSA 

C.O.F. 
Ramal- 4154 

LEOA 
CLÓVIS BEVILÁCQUA PAULO 

C.C.J. 
Ramal- 4139 ROBERTO RUYBARBOSA 

10,30 C.S: 
Ramal- 4154 

LEOA 

RUI BARBOSA C. A. 
Ramal- 4154 

SÕRGIO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 11,00 C.l.S. LEI LA 

ANEXO"B" 
Ramal- 4139 

C.E. 
Ramal-3888 

FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 12,00 C. R. FÁTIMA 

RUY BARBOSA 
Ramal- 4139 

C. R. E. 
Ramal-4154 LEI LA RUI BARBOSA 

I LOO C.M. 
Ramal 4154 

CARLOS 

C.M.E. ANEXO"B" CARLO& 


