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ATA DA 52~ SESSÃO, EM 4 DE MAIO DE 1981 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDF.NCIA DO SR. PASSOS PÔRTO 

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

Eunice Michiles- Raimundo Parente- Jarbas Passarinho- Alexan
dre. Costa- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir 
Pinto .:..:....-Mauro Benevides - Agenor Maria - Martins Filho - Cunha 
Lima- Humberto Lucena- Milton Cabral- Adeibal Jtirema- Marcos 
Freire -Nilo Coelho - J,...uiz Cavalc<;~.nte - Teotônio Vilela - Lourival 
Baptista- Passos Pôrto- Lo manto Júnior- Dirce!-1 Cafdõso- João Cal
mou - Moacyr Oalla - Amaral PeixÇ>to -Roberto Saturnino - Itamar 
Franco -Henrique Santillo - Benedito Cah_ela_s- Vi~epte Vuolo- JOsé 
Richa - Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos: nossos t!aba)hos. 
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. I 9-Secretárío~ 

E lida e deferida a seguinte 

Em 4 de maio de 1981. 
Senhor Presidente: _ 
Na qualidade de Presidente eventual, da Comissã_o Mista, incumbida de 

examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n'i' 23, de 1981, do Senhor Presi
dente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o tex
to do Decreto-lei n• 1.824, de 22 de dezembro de 1980, que "altera disposições 
da Lei n• 5.787, de 27 de junho de 1972, modificada pelo Decreto-lei n•l.693, 
de 30 de agosto de I979, eXtingue a gratificação e dá outras providências", so
licito a Vossa Excelência, nos termos do§ 29 do art. 137 dÕ Regimento Inter
no do Senado Federal, a prorrogação por 5 (cinco) dias do prazo- que se 
encerra hoje dia 4 de maio do corrente. ano -·concedido a este Órgão para 
apresentação do parecer. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos 
de estima e elevada consideração. - Passos Pôrto, Presidente eventual. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - O Sr. Senador Itamar Franco 
encaminhou à Mesa requerimento de informações. Nos termos rçgimentais, a 
matéria serã encaminhada ao e~ame d,a Presidência. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. PreSidente.- Srs. Senadores: 

Ao me ausentar do País, como representante desta Casa, integrando a 
delegação do Parlamento brasileiro em. Manila~ Fi!ípinas, uma preocupação 

passava a assaltar-me o espírito: não com o que iria por lá encontrar, mas o 
que iria deixar: um espectro de uma estiagem no Nordeste, à maneira do que 
aconteceu em 1980, em que, após quarenta e qua!_~o dias de chuvas copiosas, 
instalava-se um veranico, que levou o desalento aos agricultores nordestinos, 
que viram todo o seu trabalho a esperança de uma boa safra esboroarem-se, 
tal a inclemência da avassaladora estiagem. Seria repetir mais uma vez o que 
aconteceu no ano que passou: a agricultura arrasada e a pecuãria deprimida. 

As esperanças. voltavam-se para o novo ano de 1981, que se iniciou com 
o céu sisudo, aumentando as apreensões dos governantes do Nordeste e, por 
que não dizer também, dos governados, que, sobrevivendo a duas catãstrofes 
seguidas, não tinham como suportar a uma terceíra, pelo completo desfaleci
mento da economía regional. 

O temor maior era a seca que avassalaria as populações pela ausência do 
precioso líquido, que fugira do subsolo e só nos grandes açudes seria encon
trado, porque não favorecia às populações deles distantes. 

Diante do quadro tão dantesco, Deus_ se apiedou da gente nordestina e a 
partir de 9 de março as_ chuvas passaram a cair desordenadas e, em certas, re
giões, causando prejuízos por inundações mas, que na verdade, afastou o pe
rigo que a falta d'âgua causaria à população. 

Os campos, do agreste, passaram a verdejantes~ a pecuária salvara-se da 
total dizimação, mas o plantio de feij"ão, arroz e milho precisariam germinar e 
florescer para que fosse proporcionada uma colheHa satisfatória de gêneros 
alimentícios, para melhorar a alimentação da desnutrida população sertaneja 
que, sem recursos, se deba_te para sobreviver. 

Ao deixar o Brasil, já fazia uma sema-na que não chovia no Nordeste. 
Por onde estive obtinha nas Embaixadas a de$o.ladora notícia de que conti
nuava sem chuva a região nordestina, tudo fazendo crer na repetiçã_o do trãgi
co veranico que.a-tudo destruiu em 1980. Che,g<!-_@.9 aqui à Pãtria e lendo os 
jornais do meu Estado, o Ceará, alvissareiras notícias de chuvas são registra
das, mais na região litorânea, se bem que, algumas precipitações pluviomêtri
cas se fizeram senrfi em algumas cidades da hinterlândia o que poderá favore
cer à revitalização das culturas. 

Processo de chuvas artificiais, a cargo da FUNCEME, mantida pelo Go
verno do Estado do Ceará tem logrado bons resultados no que tange à nu
cleação de nuvens carregadas, provocand_o as chamadas chuvas artificiais. 

Para maior efiCiência de um trabalho ariõnimo, de denodados brasilei
ros:, o Go\~eroo- Federal despertOu parà a rialidade de como minimizar o 
problema das secas do Nordeste. A Fundação de Chuvas Artificiais, no Cea
rá, é pioneira neste setor de relevante importância para a ecologia nordestina. 
Apoiada pelo Centro Aeroespacial, de São José dos Campos, dar-se à inte
graÇão científica a um processo vãlido,_visando os estudos atmosféricos sobre:: 
o clima e a realidade pluviométrica do Nordeste. 
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O Sr. Mauro Benevides (PMDB - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE) - Com muito prazer. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Nobre Senador Almir Pinto, 
desejo também partilhar das apreensões de V. Ex• no que diz respeito à diver
sidade climática na nosSa Região;que em rriuitos muÓicípios continua a expe
rimentar a carência de chuvas, depois daquela temporada quase invernosa 
que nos trouxe alento e esperança. Realmente o que V. Ex• focaliza agora, o 
trabalho executado pela FUNCEM E, esse trabalho deveria realmente receber 
todo o estímulo, todo o apoio, toda ajuda e colaboração; mas se tivéssemos 
levado em conta aquele prognóstico --que taiit.O nos -preocUPou, a nós da Co
missãO de Assuntos Regionais, do CentrO TecnológiCo de São José dos Cam
pos, certamente que nós teríamos reduzido sensivelmente os efeitos do flagelo 
naquela ãrea do território brasileiro. Queíra Delis Q.ue a FUNCEME possa 
realmente receber o estímulo, a ajuda, a orientação -técniCa do erA e exerci
tar um trabalho de nucleação artificial que possa beneficiar de fato a região 
nordestina. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE)- Agradeço o aparte de V. Ex• e 
como participante que fomos de um congresso internacional, lá, por onde 
passamos, tivemos essa preocupaç"ão de uma ligação quase que- permanente 
com a nossa gente, para sabermos como as coisas ocorriam no NOrdeste bra
sileiro onde, como já o disse neste meu rD.od-esto pronunciamentO, as noticias 
eram desagradâveis e preocupantes para todos nós. · 

O jornal O Povõ .. de FOrtaleza, na sua edição de ontem, 3 de maio, traz 
um artigo bem lançado, intitulado: "Nucleação: um projeto de custos reduzi
dos," Peço permissão para fazer a leitura do mesmo, para que fique registra
da nos Anais do Senado, 3 apreciação dO jornãii~ita cearensC que vem confir
mar o que tenho afirmado neste plenário, sobre o importante órgão de estu
dos espaciais de São JOsé dos Campos que, urna··vez tecnicamente aparelha
do, em muito contribuirá para uma regularização climática do Nordeste. 

O jornal O Povo, Sr. Presidente, traz o seguinte artigo: 

"NUCLEAÇÃO: UM PROJETO DECUSTÓS REDUZIDOS • 

De tão recente, todos estão lembrados, por certo, das previsões 
dos_ técnicos do CTA- Centro Tecnológico Aeroespacial, vatici
nando para o Nordeste um longo período de chuvas escassas, pro
vavelmente até 1985~ -Pois fOí CXatamentC nessa oportunidade que a 
SUDENE, preocupada com a grave crise climática que se anuncia
va, pleiteou àquele órgão a elaboração de um plano de chuvas artifi
ciais, atraVéS de nucleação hídroscópica. 

Acrescente-se que, já então, se encontrava em andamento, em 
Petrolina (Pernambuco) e Juazeiro (da Bahia), o Projeto Modart 
que, embora apresentando bom rendimento, não estava ainda con
cluído e, portanto, não podia apresentar garantia de sucesso ou 
mesmo viabilidade. Na verdade, somente depois de julho do ano em 
curso (decorridos cinco anos de pesquisas), serâ possível uma corre
ta avaliação do sucesso e validade, ou não, da tecnologia desenvol
vida. 

Todavia, apesar do modo discreto, quase anónimo, como se 
comporta o CTA, sabe-se agora que os seus experimentos com nu
cleação hidroscópica alcançaram um elevado índice de aproveita
mento, porquanto, .. em média, de 85_a 91 por cento das nuvens nu
cleadas registraram provo·ca-ção satisfatória de chuvas artificiais''. 
Deste modot reconhecendo a gravidade da situação, o Centro resol
veu correr o risco, isto e, elaborou o plano operacional que, por si
nal, deverá ser posto em execução o mais rapidamente possível. 

No essencial, o que se pretende é dar atendimento a todo o 
Polígono ~~~ _Sec~s, aum~nt~ndo a capacidade __ de precipitação plu
viométrica, significando, conseqüentemente, que a SUDENE, CTA 
e FUCEME resolveram, em ·boa hora, desenvolver uma política co
mum, cujo objefívo maioi ê coordenar e desenvolver uma ação per
manente no campo da nucleação hidroscópica, com vistas a minorar 
os efeitos das crises climâticas, particularmente no Nordeste. 

O novo projeto contara;··num:a primC:.lfa-·eiaPa, com cinco nú
cleos, além do já existentCém Petrolina e que atuarâ como órgão de 
coordenação. Cada núcleo foi planejado para cobrir uma extensão 
de 190 quilômCtros, ·mas os cálculos de atendimento global envol
vem todos os núcleos, isto é, uma área de mais de 950 quílômetros, 
além do atendimento de outraS· regiões, por s9licitação da SUDE
NE. 

De acordo com o convênio assinado entre a FUCEME e o 
CT A, o projeto de nuCleação contará com dois aviões Bandehantes, 
mas a SUDENE promete outro, enquanto o DNOCS e o BNB ga
rantem seguir-lhe o exemplo. O ideal, contudo, é que cada núcleo 

conte com o seu próprio av1ao, num total de seis aparelhos, 
levando-se ern conta, ademais, a necessidade de aumentar esse nú
mero para 9, uma vez que está prevista a criação de mais três nú
cleos, numa segunda etapa, beneficiando regiões do Píauí, Minas e 
Bahia. 

Os processos de nucleação, como se constata, exigem, na sua 
forma atual, um investimento, com aviões, de pouco mais de 900 
milhões de cruzeiros, o que representa uma insigníficância, quando 
se sabe, por exemplo, que somente três grandes projetos - o Serta
nejo, o de Irrigação e o POLONORDESTE- totalizam, para 1981, 

-investimentos da ordem de 460 bilhões." 

Li este artigo do jornal q Povo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, porque 
da tribuna desta Casa, não só o orador que neste momento lhes fala, como 
outros companheiros nordestinOs, todos fizemos menção à vísita que uma co
missão desta Casa fez ao Centro Técnico Aeroespacial de São José dos Cam
pos. E, naquela oportunidade, os técnicos não pediam mais âo qUe 189 mi
lhões de cruzeiros, para 1980 e, para 198 I, 89 milhões de cruzeiros, a fim de 
aparelharem-se com as estações necessárias, pois apenas contavam com a de 
Petrolina, e desejavam colocar outras que, para gáudio de todos nós, parecem 
prontas a entrar em funcionamento, facilitando no que for possível os traba
lhos científicos do Centro Técnico Aeroespacial de São José dos Campos. 

Ainda, o próprio jornal O Povo, de Fortaleza, hoje chegado às minhas 
mãos, traz uma longa entrevista concedida a um jornalista daquele órgão, 
que integrou uma comitiva do Ceará, formada pelo Presidente da FUCEME 
e pelo Deputado Estadual Nogueira Diógenes que é um estudioso do proble
ma ecológico nordestino, da visita que fizeram ao CT A, onde se lê uma reve
lação muito interessante, porque muita gente condenava a atitude do CT A 
por ter dado aquela notícül dramática e preocupante de nada menos 5 anos de 
estiagem no Nordeste. 

Na verdade, o CTA não deu qualquer notícia. O CTA preparou um do
cumento sigiloso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, e encaminhou aos governa
dores dos Estados e aos Ministros de Estado. Agora, a verdade é que uma re
vista da terra do nobre Senador Cunha Lima, Revista da Paraíba, conseguiu 
dados e vazou a notícia que tanta preocupação tem trazido a área nordestina. 
Na verdade, era um documento que tinha o carimbo de "Sigiloso" e confi
dencial,justamente porque não desejava o CTA trazer qualquer inquietação 
as sofridas populações do semi~árido. Mas os dados que ele fornecia estão to
dos aqui, e que passo a ler~ 

"DEFININDO SECA 
Envolvido pela vegetação que lhe dá um toque bucólico, o Cen

tro Tecnológico Aeroespacial - o famoso CTA de São José dos 
Campos, São Paulo - agrega em seus muitos organismos de pes
quisas e estudos algun~_dos maiores, senão os maiores, cientistas do 
País. Uma aura de prestígio, evidentemente, justificável, atinge cada 
um dos membros dessa grande comunidade científica. no entanto a 
modéstia e o arraigado Compromisso com a busca da verdade cientí
fica, de todos esse_~ homens, contrastam com a imagem de gênios 
que deles se tem aqui fora. Com muita simplicidade e imensa fidal
guia, eles receberam no tranqUilo ambiente de estudos do seus insti~ 
tutos, uma comitiva cearense, à frente o presidente da Fundação 
Cearense de Meteorologia, Sr. Paulo Benevides e o presidente da 
Comissão de Economia da Assembléia legislativa do Estado, Depu
tado Nogueira Diógenes, que se propunha a conhecer em detalhes 
não apenas o trabalho dos professores Girardi e Teixeira,-que prog
nostica um longo periodo de invernos irregulares ou secas para o 
Nordeste, como em especial, os projetes elaborados para enfrentar e 
provavelmente vencer. os seculares problemas climatológicos do 
Nordeste. Da comitiva fazia parte o repórter do O Povo que assina 
estas linhas. Com a preocupação jornalística qe bem informar, sem 
cO.nfUdo fazer sensacionali"smo sobre assunto de tan1anha importân
cia, indagamos primeiramente do professor Rodolpho Paes Leme 
Ramos, coordenador do Projeto Modart, e depois do professor Car
los"Girardi, um áos responsáveis pela pesquisa que culminou com o 
j)r0gri.6stico do-lorigo período de chuvas escassas, se o Nordeste es
tava diante, novamente, de uma seca. Há cerca de 20 dias não chove 
no Cearã. Poder-se~ia proclamar que o Estado e o Nordeste estão 
Vivendo uma nova seC-a? ou aiilda hã possibilidade de novas chuvas 
neste final de abríl e nos meses de maio e junho, o que salvaria prati
camente toda a lavoura rep_]antada a partir das chuvas de março? 
perguntamos-lhes: 

-Deve-ser um anO-secO. Não obrigatoriamente uma seca, diz
nos o professor Rodolpho Paes Leme. E acrescenta, procurando de
finir o que é seca: ~'Pod·e até haver chuva ainda. Mas seca é toda 
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aquela chuva que cai fora de época. Que não serve para a agricultu
ra". 

Não difere, de modo algum, o pensamento do prof. Girardi, 
que é contudo, ainda mais incisivo: Não haverá mas inverno. As 
chuvas foram aquelas. Agora, é a estiagem conforme: está previsto 
por nossos trabalhos de exaustiva pesquisa". 

O Documento que foi confidencial 

Os trabalhos de: Girardi c: Teixeira para o Instituto de Ativida
des Especiais, órgão do CT A, nem esta v a concluído. Mas, o desejo 
de prestar colaboração aos governos regionais levou o Instituto re
meter cópias, em carãter confidenciai; aos governadores e a outras 
autoridades responsãveis, como o MiniStro do Interior. Uma revista 
paraíbana conseguiu porém, penetrar no segredo e deu-lhe a divul
gação indeSejada -por seus autores e por todo o CTA. Daí em diante 
em meio a muitas controvérsias, o- pr-ógnóffico dás chamados sete 
anos de seca do Nordeste passou a ser assunto polêmico e apaixo
nante, provocando inclusive algumas críticas ao posicionamento 
dos técnicos e cientistas do CT A. 

o-que é esfé documento, não mais conTidC::ncial? 
uo Polígono das Secas (estã na sua introdução) situado na re. 

gião Nordeste brasileira, tem grandes probabilidades de sofrer acen
tuado período de secas nos próximos anos. 

Na fase de preparação dos totais anuais da pluviosidade da ci
dade de Fortaleza. Ce, correspondentes a 129 anos (18-9-1977), che
gamos a essa conclusão, um tanto sombria para essa área brasileira. 

Embora nosso objetivo prificipal seja o equacionamento do 
problema da variabilidade das chuvas no Nordeste, não nos po
deríamos furtar de divulgar este resultado preliminar, em razão da 
urgêncía e das cons-eqüê"ncías que advirão. Esse inesperado prog
nóstico baseia-se em ciclos, que provavelmente serão os precursores 
para a formulação matemática do fenômeno em um futuro próxi
mo. 

Como poderâ ser obServado nos gráficos, essa previsão é forte
mente probabilística e evidencia uma tendência que não deve ser re
jeitada, levando-se em conta que essa calamidade climâtíca afetará 
grande porção da população brasileira." 

Sr. Presidente, são estes dois documentos que achei por bem recortar e 
trazer para leitura nesta Casa, com o prop6sito de esclarecimento dos estudos 
que vêm sendo feitos pelo Centro AeroeSpacial de São José dos Campos e que 
não teve o intuito, em absoluto, de trazer a dramaticidade,--a angústia e a a
flição ao povo nOrdestino. O que ele fez e está fazendo são estudos científicos, 
probabilísticos, dos quais não deveremos dU-vidar porque- estamos 
marchando para o terceiro ano de estiagem, já que 79 e 80 foram positivos, 
dentro das previsões do CTA. · 

E como bem diz o Dr. Girardi, a seca não é propriamente a falta de 
chuva, ê chover fora de tempo, quando não mais vai servir paTa a agricultura. 

Com 6Sse COnvênio do CTA com a SUDENE, e a F'UCEME, em 
Fortaleza, no Ceará, acredito que· a situação melhorará bastante porque 
passaremos a um combate científico e racional, quanto ao problema de 
estiagem no Nordeste. -

Quando eu enfatizo aqui a questão dos custos;-- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, é porque o que o CTA ·pede é U:riia gota d"'água em relação aos 
gastos com a estiagem no Nordeste, ondC Só noS dois anos, 79 e 80,- forãm 
gastos nada menos de 32 bilhões de cruzeiros; quando agora, com a 
necessária aquisiçãO de 3 ou 4 aviões Bandeirantes para o serviço de nuK 
cleação,-não ultrapassarão as despesas a 1 bilhão e 800 mil cruzeiros. 

Chegou-se a traçar um paralelo de despesas com assistência à 
calamidade e a mínima parcela de meios que o CTA pedia, no decorrer de 
dois exercícios financeiros nã'o alcanÇava a sonii de 300 milhões de cruzeiros.-

Agora, vemos o empenho dos setores da área ~statal empenhados no 
atendimento a todo Polígono das Secas uma vez que, em boa hora, foi 
entendida a necessidade de aumentar a capaCidade de precipitação 
pluviométrica na região, com aSUDENE, CTA e FUCEME, deseiwolvendo 
uma política co-mum cuja objetividade, coino se depreende, é coordenar e 
desenvolver uma ação permanente no campo da nucleação hidroscópico, 
tendo como principal escopo- minimizár os terríveis efeitos das crises 
climáticas no Nordeste. 

Indiscutivelmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, serâ mais uma 
esperançosa iniciatiVa que, S-Omada às de ordem operacionais a cargn do 
POLONORDESTE,- PfOjeto Sertanejo e !rrigação,- com barragens dos cursos 
d'água do Nordeste, bem que poderão tão oportunas iniciativas darem ao 

semi~árido uma real sistematização ao seu franco e sonhado 
desenvolvimento. 

É só, Sr. Presidente, Muito Obrigado. (Muiro bem!) 

DOCUMENTO A QUE REFERE O SR. ALMIR PINTO EM 
SEU DISCURSO: 

Confidencial! Â capa do documento, ostensivamente, a recomendação 
de que não deveria ser dado à divulgação. Trata-se de um informe científico 
oferecido aos governantes da região alertando-os para uma realidade que as 
pesquisas estavam detectando. As medidas preventivas, uma vez considerada 
a seriedade da revelação, deveriam ser adotadas prontamente, evitando-se 
mais uma vez as providências emergenciais, falhas em razão do seu próprio 
açodamento. Mas, para surpresa dos têcnicos do CTA- Centro Tecnológico 
Aeroespacial, eis que o conteúdo do documento confidencial foi revelado e 
no seu vazamento uma esteira de pánico e incompreensão, a par de crftica.s, 
passou a revestir as conclusões da acurada anâlise a respeito da problemática 
climatológica nordestina. O trabalho científico desenvolvido por Carlos 
Girardi e Luii Teixeira concluia, em seu relatório técnico elaborado em junho 
de 78, com um ''prognóstico de período de seca para o Nordeste brasileiro". 
Após longas ínvestigações, a partir de dados concretos e de observações sobre 
o comportamento do fenômeno, os dois cientistas arrematavam 
textualmente: "Todos os resultados obtidos matematicamente conduzem a 
confirmação déi- análise sUbjetiva qual seja a previsão de um período de 
chuvas escassas entre os anos de 1979 a 1985, com tendência a ocorrência de 
seca." 

Definindo Seca 

Envolvido, pela vegetação que lhe dâ um toque bucólico, o Centro 
Tecnológico Aeroespacial- o famoso CTA de São José dos Campos, São 
Paulo - agrega em seus muitos _organismos de pesquisas e estudos alguns dos 
maiores, senão os maiores, cientistas do País. Uma aura de prestígio) 
evidentemente, justificável, etinge cada um dos membros dessa grande 
comunid~de científica. No entanto a modéstia e o arraigado compromisso 
com a busca da verdade científica, de todos esses homens, contrastam com a 
imagem de gênios que deles se tem aqui fora. Com muita simplicidade e 
imensa fidalguia, eles receberam no tranqUilo ambinete de estudos dos seus 
institutos, urria -Cámitiva cearense, à fi-énte o Presidefl.te da Fundação 
Cearense de Meteorologia, Sr. Paulo Benevides e o Presidente da Comissão 
de Economia da Assembléia Legislativa do Estado) Deputado Nogueira 
Diógenes, que se propunha a conhecer em detalhes não apenas o trabalho dos 
Professores Girardi e Teixeira, que prOgnostica um longo período de invernos 
irregulares ou secas para o Nordeste, cqmo em especial, os projetas 
elaborados para enfrentar e provavelmente vencer, os seculares problemas 
climatológicos do Nordeste. Da comitiva fazia parte o repórter do O Poro 
que assina estas linhas. Com a preocupação jornalística de bem informar, sem 
contudo fazer sensacionalismo sobre assunto de tamanha importância, 
indagamos primeiramente do Professor_ Rodolpho Paes Leme Ramos, 
Coordenador do Projeto Modart, e depois do Professor Carlos Girardi, um 
dos responsáveis pela pesquisa que culminou com o prognóstico do longo 
perfodo de chuvas escassas, se o Nordeste estava diante, novamente, de uma 
seca. Há cerca de 20 dias não chove no Ceará. Poder-se-ia proclamar que o 
Estado e o Nordeste estão vivendo uma nova seca? Ou ainda há possibilidade 

_de novas chuvas neste final de abril e nos meses de maio e junho, o que salva
ria praticamente toda a lavoura replantada a partir das chuvas de março? 
Perguntamos-lhes. 

- Deve ser um ano seco. Não obrigatoriamente uma seca, diz-nos o 
Professor Rodofpho Paes Leme. E aCrescenta, procurando definir o que é 
seCá: .. Pode até haver chuva ainda. Mas seca é toda aquela chuva que cai fora 
de êpoca. Que não serve para a agricultura." 

Não difere, de modo algum, o-peifsamento do Prof. Girardi, que é 
contudo, ainda mais iritisivo:- ••Nãõ-hiVerã'mais inverno. As chuvas foram 
aquelas. Agora, ê _a es~iagem conforme está previsto por nossos trrabalhos de 
exaustiva pesquisa~" -

O Docurnen!o cj_ue foi co_nfidencial 

O trabalhQ_ de Girardi e Teixeira para o Instituto de Atividades 
Espaciais, órgão do CTA, nem eslava concluído. Mas, o desejo de prestar 
colaboração aos governos regio-nais levou o Instituto a remeter cópias, em 
carâter confidendal, aos governadores- e a outras autoridades responsáveis, 
como·o Ministro dO-Interior. Dina revista paraiban3 conseguiu porém, pene
trar no segredo e deu~lhe a divulgação indesejada por seus autores e por todo 
o CTA. Daí em diante em meio a muitas controvérsias, o prognóstico dos 
chamados sete anos de seca do Nordeste passou a ser as_sunto polêmico e 
apaixonante, provocando inclusive algumas críticas ao posicionamento dos 
técnicos e cientistas do CT A. 
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O que é este documentO, não ffiaiS-cbrifidencial? 
.. 0 polígono das Secas (está na -sua fiitrodução) situado na Região 

Nordeste brasileira, tem grandes probabilidades de sofrer acentuado período 
de seca nos próximos anos. --- -

Na fase de preparação dos totais anuais da pluviosidade da Cidade de 
Fortaleza - CE, correspondentes a 129 anos (18-9-77), chegamos a essa 
conclusão, um tanto sombria para essa área brasileira. 

Embora nosso objetivo principal seja o equacionamento do problema da 
variabilidade das chuvas no Nordeste, não nos poderíamos furtar de divulgar 
este resultado preliminar, em razão da urgência e das conseqUências que ãdvi
rão. Esse inesperado prognóstico baseia-se C:iii-cidOs, que provavelmente se
rão os precursores para a formulação matemática do fenómeno em um futuro 
próximo. 

Como poderá ser observado nos grâtiCos, essa previsão é fortemente 
probabilística e evidencia uma tendência que não deve ser rejeitada, levando
se em conta que essa calamidade climática afetarâ grande porção da popu
lação brasileira. •• 

Bases do Estudo 

"Neste estudo inicial - ínforma o relatório- contamos com dados da 
pluviosidade de Fortaleza, que remetam a meados do século passado. Outras 
seis estações: Crato - CE, Currais Novos - RN, lguatll, Limoeiro do 
Norte, Quixeramobim - CE, e OuriCuri- PE, foram arroladas neste traba
lho para salientar a representatividade que a Çid~de de fortaleza, tem sobre 
grande faixa setentrional do Nordeste brasilCiro." 

E acrescenta logo depois. 
"É preciso frisar que embora no interíor chova muito menos que em 

Fortaleza, o comportamento de ambas as curvas é bastante similar ... o que 
nos autoriza a dizer que Fortaleza represerlta grande área interiorana, do 
Nordeste brasileiro quanto ao comportamento da pluviosidade." 

Os cientistas debruçaram-se sobre estes dados, bem longos, porquanto 
recuam ao ano de 1849, considerando principalmente, as variações 
equidistantes e as mais persistentes nele contidos. Era uma simples 
observação do comportamento do fenômeno, que poderia conduzir, no futu
ro a uma interpretação matemática, da questão advertiam. 

Suas observações coincidentes, com a de outro Cientista - Charles G, 
Markan -encontram fatos sugestivOs, como, particularmente, a íncidência 
de secas ao cabo de períodos de 26 anos. Assim elaboraram um quadro -
.. Curvas eril fase" - no qual mostram a repetição do fenômeno de graves 
secas, tais como:- 1850, 1877, 1878, 1879, 1902, 1903, 1907, 1928, 1932; 
1933, 1953, 1954, 1956, 1958. 

Fato idêntico é esperado acontecer no período de 1979/1985, dentro, 
portanto, do repetitivo esPaÇo de 26 anos. 

o prognóstko confirmou-se em 79 e 80 e está se delineando erD 81, 
antevendo-se desse modo, o seu prolongamento até 1985. 

Coincidência/Inevitável 

Prossegue o relatório: "Numa análise final de tendências, proporcionada 
pelo estudo do conjunto de curvas, _verifiCanios _que coincidentemente a 
descendência das curvas conc?~~_a cO~ períodos seCoS -Para a região e que 
essa tendêncía configura .. se Para o período de 1979/1985. 

uA coincidência, desde que persista por muito tempo, transforma-se no 
inevitável." 

Nas suas conclusões, dizem Gir3rdi e Teixeira: --"A periodicidade 
existe. Sua comprovação ficou evidenciada através de inúmeros testes com a 
série matemátiCa usada. Se correSPo1idem ainda coffi a realidade, pelo meDOs · 
delimitam no tempo os eventos rilais sugeStivos.-0 caminho para uma formu
lação matemática o· progn6sticó-da variabilidade das chuvas no Nordeste 
pode ter sido aberto. Por ser complexo, o equacionamento o problema não 
pode ser resolvido em prazo previamente estabelecido. 

No entanto, dada a importância de qu·e se reVeste a delimitação de um 
período de seca na vasta ·Região do Nordeste. cumpre~nos divulgar com 

. antecedência- esses estudos preliminares, diante da ameaça que paira sobre 
essa vasta região." - --

Estava feita a revelação (não- o ahi.iae-PúliHCõ) e com ela a advertência. 
Era dezembro de 1978, véspera da materialização dos resultados da pesquisa: 
79 foi o primeiro ·ano do ciclo. 

Solução a Vista 

Cruzar os braços, aguardar os desígnios da Protidência deixar que a seca 
se materialize para estender a mão súplice aos altos escalões da República, ou 
agir em respeito a- advC'r"tência contida no respeitável informe científico 
oriundo de exaustivo trabalho de pesquisa? 

Se a incredulidade ainda poderia dominar o pensamento de alguns 
homens públicos, costumeiramcnte a reboque dos acontecimentos, no CTA-

·---~--
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;f se--ãdotaVam as mCdidaS cabíVeis para levar a cabo um programa capaz de 
enfrentar o velho pl-oblema, a partir do conhecimento científico de que o 
fenômeno tem prazo, prega avis6-no calendârio de_ que va:i acontecer. Assim 

- nos-'árldoS, sei"tões--de Petrolinaj Juazeiro, no âmago do Nordeste ressequido, 
o "Machão" voava à procu~_a de nuvens para o bombardeio._ Escla_reça-se o 
"Machão" era Um valeltte C-47 -(Douglas I?C-3) a serviço dos técnicos do 
Instituto de AtivEdades Espaciaís (Divisão de Ciências AtmOSféricas) do Cen~ 
tro Tecnológico Aeroespacial, o CT A de -Sâo José dos Campos. Estava cm 
pleno curso do Projeto Modart, um programa para fazer chover 
artificiafirlente no Nordeste, tentativa amparada em conhecimentos têcnicos

-científicos- e respaldada em sofisticados iristrumentos como o satélite que 
envia, de_ meia em meia hora, fotos da atmosfera terrestre, esforço que nlais 
cedo ou tarde, redundará na superação do martirologio do homem 
nordestino. Com persistência e sempre encontrando de outros organismos a 
coliboração indispensável, os homens do IAE foram ampliando o seu traba
lho até chegar a fase de operacionalidade que se antevê. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Roberto Satumino, como Líder. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PMDB - RJ. Como Líder. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Recordo-me bem que, em fins do ano passado, participando de um 
programa de debate na televisão, na TV Bandeirantes, programa Canal Livre, 
fufindagado por urTI dos entrevistadores, o jornalista Villas Boas Correa, da 
razão pela qual, na opinião daquele jornalista, a Oposição não apertava mais 
duramente, mãis combativamente o Governo, em relação ao esclarecimento 
dos atentados ocorrido na Ordem dos Advogados do Brasil e na Câmara dos 
Vereadores, que causaram a morte de D. Lyda e a mutilação do funcionário 
AntôniO Carlos~ 

Lembro-me, Sr. Presidente, que quase fiquei embaraçado, mas como é 
sempre preferível dizer a verdade, respondi com a verdade. Respondi que 
cumpríamos, nós da Oposição, o nosso dever, não nos omitíamos, mas 
e~itávamos o risco de um confronto prematuro, cujo balanço de forças para 
nós era um mistério. Em outras palavras, respondia que um tumor não se 
lanceta senão quando está maduro. 

Ainda aqui nesta tribuna, recentemente, comentando o atentado 
ocorrido àJesidência do Deputado Marcello Cerqueira, disse que seria muito 
fâcil, para nós, da Oposição, exigir enfaticamente a apuração dos fatos. 
Entretanto, uma vez mais, sem nos omitirmos, não puxamos a corda com 
toda a força da nossa indignação. Implicitamente reconhecíamos as 
dificuldades do Governo, e não levávamos a cobrança até onde poderíamos 
ter levado, correndo também nós da Oposição o risco do desgaste perante a 
opinião pública do País~ preocupados sim, com a crescente perda de 
autoridade do Presidente, e advertindo sempre que a impunidade era o 
impulso maior à escalada da violência, da ousadia e da criminalidade. E veio 
o que todos esperavam: mais um atentado no Rio de Janeiro; no Rio de janei
ro onde explodiram tantas banca de jornais, no Rio de Janeiro onde morreu 
Dona Lyda Monteiro; no Rio de Janeiro onde ficou mutilado, perdeu uma 
vista, o funcionário Antônio Carlos, da Câmara dos VeiCadores; no Rio de 
Janeiro onde o Deputado Marcello Cerqueira teve dois dos seus carros 
despedaçados e a sua casa bombardeada; no Rio de Janeiro onde a Tribuna de 
Imprensa foi arrasada; no Rio de Janeiro onde o Senador que vos fala, 
juntamente com o Senador Nelson Carneiro, poderia ter sido ferida por uma 
bomba colocada num palanque onde iríamos falar, em princípio- do ano 
passado. 

E como é natural em toda a escalada, o sinistro desta vez poderia ter sido 
muito maior. Não é difícil imaginar o quadro terrível do pânico-instalado 
ente cerca de 20 mil pessoas, com um repentino apagar de luzes, com um 
estourar de bombas em vários locais do recinto; não é difícil imaginar o quC 
poderia ter ocorrido, o quadro trágico, o quadro de uma verdadeira 
hecatombe ·que poderia ter sido o resultado desse criminoso 3te-ntã.do 
ocorrido agora-, nas vésperas do dia 1 '/ de maio, no dia 30 de abril, quinta
feira última. 

Agora, Sr~. Senadores, não é. mais possível esperar pelo amadurecimento 
do tumor. O tumor estourou por si mesmo e chegou o momentO de espremê
lo. NãO adianta afirmar que a abertura não está ameaçada, nem estã 
comprometida, porque a abertura estâ ameaçada e estâ comprometida. Estâ 
em jogo _a autoridade moral do_ Se!lhor Presidente da República, e sua 
óniis.Sãoliesfe rilofuent_o nãO Seria riláis tolerável, nem explicável em qualquer 
hipótese. Está em jogá~ a dignidade do Exército Brasileiro que não pode ter a 
sua ímagem m-anchadã; seqUer respin&:ã.da pela ação de um pequeno grupo de 
desvairados. 
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As primdfas feàÇões _das autoridades locais, foJ"am extremamente 
infelizes. O General Waldir Muniz, Secretário de Segurança Pública do 
Estado do Rio de Janeiro, visivelmente perturbado disse inverdades 
flagrantes à imprensa e à -televisão; contou uma história _sua~ que ninguém 
acreditou, uma história que ele Ouviu ninguém sabe onde, porque teria que 
ser contada por um dos dojs vitimados na explosão, e nenhum dos dois pode
ria absolutamente ter falado. Ele contou que o capitão que dirigia o carro, ao 
dar marcha à ré, percebera um objeto estranho que o sargento apanhou para 
examinar. O objeto era um petardo que explodiu. Uma história 
absolutamente inverossímel, inaceitável, uma versão que ninguém acreditou. 
Mas, além da inverossímel história, o General Waldir Muniz negou a 
existência de outras bombas que chegaram a ser filmadas e noticiadas por 
toda a imprensa daquele dia e do dia seguinte, infármação que chegou a ser 
dada à imprensa por um dos peritos que, imediatamente após a ocorrência, 
examinou_ o automóvel. E ainda ca_iu o General_Waldir Muniz na inverdade 
de declarar que o carro Puma era de propriedade do Capitão, quando o fato 
foi negado sucessivamente pela própria famflia. 

Depois da infeliz entrevista do General Waldir Muniz, veio a nota do I 
Exército, Sr. Presidente, que também nega a existência das outras bombas 
que não explodiram. E, pela suas palavras, já quer esta nota claramente 
inocentar os dois agentes do DOI-CODI, quando diz, no seu 59 parágrafo: 

"59) os militares em apreço agiam no estrito cumprimento de 
missões norinais de rotina, determinadas pelo I Exército, 
responsável que é pela segurança interna em sua área, e que 
objetivava acompanhar e contribuir, da melhor forma, para 
reprimir, se necessârio, ações de _agitadores e subversivos; assim, 
interpretações malévolas a respeito vêm causando viva indignação 
aos integrantes do J Exército, traumatizados com tão torpe 
atentado;" 

E quer ainda a mesma nota do I Exército, desde já, culpar os subversivos 
de sempre, inocentando os dois militares e culpando os subversivos de sem~ 
pre, no seu 69 parágrafo: 

"69) lembra, ainda, que o descrédito dos órgãos de segurança, 
de tão releVantes serviços prestados à tranqUilidade pública, sempre 
foi ffieta buscada por elementos ou_organizações sUbversivas." 

Não, Sr. Presidente e Srs. Senadores, desta vez não é possível encobr,ir a 
verdade e atribuir toda a culpa a um novo Ronald Waters, cuja prisão hoje já 
começa a se configurar como uma verdadeira igTIOmínia. 

Não, Sr. Presidente e Srs. Senadores, desta vez as evidências são grandes 
demais, são gritantes. Gritam aos olhOs, aos ouvidos e à consciência da 
Nação. 

A bomba explodiu dentro do carro, no colo do sargento. Não poderia ter 
sido atirada de fora, porque o- atirador teria sido fatalmente atingido, já que 
fragmentos da porta foram encontrados a cem metros do local da explosão. h 
inadmissível a hipótese de ter sido encontrado o petardo dentro do carro por 
um dos seus o_cupantes, que o teria apanhado para exame. Eram militares 
treinados no serviço de informação e segurança. Jamais um deles teria 
apanhado o objeto para examiná~lo no seu colo, quando o procedimento 
automático teria--sido o de isolar o local, proteger os circunstantes e chamar 
peritos. 

Ambos os militares serviam, há muito, no chamado DOI-CODI, e suas 
famílias foram advertidas (ou ameaçadas) para que nada falassem. 

Usavam automóvel cuja propriedade se desconhece e cuja placa não está 
registrada no Serviço de Trânsito - é o que se chama de "placa fria". 

Havia outros militares, que tentaram abandonar o local em seus carros 
logo após a explosão, e foram interCeptados por agentes de segurança do 
Riocentro. 

O policiamento ~da Polícia Militar que havia sido pedido pelos 
administradores do Centro não foi enViado naquela noite, inexplicadamente. 

Havia no carro vitimado um rolo de fita adesiva, tipo crepom cuja 
utilidade é conhecida e havia, conforme testemunha toda a imprensa, até com 
fotografia, publicada na primeira pâgina do Cõrreio BTazi/ie_nse, havia, 
segundo essas testemunha, pelo menos _uma bomba mªis, na parte traseira, e 
que não explodiu. Foi esse mesmo testemunho confirmado, inclusive, pelo 
Delegado da 16• Delegacia Polícia!, Sr. Petrônio Romano; 

Tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, estã em todos .os jornais de 
anteontem e de ontem. Tudo isso, toda a Nação já Sabe. 

Nesses jornais, Sr. Presidente, há também artigos e editoriais lúcidos, 
corajosos, independentes, pati-ióticoS:,- verdadeiramente antológicos. 
Compõem:- uma- aUtêntica antología do caso Riocentro. 

Peço aos colegas permissão para ler certos _trechos de alguns desses 
artigos e c editoriais. Evidentemente a leitura i~_t~gral tomaria todo meu 

tempo. Assim, peço· ao Sr. Presidente faça constar do meu pronunciamento 
cada_ um desses artigos e editoriais, cujos trechos lerei, por extenso. 

Começo referindo-me, Sr. Presidente, ao- artigo extraordinârio, notável 
do Jornalista Villas~Bôas Corrêa, publicado no Jornal do Brasil do dia 2 de 
maio último, sob o título: "A bomba explodiu no Planalto". Começa Villas
Bôas a dizer: 

.. As duas bombas que estouraram, na noite de quinta-feira, 
uma no Puma estacionado no Rio-Centro, outra perto da casa de 
força, - na verdade explodiram no colo do Governo, c seus esti
lhaços alcançam o rosto do Presidente João Figueiredo. 

Esta é uma sensação nacional que se identifica nas ruas, nas 
conversas do feriado, por toda a parte - de uma opinião pública 
expectante, ansiosa pelos próximos passos que a empurrem para os 
escuros da decepção ou que a amparem num puxão de esperanças. 

Pois, que nesse ãcidente de serviço, como que tudo se ilumina 
como uma luz forte que se acende_ n_~s trevas. Não falta esclarecer 
muito, tudo se dispõe como uma nitidez fotográfica." 

Adiante, continua o artigo: 

"O Capitão Wilson e o Sargento Guilherme são do serviço de 
informações. Segundo testemunha um colega, lotado no DOI -
que é a metade da sigla maldita do DOI-CODI, semidesativada nos 
arranques dessa semí-abertura em que vamos patinhando na busca 
da semidemocracia. - - --

Alguma surpresa Nenhuma. Salvo a hipótese fantástica de uma 
diabólica transa de coincidências, aconteceu precisamente o que 
todos ansiosamente esperavam. Que um dia os deuses do acaso 
armassem as coisas de modo a que o fio das ·dezenas de atentados 
misteriosos, jamais apurados, mostrãsSe a sua ponta." 

E finaliza com o último parâgrafo: 

"Bem, e agora A encenação do Governo não merece reparos. 
Notas, declarações. providências, os clássicos inquéritos, uma bela 
movimentação de bastidores. Nada. realmente nada justifica a 
suspeita de que o Planalto vá botar panos quentes. Pois que, como 
Geisel no episódio da tortura, é o Presidente Figueiredo o primeiro 
a ser atingido por todos os desatinos do banditismo terrorista, Mas, 
convém não facilitar. Ninguéill" é tolo para ser enganado diante de 
tantas evidências amontoadas pelas artes providênciais. Nessas 
bombas estamos jogando com coisas muito sérias. Com a 
credibilidade do Governo e das Forças Armadas. Com o projeto 
político de abertura. Com as eleições de 82. Com a- palavra e com o 
juramento do Presidente João Figueíredo." 

Notável artigo, Sr. Presidente, escrito e publicado na extraordinária 
edição do Jornal do Brasil de 2 de maio último, que talvez explique a tentativa 
de enquadrar o seu editor, o jornalista Walter Fontoura, na Lei de Segurança 
Nacional. 

Hã outros que nada deixam a dever ao artigo de Villas-Bôas Corrêa. 
Leio O Estado de S. Pau/o do dia 3 e vejo o editorial escrito por Carlos 

Chagas, sob o titulo_ "Agora GOverno terá de explicar atentado". Começa o 
conhecido e prestigiado comentarista: 

..Desi_a_ vez, não dâ. São tantas as evidências, ou coincidências, 
que qualquer resultado que não leve em poucos dias à elucidação 
completa de personagens, agentes e mandantes, terã determinado 
não só a falência do Governo, mas do próprio Estado, como Nação 
politicamerite ofganizãda. Os acontecimentõs no Riocentro, na 
noite de quinta~feira, deixam expostas a meada inteira, além do fio. 
Sc!rã identificá-la, e extirpá-la, ou reconhecer que nos encontramos 
-ria vêspúa da desagregaÇão completa da sociedade, fenômeno 
muito maiS grave que o da explosão das bombas, tanto faz se seus 
estilhaços ficaram na Barra da Tijuca ou voaram até o Planalto _ 
CentraL - ~ 

Deixar- que inqUéritos e investigações conduzam à mesma 
i~punidade e ao mesmo vazio de a_~entados anteriores equivalerâ, 
para o Presidente_João- Figueiredo, a assinar a sua renúncia. Ao 
Governo, a declarar que não governa. Ao Estado, a reconhecer que 
não. -existe. E à_ Nação ... bem, à Nação, a começar tudo de novo, 
sabe-se lá como ou às _c:ustas de quê." 

ContinUa Carlos Chagas: 

-"Para hoqra da N!i_ção, mas, _também, para a própria 
sobreviVência de suas institlliçõ_ci;, é preciso elucidar e não ocultar 
que tipo de missão cumpriam o "indigitado sargento Guilherme Pe
reira Rosário e o agora mutilado _capitão Wilson Luiz Chaves 
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Machado. Por que uma bomba estourou no colo do primeiro, 
matando-o, outra se encontrava no porta-malas do carro que 
manobravam e uma terceira fez voar pelos ares parte da casa de 
força daquele centro de espetãculos e convenções? Por que isso 
aconteceu enquanto, no interior do prédio, tinha lugar uma reunião 
artística ·p-romovida por cantores e compositores de inegável 
tendência oposicioriista?'' 

Finaliza Carlos Chagas: 

uEm suma, serâ agora ou não será mais que o Governo poderã 
demonstrar à Nação que ainda continua Governo. A complacência 
com vândalos, grandes e pequenos, identificáveis ou encobertos, 
fardados ou à paisana, equivalerá à condenação das boas intenções, 
primeiro, e- daS instituições, em seguida. Porque, para salvar 
cabeças, haverã também que cortã·las." 

Sr. Presidente, continuo pedindo a paciência dos ilustres colegas para 
citações que procuro resumir, extraindo dos artigos QS trechos que me 
parecem mais expressiVos. 

Leio a coluna do Sr. Carlos Castello Branco do dia 3 de t:naio: 

'~Coluna do Castello 

AS BOMBAS E O SECRETÁRIO 

Brasília - Estranho dom de adivinhação tem o General 
Muniz, Secretário de Segurança do Rio de Janeiro. Uma bomba 
explodiu dentro de um automóvel, ocupadó por dois militares. Um 
deles morreu na hora, e outro está internado no hospital e ainda não 
prestou qualquer declaração. Não houve testemunhas da cena 
noturna de explosão. Mas o General Muniz descreve com pormeno
res o que se passou: o Capitão inanobrava o carro para sair-do 
estacionamento, o sargento viu um objeto estranho, apanhou-o e a 
coisa explodiu. Essa convivência com o mistério ê mais intensa: o 
General-Seci'et_ârio sabe que os dois militares foram vítimas de um 
atentado terrorista e nega que tenha sido encontrada ~o interior do 
Puma uma segunda bomba, que não chegou a explodir. Algumas 
autoridades revelaram a existência do segundo petardo, mas, com 
essa existência- ê previamente cOntestada, a hipótese é de que essa 
bomba mergulhe nas sombras da eternidade." 

E finaliza Carlos Castello B_raRco seu memorável artigo: 

··~ evidente que o General .. Secretârio, quando falou aos 
jornais, não sabia de nada. Se ele soubesse de tudo, isso seria muito 
grave." 

Continuo, Sr. Presidente, citando também o notável editorial da Folha de 
S. Paulo, de 3 demaio, também, assinado por Ruy Lopes, conhecido e 
louvado jornalista daquela capital: 

HO PODER PARALELO 

Há um esforço notável para desesclarecer o caso das bombas 
no Ríocentro. Não pode ser entendida de outra maneira a série 
incrível de equívocos cometidos por autoridades do nível do Gene
ral Valdir Muniz, SecretáriO da Segurança do Rio de Janeiro, que já 
está no encalço dos umat~rialistas" - leia-se comunistas - que 
praticaram o atentado. 

Regimes ditatoriais permitem a montagem de farsas destinadas 
a iludir a opinião p-ública. Hitler fez isto no incêndio do Reichstag, 
Stalin nos processos de Moscou. Mas nas_ democracias a manobra é 
praticamente impossível, por causa da liberdade dos meios de 
comunicação. 

Não adianta, por exemplo, o General Muniz declarar 
.. absolutamente falsa" a noticia de que havia mais bombas dentro 
do carro. Milhões de pessoas viram pela televisão, de modo que o 
desaparecimento dos petifrdos só agrava as coisas. Enquanto o 
Secretário afirmava, de Um lado, que o veiculo pertencia ao capitão 
ferido, o General comandante do I Exército admitia que o oficial 
estava em serviço e usava um ~·chapa fria", fato confirmado pelo pai 
da vítima. A versão de que a bomba foi colocada no automóvel 
enquanto seus ocupantes estavam fora ê pueril e contrária à prova 
testemunhal. Os dois militares não deixaram o carro, como atesta o 
motorista que estacionou ao lado. Com imprensa livre, certas 
manobras são impraticáveis." 

Continuo, Srs. Senadores, pedindo permissão para citar um último 
editorial, do Jornal de Brasília. Vejam, Srs. Senadores: é O Estado de S. Pau~ 
lo, é a Folha de S. Paulo é o Correio Braziliense e agora é o Jornal de Bras/lia. 

O editorial, do dia 3 de maio, assinado por Tarcísio HOllanda, 
conhecidíssimo de todos nós, grande e admirável jornalista desta capital, diz: 

"DE QUEM f: A BOMBA? 

A bomba que explodiu dentro de um Puma matando um 
sargento e ferindo gravemente um capitão do Exército, que 
"estavam em serviço" nas cercanias de um grande "show" popular 
no Riocentro montado notoriamente pelas esquerdas. são o tema 
que deverá se estender por todo este ano. AI~ da bomba que 
explodiu, arrancando os intestinos dos dois infelizes militares, havia 
uma outra na traseira do mesmo carro, que não chegou a explodir. 

Fica difícil imaginar que dois profissionais treinados para a 
ação clandestina dos serviços de informações pudessem ser 
surpreendidos, dentro do carro em que estavam viajando, por um 
desconhecido que jogasse no colo de um deles uma bomba pronta 
para explodir e arrancar seus intestinos. E a bomba que estava atrás 
do carro e que não chegou a explodir? 

Hã elementos óbvios para conclusão. Ninguém poderá 
acreditar com f.ãcilidade que os dois militares tenham sido vítimas e 
não autores frustrados de um atentado que se virou ironicamente 
contra eles. A lição mais fãcil que se extrai é de que o Governo tem a 
faca e o queijo na mão para iniciar, pela primeira vez, uma 
investigação que conduza ao desmantelamento de uma organização 
que poderá estar infiltrada dentro de sua própria engrenagem." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, são palavras da imprensa, renetem a 
opinião pública, é a voz do povo, são palavras do povo. e, o que ouvimos 
durante todo o dia seguinte do atentado do Riocentro, é a opinião de toda a 
Nação brasileira. 

Srs. Senadores, o Brasil não é uma Nação de tolos que se deixa enganar 
grosseiramente. A Nação, que repudiou a loucura da guerrilha esquerdista, 
agora exige um paradeiro à insanidade desses desesperados que antevêem o 
clarão da liberdade despertando neste País. 

E todo este Brasil se volta._naturalmente, para a figura do seu Presidente, 
da sua autoridade maior que jurou fazer dele uma democracia. O Presidente 
tem na mão a ponta do fio de Ariadne que lhe possibilita desvendar todo o 
sinistro labirinto. Se o fizer, se o conseguir, se o puder, terá o respeito da 
História e o aplauso da Nação. De nós da Oposição tambêm terá o aplauso, 
terá o aperto de mão, terá a mão estendida do reconhecimento. Se precisar de 
nós o Presidente, a qualquer momento, que nos convoque, que conte conosco 
para essa tarefa específica, para essa missão conte com a nossa colaboração. 
Se não o puder, e, vejam bem, não digo se não o quiser, mas, se não o puder, a 
escalada do terror prosseguirár o inexorável rumo da tragédia nacional. 
Quando, em que dimensões, em que circunstâncias, só Deus sabe. 

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

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. ROBERTO 
SATURNiNO EM SEü DISCURSO: 

J ornai de Brasília 

DE QUEM f: A BOMBA? 

T.H. 

A bomba que explodiu dentro de um Puma matando um sargento e 
ferindo gravemente um capitão do Exército, que .. estavam em serviço" nas 
cercan_ias de um grande "show" popular no RioCentro montado 
notoriamente pelas esquerdas, são o tema que deverá se estender por todo 
este ano. Além da bomba que explodiu, arrancando os i_ntestinos dos dois 
infelizes militares, havia uma outra na traseira do mesmo carro, que não 
chegou a explodir. 

O Ministro da JustiÇã:~ Sr. lbrahim Abi-Ackel, ao tomar conhecimento 
do grave incidente, disse com todas as letras que aquela bomba explodiu den
tro d() Governo, definindo um estado de espfrito nacional que só pode 
contribuir para alimentar suspeitas que comprometam a credibilidade do 
Governo e das Forças Armadas. Os militares estavam em serviço, segundo o 
comandante do II Exército. Até aí tudo bem. Mas, que faziam com duas 
bombas? 

Fica difícil imaginar que dois profissionais treinados para a ação 
clandestina dos serviços de informações pudessem ser surpreendidos, dentro 
do carro em que estavam viajando, por um desconhecido que jogasse no colo 
de um deles uma bomba pronta pra explodir e arrancar seus intestinos. E a 
bomba que estava atrás do carro e que não chegou a explodir? 

E ainda havia uma outra bomba na casa de força do Riocentr_o - um 
local de "shows", onde se apresentavam, na ocasião, muitos conhecidoc, 
artistas populares. Se a casa de força fosse atingida em cheio, o País poderia 
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estar Jainentando, a esta altura, muitas mortes de pessoas inocentes 
pisoteadas depois da implantação do pânico causado por e"plosões e pelo 
baJck-out". 

Há elementos óbvios para conclusão. Ninguém poderá acreditar com 
facilidade que os dois militares tenham sido vítimas e não autores frustrados 
de um atentado que se virou ironicamente contra eles. A lição mais fácil que 
se extrai é de que o Governo tem a faca e o queijo na mão para iniciar, pela 
primeira vez~ urila investigação que con-duza ao desmantelamento de uma 
organização que poderá estar infiltrada dentro de sua própria engrenagem. 

A seqUência de atentados, que se aproxima perigosamente de uma 
multidão de vinte mil pessoas, jã matou urna funcionária da Ordem dos 
Advogados, já mutilou um funcionário da Câmara de Vereadores, já destruiu 
bancas de jornais e por pouco não chegou à mesa do superintendente da 
SUNAB. A seqüência de bombas coloca o Governo em posição sempre difícil 
quando se indaga se a organização que a comanda chegou a ser 
desmantelada. 

AGORA, GOVERNO TERÁ DE EXPLICAR ATENTADOS 

Da sucursal de Brasflia 

Desta vez, não dá. São tantas as evid-êil.Cias, Óu coincidências, que qua1~ 
quer resultado que não leve em poucos dias à elucidação completa de perso
nagens, agentes e mandantes, terâ.dc;:terminado não só a falên~a do Governo, 
mas do próprio Estado, COmo Nação politicamente· organii3d3. Os aconteci
mentos no RiO~Ceiiiro, na noite de quinta-feira, deixam exposta a meada in
teira, alêm do fio. Serâ identitii::ã-la, e extirpá-la, ou reconhecer que nos en
contramos na vêspera da desagregação completa da sociedade, fenómeno 
muito mais grave que o da explosão das bombas tanto faz se seus estilhaços 
ficaram na Barra da Tijuca ou voaram atê o Planalto Central. 

Deixar que inquêritos e investigações conduzam à mesma "irripunidade e 
ao mesmo vazio de atentados an~teriores equivalerâ, para o Presidente João 
Figueiredo, a assínar a sua renúncia. Ao Governo. à declarar que não gover
na. Ao Estado, a reconhecer que não existe. E à Nação ... bem, à Nação, a co
meçar tudo de novo, sabe--se fá como ou às custas de quê. 

Vivemos um desses momentos cruciais em que acomodar, tergiversar e 
pretender que o presente seja igual ao passado se torna impossível. Aconte
ceu, três dias atrás, o que todos previam viesse a acontecer, ainda que nin
guém, sequer os trogloditas responsáveiS pela violência- quaiSquer qUe se
jam -, o desejasse. ê cedo para afirmações categóricas ou incriminações de
finitivas, ainda que- a cristalina evidência dos fatos deixe pouca margem para 
dúvidas. Será dissecã-los atê: o fim, doa a quem doer. Porque dói. 

Para estagnar o braço da tortura ins~itucionalizada que se abatia sobre 
nós, faz cinco ancii, o entãO Presidente Ernesto Geisel agiu, obrigando-se a 
cortar na própria carne. E a tortura, deve-se reconhecer acabou. Tomou no
vas formas o inconformís-rriO iidical, entre dezenas de petardos explodidos 
sobre inocentes, e desde então temos assistido à inação oficial como norma. A 
complacência, como regra. Certamente ao temor, comP estratégia. Agora, 
não dá mais. 

Para honra da Nação, mas, também, para a própria sobrevivência de 
suas instituições, ê precis<? elucidar e não ocultar que tipo de missão cum
priam o indigitado sargento Guilherme Pereira Rosário e o agora mutilado 
capitão Wilson Luiz Chaves Machado. Por que uma bomba estourou no colo 
do primeiro, mantando-o, outra se encontrava no porta-malas do carro que 
manobravam e urna terceira fez voar pelos ares parte da casa de força daquele 
centro de espetáculos e convenções? Por que isso acortteceu enquanto, no in .. 
terior do prêdio, tinha lugar uma reunião artística promovida por cantores e 
compositores de inegável tendência oposicionista? 

Se a trama diabólica partiu da extrema direita, ou da extrema esquerda, 
aí estão os compon-entes para desvendá-la, inclusive o oficial sobrevivente. 
Todas as perguntas deixaram sua resposta no cimento ainda ensangüentado 
de um dos pátios do Rio-Centro. Basta ler o que dizem os escombros, até 
mesmo de um carro sofisticado e aparentemente lnuito acima das posses de 
quem, como os demais de sua classe, luta com baixos salários para manter a 
família, modesta a ponto de o sogro ganhar a vida vendendo pipocas, numa 
carrocinha de praça de subúrbio. 

Claro que o Presidente João Figueiredo sofre. Estará desejando, como 
no caso da bomba enviada à Ordem dos Advogados, que também essa tivesse 
sido lançada contra ele. Mas não foi, e chegamos a um ponto onde a retórica 
emocional e sincera não basta. Pelo contrário, se-iepetido, vai prejudicar. Do 
que o País necessita são resultados, se para inculpar ou absorver um morto e 
um ferido grave, paciência, mas capazes de apontar não só os métodos, mas 
também as origens, as cumplicidades e as responsabilidades que certamente 
se localizam muito acima de qualquer Ronald Watters da vida. 

EncontraMse em andamento uma conspiração violenta e abjeLa, senão anM 
tes, ao menos agora detectável em toda a sua amplitude, expondo, esta sim, o 

prestígio, o bom nome, a imagem e atê o crédito do Brasil, aqui dentro c lâ fo~ 
ra. Para quem incorre nesse delito, a Lei de Segurança Nacional tambl:m pu
ne, corno pune os que se lançam na guerra revolucionária e subversiva, os sa

' b~tadores, os que tentam subverter a ordem e a estrutura político-social vi
gente, os que devastam, saqueiam, assaltam, roubam, seqUestram, incen· 
deiam e depredam. Tudo isso temos visto acontecer sem a menor contraparti~ 
da das autoridades públicas, em termos de identificação e punição. 

Quando a violência criminal elevou a níveis insuportáveis o simples ato 
de habitar o R~o de Janeiro, de_ Brasíli~_p_ara lã o Governo adotou prontas e 
eficazes iniciativas. O General Waldir Muniz e o Coronel Newton Cerqueira 
fizeram refluir a crimina1idade e o banditismo comum, por conta de muito es~ 
forço, de experiência e de inflexibilidade. A violência política estaria a exigir 
dúzias de coronéis Cerqueiras e de generais Muníz, para que possa arder de 

' novo a tênue chama da credibilidade oficial, apagada desde quinta-feira pelo 
estampido e o deslocamento de ar e de consciências, pelos petardos no Rio
Centro. 

Apressou-se o Presidente a telegrafar ao seu colega americano, Ronald 
Reagan, e ao Embia.x.ador Roberto Campos, quando ainda há pouco se viram 
vítimas de atentados pessoais. Agora, e outra vez, foi Contra a sociedade que 
se atentou, e o Presidente passa a dever, se é que não devia antes, muito mais 
do que um telegrama, Ou do que um grito de revolta. Esperapse dele, como de 
seus ministros e auxiliares, que faça implodir todas as estruturas do terroris.: 
mo político, estejam situadas ou não nos porões e masmorras que herdou do 
passado. Vale repetir, para honra e sobrevivência da Nação, como tal. 

Começou a contagem regressiva. Cada hora em que a op:·:ião pública 
permaneça sem explicações ou à míngua de atos capazes de desimdar, não o 
episósio, mas os episódios subversivos que a envolvem, contribuirá para a de· 
sagrega:ção final. Pois ·se é com bombas impunes que se discute e encaminha o 
processo político, a moda não tardará a pegar. Abertura, eleições, alternância 
no poder, remodelação constitucional - democracia, enfim - explodirão 
inexoravelmente. E não se tratará mais de saber como o General Figueiredo 
passará. à História, mas se haverá História para contar, no fim de tudo. 

Em suma, será agora ou não será mais que o Governo poderá demonsp 
trar à Nação que ainda continua GovCrno.- A complacência com vândalos, 
grandes e pequenos, identificâveis ou encobertos, fardados ou à paisana, 
equivalerá à condenação das boas intenções, primeiro, e das instituições, em 
seguida. Porque, para salvar cabeças, haverá tambêm que cortá-las. -CC. 

Coisas da PoJítica 
A BOMBA EXPLODIU NO PLANALTO 

Vil/as;Bôas Corrêa 
As duas bombas que estouraram na noite de quinta-feira, uma no Puma 

estacionado no Rio-Centro, outra perto da casa de força, - na verdade ex
plodiram no colo do Governo, e seus estilhaços alcançam o rosto do Presi
dente João Figueiredo. 

Esta é uma sensação nacional que se identifica nas ruas, nas conversas do 
feriado, por toda a parte- de uma opinião pública expectante, ansiosa pelos 
próximos passos que a empurrem para os escuros da decepção ou que a am
parem num puxão de esperanças. 

Pois, que nesse acidente de serviço, como que tudo se ilumina como uma 
luz forte que se acende nas trevas. Não falta esclarecer muito, tudo se dispõe 
como uma nitidez fotográfica. Como se mãos invisíveis tecessem os fios do 
destino para compor uma trama perfeita, irretocável, absolutamente exata 
até os seus mais minuciosos detalhes. 

Juntem as peças com atenção e comprovem. Tratava-se de um 3show. 
promovido a pretexto de comemorar o Dia do Trabalho na véspera, mas de 
notória iniciativã esquerdista. Portanto, o alvo a desco_berto para um atenta~ 
do de direita. Vinte mil pessoas, maioria absoluta de jovens, juntas no pavip 
lhão imenso, vendo o desfile de sempre do elenco de todos os anos. 

Um carro estaciona nas proximidades. Os seus dois ocupantes estão à 
paisana. São militares: o Sargento Guilherme Pereira Rusârio e o Capitão 
Wilson Luís Cha,·es Machado. 

Por um erro d!! cálculo ou azar, uma bomba arrebenta no colo do sar
gento. De tal modo que não fica qualquer sombra de dúvida. O Sargento 
morre no.instante, no banco do carro, com todos os sinais que confirmam a 
evidência. O Capitão Wilson, gravemente ferido, arrasta~se procurando por 
'alguém. Balbucia palavras que ninguém consegue elucidar. Mas não pode ir 
muito longe. Ficou lâ o flagrante exato, com o carro semidestroçado e com 
mais urna bomba escondida na traseira, para utilização facilmente apurável. 

Urna outra bomba apareceu na casa de força para arrebentar as insta~ 
lações elêtricas e prOvocar o estouro da multidão para o massacre do pânico. 
Ato de banditismo de vileza sórdida, tramado com todos os requintes da 
crueldade mais abjeta. Basta calcular o que aconteceria com vin·~ mil pessoas 
desatinadas pela escuridão e o barulho das bombaj-
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corr~ndo às cegas, no desespero do salve-se-quem-puder em busca de saídas 
estreitas~ 

O Capitão Wilson e o Sargento Guilherme são- do serviço de infor
mações. Segundo testemunha um colega, lotados no DOI -que é a metade 
da sigla maldita do DOI-CODI, semidesativada nos arranques dessa semi
abertura em que vamos patinhando na busca da semidemocracia, 

Alguma surpresa? Nenhuma. Salvo a hipótese fantástica de uma diabóli
ca transa de coincidências, aconteceu precisamente o que todos ansiosamente 
esperavam. Que um dia os deuses do acaso armassem as coisas de modo a que 
o fio das dezenas de atentados misteriosos, jamais apurados, mostrasse a sua 
ponta. 

Desde as bombas da covardia contra bancas de jornais, que se torcia 
para que lá um dia alguém visse, fizesse o flagrante, colhesse as provas. Quem 
sabe? Um pneu furado, um motor que enguiça, arrancando mAscaras para 
exibir fisionomias -pressentidas. 

Tudo parece que deu certo atê demais. Na exatidão do quadro de enredo 
completo. Na morbidez do atentado para a colheita de vítimas a granel. Na 
identificação imediata dos personagens, enrolados em suspeição que não ad
mite o s1nlples desmentido, a desconversa. Gente da ârea que todo mundo ad
vinhava com o simples apelo ao singelo exercício do raciocínio, pela pista das 
evidências, pelo caminho -do bom senso. 

Não foram duas bombas que explodiram na noite de quinta-feira, na 
véspera do l'? de Maio. Mas uma fieira delas. Desde as bombas contra os jor
naleiros atê as bombas mais sofisticadas, mais técnicas, contra a OAB, ma
tando Dona Lyda Monteiro ou a da ABI e Câmara de Vereadores. Os estam~ 
pidos de dezenas de bombas se juntam, s~ somam num ruído uníssono. Todas 
elas estão com os seus estopins à mostra. Esta bomba de agora leva às outras. 
Basta um pouquinho de boa vontade, da vontade de apurar que faltou da at~ 
aqui. 

E não só as bombas do Rio. Mas as de São Paulo, de Porto Alegre, de 
Belo Horizo_nte e de Belém. As bombas contra os jornais, ãS bombas contra a 
abertura, as bombas contra o Presidente João Figueiredo, desafiado por elas, 
sob ameaça de desmoralização, bracejando para segurar pelo gasganete os 
mascarados com a cauda de fora. 

Bem, e agora? A encenação do Governo não merece reparos. Notas, de
clarações, providências, os clássicos inquéritos, uma bela movimentação tle 
bastidores. Nada, realmente nada justifica a suspeita de que o Planalto vâ bo
tar panos quentes. Pois que, como Geisel no episódio da tortura, é o Presi
dente Figueiredo o primeiro a ser atingido por todos os desatinos do banditis
mo terrorista. Mas, convém não facilitar. Ninguém é tolo para ser enganado 
diante de tantas evidências amontoadas pelas artes providenciais. Nessas 
bombas estamos jogando com coisas muito sérias. Com a credibilidade do 
Governo e das Forças Armadas. Com o projeto polftico de abertura. Com as 
eleições de 82. Com a palavra e com o juramento do Presidente João Figuei~ 
redo. 

JUIZ-AUDITOR AFIRMA QUE INQUÉRITO SERÁ DO DPF 

O juiz-auditor da I • Auditoria- da Aeronâutica no Rio, Teócrito de Mi
randa, disse ontem que o inquérito para apurar o atentado no Rio-Centro, 
ocorrido anteontem, "terá de ser modelado pelas normas do Código de Pro
cesso Penal Militar, por ter uma evidente conotação de terrorismo e, como 
tal, estar previsto na Lei de Segurança Nacional". A autoridade competente, 
no caso, será a Polícia Federal, mas o juiz esclareceu que ••nada impede que o 
Exército instaure também inquérito-policial militar, paralelamente ao da polí
cia". 

Ainda segundo Teócrito de Miranda~ o inquérito terá, necessariamente, 
caráter sigiloso, .. por exigência da nova Lei de Segurança Nacional". Os au
tos da DPF e do Exército serão entregueS ao juiz-auditor José Farcia_ de Frei
tas, porque Teócrito está licenciado por motivo de saúde. 

Por outro lado, o comandante do I Exército, general Gentil Marcondes 
Filho, desmentiu, ontem pela manhã, que tivesse sido exonerado do cargo ou 
tencionasse pedir demissão, segundo rumores, que corriam acrescentando 
que desconhecia qualquer decisão a esse respeito por parte do governo. 

Telejornais de televisão exibiram, anteontem, em várias edições, cenas 
mostrando dois cilindros metálicos que se supõe conter explosivos sendo reti
rados do interior do "Puma" ocupado pelo capitão Wilson e pelo Sargento 
Guilherme do Rosârio. Os cilindros possuíam tarja vermelha e lacres de segu
rança e podem ser as bombas que policiais disseram ter encontrado no carro. 
A direção da televisão, no entanto, preferiu não ceder os fotogramas da re
portagem apresentada, alegando ainda não saber se o material exibido era 
mesmo de duas bombas. 

Os peritos do DGIE, que estiveram no local, não esconderam o fato de 
que tinham desarmado uma bomba e que outra estaria desativada no interior 
do HPuma". O próprio delegado da 16• DP, Petrônio Henrique Romano, que 

foi ao Rio-Centro porque aquela era sua área de atuação, após as explosões, 
afirmou que .. não foi feito qualquer registro do caso na delegacia, tendo as 
inVestigações sido assumidas pelo DOI-CODI e pessoal do Exercito", e que 
"de fato uma bomba foi desativada pelo pessoal do DGIE". 

Peritos cariocas que examinaram o "Puma" acreditam que a bomba ex~ 
plodiu '"no colo" do sargento Guilherme do Rosârio, quando era por ele se
gurada com a mão esquerda, no momento em que o automóvel começava a se 
movimentar em marcha lenta. Argumentam ainda que "pelo raio de ação do 
explosivo- um pedaço da porta do carro foi encontrado a 100 metros-, 
qualquer pessoa que estivesse nesta ãrea teria sido atingida, no mínimo pelo 
deslocamento de ar". Isso praticamente afasta a hipótese, segundo os peritos, 
de alguém ter arremessado a bomba no interior do carro, '"porque o "Puma" 
é baixo e seria preciso aproximar-se muito para fazer o arremesso". 

Os mesmos técnicos lembram que se efetivamente os ocupantes do Puma 
pretendiam colocar as três bombas que portavam no interior do Rio-centro, 
as conseqüências do atentado seriam imprevisíveis. "A idéia dos terroristas 
parecia ser o desligamento da energia com a bomba colocada na subestação, 
o que causaria o primeiro momento de pânico para as 15 mil pessoas, que as~ 
sistiam ao ~'show". Para eles, "a bomba explodiu dentro do carro, porque a 
destruição do .. Puma foi interna''. Quanto à sua colocação no colo do sargen
to, isso parece óbvio pela destruição de suas pernas". 

Reações 
Sem querer identificar a origem do atentado no Rio-Centro, se partira de 

elementos da esquerda ou da direita, o presidente da Câmara dos Deputados, 
Nelson Marchezan, afirmou ontem em Brasfiia que "esses atentados não vêm 
daqueles que querem ajudar o projeto de abertura política" garantindo, po
rém, que ••não será um acidente desse que derrotará o projeto de abertura 
política do Presidente João Figueiredo". E acrescentou: "Diria apenas que o 
momento estã a exigir a participação de todos no sentido de se fortalecer a 
abertura''. 

Em Porto Alegre, o Senador gaúcho Pedro Simon (PMDB) observou 
que as explosões Çe bombas ocorridas no Rio foram de .. tal objetividade que 
haverá omissão real se não forem esclarecidas". No entender dele, .. agora, 
pelo menos, as coisas estão aparecendo. Os envolvidos estão aparecendo. Há 
nomes. O próprio Ministro Abi-Ackel disse que a bomba explodira "dentro 
do governo)!. Há indícios muitos sérios para buscar os responsáveis. Se hou
ver sinceridade chegaremos à '"apuração. É só querer". 

Já o ex-Presidefl.te da OAB, Raymundo Faoro, declarou, no Rio, que o 
desafio (à abertura política do Presidente da República) "parece que parte de 
dentro do próprio governo". Segundo ele, .. mais do que nunca a palavra, 
agora, está com o governo, para que ele defina e reafirme suas intenções, doa 
a quem doer. O Presidente está diante de uma encruzilhada, que sabemos ser 
de riscos, mas sabemos também que a sociedade civil está disposta a apoiá-lo 
se ele tomar medidas claras". Raymundo Faoro disse também que não se 
"-coaduna com o regime democrático" o fato de uma missão militar estar pre
sente numa .. festa pública, autorizada, legal". 

NO PÁTIO, MUITOS MILITARES 

No momento em que se iniciava, às 21h25, o show "19 de Maio", para 
um público de 15 mil pessoas reunidas anteontem no Rio-Centro, na Barra da 
TijiJci, explodia a primeira bomba no Puma cinza-metálico;- com chapas 
frias, estacionado no local e manobrado pelo capitão Wilson Luiz Machado, 
do DOI-CODI, fato presenciado por dez pessoas que circulavam pelo pátio. 

Ao lado do capitão estava o sargento do Exército Guilherme Pereira do 
Rosârio, que morreu no carro, com a mão esquerda e as pernas decepadas. 
As testemunhas Rosane Rodrigues Garcia, Fátima Facuri e Ney Freitas de 
Oliveira, além de um vendedor de sanduiches, viram quando o capitão Wil
son saru dO Cãrro, coin as-vísceras expostas, .. pedindo pelo amor de Deus que 
o ajudassem", enquanto repetia o nome do capitão Souza Pinto, do DOI
COO!. Após conseguir sentar-se nas escadarias da rampa principal do Rio~ 
Centro, foi socorrido pelo sargento Walter, do Corpo de Bombeiros de Jaca
repaguá, que conseguiu um automóvel para levã-lo ao Hospital Lourenço 
Jorge, na Barra da Tijuca, 

No interior do Rio-Centro, a maioria das pessoas não ouviu a explosão, 
até que 20 minutos depois houve novo estouro, agora a 300 metros do pavi
lhão principal, na subestação de força que chegou a interromper o '"show" 
por alguns minutos. Logo após as explosões, vários homens da segurança 
correram na direção do pâtio B bem em frente ao centro de convenções. Nes
se instante, vários carros começaram a manobrar para sair rapidamente da 
ârea até serem interceptados por agentes da segurança local, que sacaram 
suas armas e imobilizaram os motoristas. Estes identificaram-se como funcio
nários do Ministério do Exército e permaneceram ali, passando depois a aju
dar no isolamento da ârea. 
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Ontem, o chefe da segurança do Rio-Centro, tenente César Vaschulcqui 
mostrava-se exausto, dizendo que· sua equipe teve rnuito trabalho antes e de
pois do 6 'show", porque o policiamento pedido à PM não fora enviado: 
uMandei oficio pedindo 70 homens c não apareceu ningu&n. O meu pessoal 
teve de se virar sozinho. Não sei explicar o que aconteceu. Por favor, não ve
nham me fazer perguntas capciosas nem se cu sei os motivos pelos quais não 
foi enviado o policiamento ostensivo pedido pela RIOTUR". 

OUTRA BOMBA 
Uma mesa de escritório, um telefone, e o carpete da sala de recepção do 

jornal A Hora do Povo, em São Paulo, foram destruídos na madruada de on
tem, após o lançamento de um "coquetel Molotov", segundo informou o di-
reter do órgão, Clâudio Campos. -

Dois moradores da Rua Vicente Prado, onde está localizado o pr~dio do 
jornal, viram dois homens parados à porta em horários diferentes durante a 
madrugada. Um deles comunicou o incêndio ao_s bomb~iros, mas não quis se 
identificar, dizendo ter sido ••ameaçado pela manhã". 

PRESIDENTE A TENTO AO JNQU~RITO 

General GentJI desmente sua exoneração 

O Presidente João Figueiredo aCOmpanha passo a passo o desenrolar das 
investigações em torno da explosão de duas bombas quinta~ feira no Rio, uma 
das quais matou o sargento Guilherme Rosário e feriu gravemente o capitão 
do Exército Wilson Luiz Machado, Que se encontrava dentro de um Puma es
tacionado no Rio-Centro. Ao fornecer a informação ontem à imprensa, o 
porta-voz do Planalto, Carlos Átila, negou que o general Gentil Marcondes 
Filho tenha sido exonerado ou pedido demissão. Um senhor grisalho, portan

'·to uma prancheta na mão e aparentemente perito da pollcia, confirmou a 
existência dentro do Puma de mais duas bombas, que foram desativadas, se
gundo ele, no local. 

O PODER PARALELO 

Brasflla 
Hã um esforço notável para desesclarecer o Cãso das bombas no Rio

Centro. Não pode ser entendida de outra maneira a série incrível de equívo
cos cometidos por autorid~des do nível do general Valdir Muniz, secretário 
da Segurança do Rio de Janeiro, que já está no encalço dos "materialistas" -
IeiaMse comunistas - que praticaram o atentado. 

Regimes ditatoriais permitem a mõntagerri de farsas destinadas a iludir a 
opinião pública. Hitler fez isto no incêndio do Reichstag. Stalin nos processos 
de Moscou. Mas nas democracias a manobra é praticamente impossível, por 
causa da liberdade dos meios de comunicação. 

Não adianta, por exemplo, o general Muniz declarar "absolutamente 
falsa" a notícía de que havia mais bombas dentro do carro. Milhões de pes
soas as viram pela televisã.o, de m~?do que o d~saparecimento dos petardos só 
agrava as coisas. Enquanto o secretário ãfirmava, de um lado, que o veículo 
pertencia ao capitão ferido, o general comandante do 19 Exército admitia que 
o oficial estava em serviço e usava um "chapa fria", fato confirmado pelo pai 
da vítima. A versão de que a bomba foi colocada no automóvel enquanto 
seus ocupantes estavam fora é pueril e contrária: à pro vã testemunhal. Os dois 
militares não deixaram o carro, Como a~es~a O motorista que estilcionou ao 
lado. Com imprensa livre, certas manobras são impraticáveis. 

Depois de uma longa série de atentados impunes, porque as investi
gações sobre as violências cometidas contra a esquerda nunca apuraram coisa 
nenhuma, o destino vingou~se da inoperância da máquina de segurança. Ex~ 
plodiu uma bomba dentro dela, em local público, para tornar impossível o 
abafamento do caso. 

Talvez os esforços em curso para desesclarecer o atentado consigam rela
tivo êxito jl}nto às camadas menos pr~parada.s da sociedade. Será s~mpre re
lativo esse êxito se a versão não convencer o General João Batista Figueiredo, 
Presidente da República, e alvo político de todas as bombas. 

Os atentados são dirigidos contra a abertu.fa conduzid_a pelo chefe do go~ 
verno, para impedi-lo de continuar na mesma direção. Há um poder paralelo 
medindo forças com o poder de direito. Este quer uma coisa, aquele tenta im
pedir à custa de explosões. O p-oder paralelo até agora não dobrou o Presi
dente, mas tampouco o Presidente logrou vencer a disputa. A prova está nas 
explosões que ainda se- registram. 

Se, como os indícios Sugerem, as bombas estavam no carro dirigido pelo 
capitão, o governo terá nas mãos todas as peçils do quebra-cabeças. Bastará 
encaixar uma nas outras e terá diante de si o retorno çlo poder paralelo, 

Ainda há pouco, na Espanha, o rei Juan Carlos realizou operação seme
lhante, com resultados surpreendentes. Um bom número de "amigos,. estava 
do outro lado. - R.L. 

Coluna do Castello 

AS BOMBAS E O SECRETÁRIO 

Brasília - Estranho dom de adivinhação tem o General Muniz, Secre-
tário de Segurança do Rio de Janeiro. Uma bomba explodiu dentro de um 
automóvel, ocupado por dois militares. Um deles morreu na hora, o outro es~ 
tá internado no hospital e ainda não prestou qualquer declaração. Não houve 
testemunhas da cena noturna de explosão. Mas o General Muniz descreve 
com pormenores o que se passou: o Capitão manobrava o carro para sair do 
estacionamento, o sargento viu um objeto estranho, apanhou-o e a coisa ex
plodiu. Essa convivência com o mistério e mais intensa: o General-Secretário 
Sabe_ q_ue os dois militares foram vítimas de um atentado terrorista e nega que 
tenha sido encontrada no interior do Puma uma segunda bomba, que não 
chegou a explodir. Algumas autoridades revelaram a existência do segundo 
petardo, mas, corno essa existência é previamente contestada, a hipótese ê de 
que essa bomba mergulhe nas sombras da eterna dúvida. 

Os militares, pertencentes ao DOI-CODI, estavam em serviço. Usavam 
um carro chapa-fria e atuavam numa área em que uma concentração de deze
nas de milhares de pessoas assistia a um show popular promovido pelo Cebra~ 
de, uma associação de intelectuais e artistas de tendências socialista, comunis
ta e liberal. Era um local apropriado para que se produzissem medidas de re
presália contra a abertura política e isso foi tentado, 20 minutos antes da ex~ 
plosão do automóvel, mediante o lançamento de uma bomba junto à estação 
transmissora de energia para iluminação do espetáculo. Não parece verossf
mil a hipótese de que a esquerda tivesse ressurgido como força terrorista pre· 
cisarnente naquele local e naquele momento, a não ser que estivéssemos dian
te de um braço sul-americano das Brigate Rosse. 

Mas estamos colhendo fat~s significativos no noticiário dos jornais que 
informaram mais minuciosamente e mais credencialmente os acontecimentos. 
Respigados elementos para induzir a suspeições ainda puramente subjetivas, 
cabe assin_~lar a declaração do Ministro da Justiça de que "a bomba explodiu 
no Governo" e as cautelosas declarações dos chefes militares que disseram al
guma coisa sobre o assunto, como, por exemplo, o Comandante do I Exérci
to, que se dispõe a tudo apurar e a tudo revelar pois .. o impacto maior é o im
pacto da mentira". O General-Ministro do Exêrcito limitou-se a assegurar 
que o fato não afetará o projeto político do Governo. 

As palavras do Ministro da Justiça trazem o eco de uma confidência de 
Getúlio Vargas, no dia seguinte _ao atentadiJ contra o jornalista Carlos Lacer
da, confidência depois divulgada, de qUC ã bala atirada contra seu adversário 
ricocheteara e lhe batera no peito. As situações de agosto de 1954 e de hoje 
são, no entanto e felizmente, diversas. O Presidente, que foi ao suicídio, per
cebeu que o crime se armara- nos porões do Palácio ·do Catete, local a que che
gariam os oficiais da Aeronáutica que investigaram o fato até o conhecido 
desfecho. A autoridade moral do Presidente fora afetada e, como se tratava 
de pessoa dotada de sentimento de honra, Getúlio procurou na morte o con
forto e, com a morte, a resposta política aos seus inimigos. 

Em 1981, não há uma guarda pretoriana nos porões do Palácio do Pla
nalto e a isenção do Presidente não está posta de dúvida. Não se montam 
bombas nem se contratam facínoras no Palácio do Presidente. O problema do 
General Figuéii'edÕ eitá apenas em sab~r valer a sua autoridade para identifi
car. onde estiv-er, o centro de terrorismo inspirado obviamente nos bolsões ra
dicais que insistem em tisar núiC:IÇa e clandestinamente mêtodos que, nos tem
pos da ditadura, usavam nas celas de tortura. Para tanto, o Presidente tem o 
apoio dos comandos e a solidariedade da opinião pública, representada pelos 
Partidos políticos e pelos órgãos em que se organizam os segmentos da socie
dade civil. 

ComO diSSe o General Marcondes, o impacto maior é o da mentira. E a 
mentira aparece sob formas diversas, notadarnente sob a forma de investi
gações tioÜticas que apurem fatos para conhecimento de um círculo muito 
restrito a fim de qUe meça-O Governo seu poder de punir e controlar eventuais 
centros de atividade subversiva instalados na sua, periferia. Na ditadura, o 
círculo íntimo do Poder dito revolucionário de tudo sabia mas só transmitia 
para cima o que estava na medida da defesa das suas prerrogativas. Foi preci
so que o Presidente Geisel demitisse um comandante de Exército para que tal 
anomalia fosse suprimida. 

E preciso que ela não ressurja agora. O Governo está ferido pelos esti
lhaços das bombas do Rio-Centro e de dezenas de outras bombas lançadas 
nos últimos tempos. Mas não é um bom indício que um General-Secretário 
de Segurançajâ saiba de tudo o que se passou na treva da noite no interior de 
um carro destruído, cujos dois passageiros foram silenciados pela morte ou 
por ferimentos profundos. b: evidente que o General-Secretário, quando falou 
aos jornais, não sabia de nada. Se ele soubesse de tudo, isso seria muito grave. 
- Carlos Castello Branco. 
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PARENTES NADA DIZEM NO HOSPITAL 

Alguns parentes do CapitãO Wilson Machado estiveram ontem de ma
nhã no Hospital Miguel Couto, mas evitaram a1mprensa-e-naâa declararam. 
Acompanhado de um funcioitârio do hospital e de dois cidadãos à paisana, o 
grupo- duas mulheres e um homem- ficou 10 minutos no gabinete do di-
reter, Dr. Nova Monteiro. -

Foi o funcioltârio do M_iguel Couto que assistiu ao encoiltro quem disse 
tratar-se de parentes do capitão. Uma das mulheres era baixa, cabelos curtos 
e ligeiramente grisalhos nas têmpOras, mã:is para gorda. A outra tinha tipo 
físico semelhante, embora mais jovem. O homem era também grisalho e tinha 
uma expressão consternada. 

TESTEMUNHA VIU PUMA ÀS 21HIOM 

O Puma em que estavam o Capitão Wilson Chaves Machado e o Sargen~ 
to Guilherme Pereira do Rosário ficou parado no estacionamento do Riocen~ 
tro pelo menos entre 2lh10m e 21h40m (horário da explosão), segundo uma 
das teste~unhas, João de Deus, que estacionou seu Volkswagen, placa NV 
7019, ao lado do carro dos dois militares. 

João de Deus disse que chegou ao Riocentro precisamente às 2lh -
olhou para o relógio quando chegou, por causa da hora marcada para o iní~ 
cio do espetáculo- e imediatamente se dirigiu-pata-a: área do estacionamen~ 
to, onde restavam poucas vagas. Quando viu a vaga do lado direito do Puma, 
achou que seria bom "já que seria uin p_Orifó -de referência para encontrar o 
carro à saída do show". 

Os dois homens 

Entre a chegada ao Riocentro e o estacionamento, calcula que não se 
passaram mais de cinco minutos, .. dez no máximo". Estavam com João de 
Deus sua mulher, Isabel, e um amigo, João Abreu. Quando estacionou, no
tou que no interior do Puma havia dois homens, .. o que estranhei um pouco". 

Ao sair do carro, uum boa noite institivo" ao ocupante do banco direito 
do Puma, que não respondeu. Mas notou que a janela direita estava aberta. 
Os três dirigiram-se então para o iilteríor do Riocentro, só saindo por volta 
das 3h, mas foram impedidos de entrar na ârea de estacionamento Por poli
ciais do Exército. Os tr_ês voltaram então para o interior do Riocentro, saindo 
por volta das 4h, quando a área de estacionamento já estava liberada. 

O Puma ainda estava parado do lado direito do Volks, mas não havia 
mais ninguém em seu interior, e o Volks estava todo sujo, .. chamuscado". 
Nenhum dos três ouviu as explosões, devido à .. acústica do Riocentro", só 
sabendo do ocorrido quando saíram do Riocentro pela primeira vez. 

João de Deus -que trabalha na A reza Veículos, perto do Riocentro, 
como responsável pela cantina e pela compra de peças- disse que não notou 
se os dois homens que estavam no interior-do Puma carregavam algum paco
te. ••olhei para eles instintivamente, sem fixar o olhar". 

.. Tanto O Puma como o Volks só poderiam sair do local de marcha-à-ré, 
jâ que havia gelo baiano na frente dos dois carros". Quando se dirigiu para 
seu carro, no final do espetáculo, os soldados que ainda estavam no local ape
nas perguntaram se o Volkswagen pertencia a ele. Ele confirmou. Pediram~ 
lhe que abrisse o carro, revistaram-no, rapidamente .. procurando alguma 
bomba, acho", mas não pediram documentos nem revistaram ninguêm. 

GENERAL NEGA REUNIÃO EM BRASILIA 

Brasília~ O Chefe de Gabinete do Ministro do Exército, General Sérgio 
Ary Pires~ -negou ontem aos jõrilalistils que o Alto Comando do Exército (ou 
os generais que o integram e residem em Brasília) tivesse se reunido para tra
tar de problema ligado à explosão d~s bombas no Riocentro. 

O General foi encontrado no final da tarde na Academia de Tênis de 
Brasília, -ánde disputava um torneio com o Ministro Jair Soares e çom outros 
generais, dentre os quais -o ex-Chefe do CIEX, General Boscacci Guedes, e 
Roberto França Dorriíngues (genro -do General Orland.o Geisel e Comandan
te do 19 Batalhão de Engenharia). Estranhou o interesse da imprensa na di
vulgação dos fatos relacionados com a explosão das bombas e a presença dos 
jornalistas .na academia para ouvi-lo. - - - -

Segundo o General Sérgio de Ary .Pires, está tudo muito tranqUilo, tanto 
que ele passou o dia todo jogando t_êrfis. Transferiu tOda a respõnsabilidade 
pela apuração da explosão ao I Exêrcitõ e disse que aguardava os resultados. _ 

Negou com energia a realização de uma reunião do Alto Comando e 
quando os jornalistas contaram que o procuravam porque estavam cumprin
do missão, ele riu e disse que os jornais não deveriam preocupar-se tanto com 
o epis6dio. 

VIÚVA SE RECUSA A DAR ENTREVISTA 

D~ Suely, viúva ·do Sargento GUilherme Pereira do Rosário, não quis fa
lar ao Jornal do Brasil, e pelo telefone, com voz consternada, negou ter dado 
entrevista a qualquer outro.~órgão da imprensa. 

-Não falei de nada. Só -sei o-que vocês sabem. Só sei que ele morreu. 
Não sei das atividades dele_ Só sei o que vocês sabem- repetiu- Não saí da 
minha casa '(ontem) o dia inteirO e ll-ão recebi nenhuma visita. 

-Como era o seu marido? 
-Um homem muito bom. Bom pai, bom marido, bom esposo. Tinha 

um caráter muito elevado - lirilitou-se ã comentar batendo o telefone. 
Esta é a entrevista que o Estado de São Paulo publica em sua edição ·cte 

hoje: -=--

-:__ --~·o Diretor do Hospital Miguel Couto, Professor Nova Monteiro, acre
dita que o Capitão Wilson Luiz Machado poderá deixar a Unidade de Trata
mento Intensivo dentro de dois ou três dias, embora funciótiáríos do hospital 
admitam a possibilídade de infecção das áreas atingidas pela explosãot o que 
agravaria muito o estado de saude do militar. 

A viúva do Sargento Guilherme Pereira do Rosário, Suely, pediu ontem 
que o Presidente da República e o Comandante do I Exêrcito "tomem provi
déncias para que essa cambada que está agindo por ali" não transforme seu 
marido em "bode expiatório". "Meu marido"- disse ela- "está há mais de 
10 anos nesta luta para acabar com os comunistas" e, por isso, acredita que 
"quem fez isso sabe o que ele era". Suely negou-se, porém, em entrar em deta
lhes sobre o que seu marido teria feito no dia da explosão, alegando impedi~ 
menta--de "falar sobre certos assuntos". 

Bastante nervosa, afirmou que seu marido .. era um homem íntegro e 
muito devotado a sua pátria e- fodo mundo sabia que era um homem de inte
gridade muito elevada". Dizendo~se .. revoltada com o Jornal do Brasil, Suely 
mostrava indignação contra um artigo publicado pelo jornal em sua edição 
de ontem, destacando este trecho: .. Alguma surpresa? Nenhuma. Salvo a hi~ 
póteseTantástíca de uma diabólica transa de coincidências, aconteceu precisa
mente o que todos ansiosamente esperavam". 

O artig-o mencionado por D. Suely, de autoria de Villas-Bôas Corrêa, 
intitula-se "A bomba explodiu no Planalto" e foi publicado em "Coisas da 
política", na edição de ontem do Jornal do Brasil. 

Comentário 

A INSONIA DE FIGUEIREDO 

As bombas no caminho da abertura 

Antonio Fernando de Franceschi 

As bombas do dia 30 no Rio de Janeiro colocam o Governo diante da úl
tima oportunidade de provar a sinceridade de seu projeto de abertura -e de 
conquistar o apoio de muitos, de muitíSsimos qUe não tiveram ati: hoje razões 
para crer e se mantêm céticos ou sem esperanças. 

A história Costuma cobrar preço elevado por vacilações diante de mo
mentos decisivos, quando somente medidas firmes e corajosas podem impedir 
o pior. Mais que de esperar, o país depende de firmeza do governo, porque 
sabe q_ue sqmente com determinação inflexível se porâ fim ao crescendo de in
sanidade que pretende impedir o retorno à democracia. 

Brasília está vendo, com certeza, que a estas alturas as coisas caminham 
para um jogo de tudo ou nada. E que o que está em risco não é mais a imagem 
do Governo, e sim a própria estabilidade do regime. 

Na tarde do dia 28 de agosto do ano passado, quando se iniciava a esca
lada fatídica de atentados com as primeiras vítimas na OAB e na Câmara dos 
Vereadores do Rio, o Presidente Figu-eiredo disse a parlamentares com os 
quais se reunia: "Passei a noite de ontem para hoje pensando em como fazer 
do nosso partido um instrumento de combate à violência; e como demonstrar 
à opinião pública, e ao povo brasileiro, as reais intenções do Governo e do 
P3rtido, e Como estamos dispostoS a não nos desviarmos daquela linha que 
iniCialmente nos traçamos- de levar os país à normalidade democrática -, 
a despeito de quatro, vinte oi.I mil bombas que atirem sobre nossas cabeças". 

Pois bem, o Presidente teve ali a primeíra oportunidade de provar sua in~ 
tenção. E __ de passar a história como um verdadeiro estadista à altura da 
Nação, capaz de intimidar com sua coragem a maré montante da barbárie 
que perpetrara naquele momento um assassinato a sangue friO. 

O qile se viu depois, no entanto, ficou tudo a dever a esse ímpeto inicial. 
As investíg8çõeS-nada produziram senão o descrédito da eficiência corii que 
deveríam ser conduzidas. O abandono ou não~aprofundamento de provas, o 
total descaso para com índic3.ÇõeSTõrnecidas pela OAB ou mesmo por aque
las produzidas no curso do inquérito policial não permitem qualquer dúvida 
quanto à real intenção das autoridades: impunes os responsáveis, espera~se 
que o esquecimento possa cicatrizáj-- feridas abertas a bombas na consciência 
da Nação-. 

Tudo como se o GoverQo não estívisse- talvez mais que as próPrias 
vífimas- sendo também atirlgldo pela escalada do terror. Tudo como se os 
agentes da violéncia não pudessem estar localizados -como muitos suspeita
vam então e agora têm maiOres motiVos para isso - em esferas muito próxi-



1492 Terça-feira 5 DIÁRIO Do' CONGRESSO NACIONAL (Seçlo 11) ~ Maio de 1981 

mas do poder, ali onde os rumos da abertura despertam apenas medo e res
sentimentos. E não faltaram ministros loquazes atribuindo má fé e ocultos in
tentos a todos os esforços realizados para cobrar providências e um mfnimo 
de compostura. 

Dia 28, oito meses transcorridos sem qualquer progresso na apuração 
dos fatos, a OAB divulgou uma ·nota expressando sua "decepção" com ore
sultado das investigações e manifestando; com premonitória certeza, o receio 
de que, ~·em conseqüência de tal Conduta das autoridades, recrudesç~m -
como aliás Jã começa a ocorrer .:.._ as ameaças e atos do terrorism_o, visando 
impedir o restabelecimento da plenitude democrãtica". Palavras que se trans
formaria em profecia: dois dias depois mais bombas explodem, em novo aten
tado sangrento. 

Como em agostO -áe 80, o Presidente Figueiredo deve ter perdido outra 
noite de sono, pensando em como estancar uma violência que mostrou não se 
atemorizar apenas com palavras, Não lhe dC?ye teq:~capado, certamente, quer 
perder a primeira oportunidade de opor-se a _ela mais firmemente foi um erro 
gravíssimo. 

Agora lhe resta uma segunda e derradeira chance. É importante que sai
ba que, se se decidir a exercê-la com determinação, assumindo suas responsa
bilidades at~ as últimas conseqUências, a nação estará com ele e serâ possível 
construir as bases de uma nova época digna de ser vivida. M.as, se hesitar em 
cumprir o papel que a história insiste em lhe oferecer,(: inútil ter qualquer es
perança de que o julgamento dos tempos lhe possa ser generoso, e de que o 
processo de abertura chegue a bom termo. 

Folha de S. Paulo 
Domingo, 3 de maio de 1981 

NOTICIA DE MAIS BOMBAS E "IMPROCEDENTE" 

Rio (Sucursal) - t: a seguinte- a íntegra da nota oficial do 19 Exército: 
.. Ministérfo do Exército- cOmando do 19 Exército- nota para a im

prensa (embargo para a imprenstl televisada e falada até a zero hora de 3 de 
maio de 1981). 

O Comafl-dãitiC:-do 19 Exército, paSsados os primeiros momentos após o 
inominável atentado que vitimou- subordinados seus na área do Riocentro, na 
noite de 30 de abril, oportunidade em que divulgou nota relativa à ocorrên
cia, vem a público para informai, confirmando, inclusive, declarações pes
soalmente prestadas à imprensa: 

19) a bomba, que explodiu na instalação de força e luz 4o Riocentro, cer
ca de dez minutos apóS a- explosão destruidora do automóvel, foi acionada 
por engenho de percussão ou similar; 

29) dados iniciais, colhidos no local, revelam serem improcedentes as 
notícias de que carro sabotado te~i~ outros artefatos no seu- interior; 

39) O fato de os laudos técnicos ainda não terem sido divulgados desacon
selha qualquer conclusões apressadas que procurem correlacionar o tipo de 
explosão com as resultantes dele decorrentes; -

49) não houve gestões do comando do 19 Exército no sentido de remover, 
do Hospital Miguel Couto para o Hospital Central do Exército, o oficial viti
mado que, aliâs, se encOntra muito bem assistido naquele nosocôtnio munici
pal; 

59) os militares em apreço agiam no estrito cumprimento de missões nor
maís de rotina, determinadas pelo l~" _J;:xército_, responsável que é pela segu
rança interna em sua área, e que objetivava aCompanhar e_ contribuir, da me
lhor forma, para reprimir, se. necessário~ ações·de agitadores e subversivos; 
assim, interpretações malévolas a respeito vêm causando viva indígnação aos 
integrantes do 19 Exército, traumatizados com tão torpe atentado; 

6~") lembra, ainda, que o descrédito dos órgãos de segurança, de tão rele
vantes serviços prestados à tranqüilidade pública, sempre foi meta buscada 
por elementos ou organizaçõ_es subversivas. 

ConclUindo, esclarece que o inquérito policial militar ma_~dadc;> instaurar 
pelo comando do 19 Exército decorre do cumprimento de prescrições contf
das na legislação penai-militar." 

As explosões no Riocentro 

AUTORIDADES NÃO DIZEM ONDE SE ENCONTRA ú CAR~O 
RiO (Sucursal) -O Puma que era ocupado Pei~-Capitão Wilson Luís 

Chaves Machado e pelo Sargento Guilherme Per_~ira do Ros~rio, _foi retirado 
anteontem à noite do pátio d_a 16• Delegacia de PÕ-Jícia, na Barra da Tijuca. A 
informação foi dada ontem pelo planto11ista çla Delegacia, que se identificou 
como Detetive Robson, acrescentando que quando chegou ao local, por volta 
das 8 horas de ontem, já não encontrou o carro. 

O Detetive não soube explicar quem havia retirado o carro e para onde 
teria sido levado, apesar de a remoção e_xigir uma autorização por escrito, do 
Delegado·titular, e um memorando para o órgão que vai recebê-lo. Ele ape-

nas revelou ter ouvido comentários de que o Puma teria sido rebocado para o 
Quartel da Polícia do Exército, na rua Barão de Mesquita. 

No Quartel, informou-se que o carro não estava. Por telefone as tentati
vas de esclarecimento também se frustraram, porque o oficial de dia, dava 
instruções para que itão lhe fosse passada "qualquer ligação". A pessoa que 
atendeu ao telefone, e que não se identificou, chegou a dizer que o Puma esta
va no alojamento das tropas de choque, mas logo depois entrou em contra
dição, dizendo nada saber e que o carro não estava naquele local. 

BOMBAS SERIAM DE GÃS LACRIMOGENEO 

Tudo leva a crer que as bombas filmadas pela TV Globo no local da ex
plosão - dois cilindros metálicos - são de gás lacrimogêneo. A partir da 2• 
edição do "Jornal Nacional .. , a direção da emissora decidiu não mais apro~ 
veitar o teipe, -porque percebeu discrepâncias entre o texto e a imagem. Um 
perito, fotografado ao lado do Puma em que explodiu a bomba, informava à 
imprensa que havia .. uma terceira bomba na parte de trás" do carro. 

O diretor do Departamento Geral de Investigações Especiais, Delegado 
Newton Costa, negou a existência de outra bomba e até, sarcástico, disse que 
ia esperar os jorriais _do dia seguinte para saber de que tipo era ela. O Delega
do Petrônio Romano Henrique, da 16• Delegacia, depois de informar que 
vira o artefato, horas depois, se contradisse. E o General Gentil Marcondes, 
ao sair do hospital Miguel Couto, onde sexta-feira visitou o Capitão Macha
do, estabeleceu com os jornalistas o seguinte diálogo sobre a questão: 

.. p- Foram encontradas duas bombas intactas, no carro. Como o Se~ 
nhor vê isso'? 

R -Não foram encontradas duas bombas. Apenas uma, pelo que sei. E 
uma segunda, que explodiu na caixa de força. 

P - Mas, além dessas duas, os peritos encontraram e desarmaram ou
tras duas. Há até imagens de TV e fotos mostrando. 

R- A notícia que tenho não diz nada disso. Eu realmente li isso nosjor~ 
nais. Procurei confirmar mas não consegui." 

Pouco antes ao deixar o cemitério do Irajá oride o Sargento foi enterra
do, falou de novo com os jornalistas: 

"'P .:._As duas bombas que estariam dentro do carro teriam sido desati-
vadas? 

R - Ao que sei, só existiu uma bomba, a que explodiu. 
P - Mas não havia duas outras bombas desativadas no carro? 
R -Só havia uma bomba que explodiu. Pelo menos, é a informação que 

rr ~ proporCionaram até agora." 

(Folha de S. Paulo) 

JOÃO CONTA O QUE HOUVE ANTES DO "SHOW" 

Na noite de quinta!!feira, o Capitão WílSon não parecia disposto a con~ 
versar, pois manteve o semblante fechado e não respondeu ao cumprimento 
de João de Deus Pereira Ramos, que, por volta de 21 horas, estacionou seu 
carro ao lado do Puma, onde estavam os dois militares. 

João de Deus- funcionário de uma agência de automóveis ue poeta nas 
horas vagas"- cumprimentou o Capitão por considerar tal atitude unormal 
entre pessoas educadas". Sentiu-se até ofendido com a·reação do militar. Por 
isso, não prestOu maior atenção aos ocupantes do Puma. 

.. Dei uma olhada rápida quando cumprimentei- revelou- e notei que 
o suj~ito na direção parecia ter a barba por fazer. Como ele nem olhou para o 
nosso lado, segui em frente. Andei um pouco, olhei para trás e o Puma conti
nuava lá, ao lado do meu carro. Cheguei a comentar com minha mulher, Isa
bel que eu tinha colocado o V Qlkswagen- que não é meu, mas da agência
num ponto estratêgico. Isso porque era o único carro Claro (o veícufo é bege, 
quase brando) no meio de um bando de carros coloridos". 

Segundo João de Deus, o estacionamento, naquele ponto, estava cheio. 
Como, porêm havia muitas pessoas dirigindo-se ao galpão onde foi realizado 
o '"show", levou mais de cinco minutos para chegar at~ a bilheteria. João su
põe que somente d~pois de cinco a sete m~nutos, ~pôs ter estacionado, canse~ 
guiu entrar no recinto. Suas deClaraçÕes contradizem as do Secretãrio de Se
gurança, Gener_al Wald!r Muniz~ para quem a bomba teria explodido logo 
que os m111iares entraram no carro. _ --

~~Até entrarmos. não notamos nadã d_e_anormal- contou_ João de Deus. 
O ambiente estaya tranqüilo e não ouvimos riada parecido com uma explosão 
nem mesmo lá dentro." 

~le,a_ mulher e o_amigo que os acompanhava- cujo nome se recusa a 
d3.f - sOmente notaram que algo tinha acontecido às 3 horas da manhã, 
quando decidiram abandonar o .. show", que continuava. e voltar para casa. 
Ao tentarem dirígir-se para o estacionamento, foram impedidos pelos solda~ 
dos da PM, que tinham interditado o local. Para e~itar problemas, os três de .. 
cidiram voltar e assistir ao final do espetâculo. Cerca de meia hora depois, 
voltaram e notaram que todos os carros jâ tinham sido liberados. 
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''Naquela área, só tinha o Puma e o meu carro- observou. Fomos até 
lã e eu, como sou um sujeito multo aberto, fui logo falando com o comandan
te: ''Tudo bem?" Esse foi meu azar, pois, então, os repórteres notaram que eu 
estava com o Volkswagen e, a partir desse momento, não me deixaram mais 
em paz." 

O carro foi liberado logo depois de ter sido vistoriado pela Polícia. Se
gundo João de Deus, o Volkswagen não s_ofreu dangs sérios, mas a carroceria 
ficou chamuscada e com resíduos deo pele humana. 

FAMILIAS DAS VITIMAS NÃO SÃO LOCALIZADAS 

Rio (Sucursal) -Tanto a família do capitão Machado, que sobreviveu, 
quanto a família do sargento Guilherme Pereira do Rosário não foram 
localizadas ontem. A viúva do sargento, d. Sueli J. do Rosário, seus filhos 
Marcos (16 anos) e Guilherme Jr. (lO arto_s) não voltaram para casa no bairro 
do Irajâ, e d. Sueli também não foi à butique Iramar Modas, onde ela traba
lha. 

O capitão, 34 anos, é filho de Jupira e Teófilo Machado, ele gerente de 
uma farmácia no centro. Hã dois anos, quando casou com d. Marli, filha de 
um pipoqueiro na praça Varnhagen- o capitão mudou-se do apartamento 
de seus pais, onde morou 17 anos. Criou:se e continua morando na TijuCa, 
um bairro de classe média. 

Josê Augustinho da Paixão, 56 anos,-- So-gro do--capitão Machado, 
classifica-o como upessoa honrada, porqUe é batedor do Presidente 
FigueitCdo quando ele vem ao Rio. tum "cara legal e sempre fala na filha 
Daniel a. Eu conheço o _capitão desde que ele era garoto ê sempre fof um 
homem honrado. Minha filha, Marli estã casada com ele hã dois anos e 
nunca teve reclamações". Sabe-se que o capitão no final do ano passado so
freu uma queda de motocicleta, quebrando os dois braços. O capitãJ 
Machado serviu na Amazônia, numa un!dade de treinament1. 
antiinsurrecional (Batalhão de Infantaria de Selva, em Itaituba). 

O Amigo 

Uma pessoa que prestou socorro ao capitão, iinvfiatamente após Q 

explosão, revelou que ele perguntou: "Onde estâ meu amigo? Chame o Sous~ 
Pinto." 

Segundo um dos mê:dicos d~- plantão no Hospital Miguel Couto, u~ 
homem, que dizia ser do DOI-CODI e chama-se Sousa Pinto, esteve no Hos
pital, de madrugada. Não foi revelado sua patente, mas existe no Exêrcitó -um 
Tenente-Coronel da arma da Engenharia. Antônio Carlos de Sousa Pinto, 
que pertence ao quadro t~nico e é qualificado como especialista em arma
mentos, com curso sobre guerra química. 

Jornal do Brasil 
ABI-ACKEL DIZ QUE BOMBA EXPLODIU NO GOVERNO 

Gentil revela que militares cumpriam missão 

O Comandante do I Exêrcito, General Gentil Marcondes Filho, decla
rou que os militares atingidos pela bomba no estacionamento do Riocentro 
estavam "em missão de informações, a serviço do I Exército". Ao ser 
indagado sobre se o Capitão Wilson Luis Chaves Machado era vítima ou 
autor das explosões, respondeu: "f: vítima, óbvio, até que se possa provar o 
contrário." Disse, ainda, que se tratou de um .. atentado, intenciOnal ou não". 

Gentil foi ao enterro do Sargento Guilherme Pereira do Rosãrio, 
sepultado às 13h 30m no cemitério de Irajá, com honras, militares. Ás l4h 
chegava ao Hospital Miguel Couto para prestar solidariedade ao Capitão 
Wilson e à sua família. Em entrevista, no Hospital, afirmou que o "impacto 
maior é o da mentira" e prometeu~··o que for apurado será divulgado; temos 
interesse nisso". 

O CapitãO Wilson Machado foi operado durante toda a madrugada. No 
início da noite de ontem, um boletim médico informava ·que seu estado ê 
grave, mas que não corre perigo ·de vida iminente. O diretor do Miguel 
Couto, Dr. Nova Monteiro, garantiu que o Capitão não serâ removido do 
hospital nas próximas 72 horas, apesar de jâ estar lúcido e respirar 
espontaneamente. 

No Instituto Mêdico Legal, para onde foi levado o corpo do Sargento 
Guilherme Pereira do Rosârio, sua faniHia estava desesperada. A viúva, D. 
Sueli, revelou que o sargento trabalhava para o DOI-CODI, mas, ao perceber 
que conversava com um repórter, disse: "Eles me proibiram de falar. Não me 
pergunte mais nada". No Hospital Miguel Couto, o Capitão Sousa Pinto e o 
Capitão César informaram Que seu colega Wilson Machado também serve no 
DOI-CODI. 

O Secretârío de Segurança, General Waldir Muniz, contou em entrevista 
por ele convocada que "um Comando Delta, telefonou para o Riocentro 
avisando das explosões uma hora antes" e que os dois militares destacados 
para a segurança do local "foram pegos de surpresa, quando o Capitão dava 

marcha à ré. O sargento viu o petardo dentro do carro e, quando pegou, ele 
explodiu". 

- Esta bomba explodiu dentro do governo - disse o Ministro da 
Justiça, Ibrahim Abi-Ackel, ao repudiar as explosões ocorridas quinta .. feira à 
noite no Riocentro. o- Ministro garantiu, no. entanto, que o episódio não 

~ afetarâ o processo de abertura democrática. O Presidente Figueiredo receberâ 
segunda-feira os primeiros resultados das investigações sobre o atentado. 

O Ministro do Exército, Walter Pires, e o da Aeronãutica, Délio Jardim 
de Matos, resusaram-se a comentar o atentado, o primeiro por reservar-se a 
falar em atos oficiais, "' o segund '':Ir não se julgar suficientemente 
informado sobre o assunte . 

Para o Senador T:> 1t..:redo Neves, "a bomba ê o último estertor da reação 
batida nas urnas e varrida 1.!.:: suas !"O"irões". O Secretário-Geral do PMDB, 
Senador Pedro Simon, disse temer a impunidade pela série de violências 
terroristas, e lamentcu ••a incompetência do Governo· em apurar as 
responsabilíd(lde~". 

Uma fonte do Palácio do Planalto reveloü que a notícia das explosões no 
Rio foi recebida pelo Governo com "constrangida surpresa". Segundo a 
mesma fonte, para os comandos militares, '"surgiu o primeiro fio da meada" 
que poderá permitir uin levantamento completo do esquema do terror. Para 
esta fonte, Brasnia respirou Cáril alívio quando os boletins médicos divulga
ram que o Capitão Wilson Machado jã não corria risco de vida. A bomba 
explodiu nas mãos do Sargento Guilherme Pereira do Rosãrio. ele a manti
nha na altura do abdome, dilacerado pelo impacto, que causou lesão às suas 
pernas, braços e mãos- ossos foram_ atirado longe. Á esquerda do sargento, 
o Capitão Wilson Luís Chaves Machado dirigia o carro, com as pernas 
protegidas pelo túnel da caixa de marchas e o console do câmbio. Seu 
abdome, sem proteção, foi gl-avemente atingido, o qve não ocorreu_ com o 
tórax, protegido pelo braço direito (deste, toda a musc'Jiatura foi destruída), 
que empunhava o volante ou o câmbio; seu rosto foi at'ngido no lado direito. 
No Riocentro, quando peritos examinavam o carro, o delegado Petrônio 
R 11 ~an, da 16• DP, da Barra, disse que havia uma segunda bomba dentro do 
c:trr(,l- e que não explodiu. Ela foi dasativada por um técnico do DPPS e o 
chefe da equipe ---um homem de cabelos grisalhos, 1,70 m de estatura 
..tproximadamente de calça jeanS camisa escura, fazendo anotações numa 
prancheta- explicou que ela só -não explodiu porque não fo"i ·afetada pelo 
desfocameOto dC ar da outra explosão. Apesar de periciado pelo Exército e 
pela Polícia Civil, o carro ficou ontem à tarde num terreno baldio em fri:mte à 
delegacia como o cartão de estacionamento no Riocentro, fitas casSete e um 
rolo de fita adesiva (fixa objefos em superficies lisas) - material que 
interessaria à investigação do atentado. 

FALE QUEM DEVE 

Apesar de consider3d0 exPlosivamente franco, o general João 
Figueiredo sabe travar a língua segundo certas conveniências. Que o digam o 
estranhíssimo silêncio que tem mantido sobre a onda de prorrogação dos 
mandatos, e velhas restrições mentais como aquela sobre as sublegendas, cuja 
abolição seu partido negociou com os dirigentes oposicionistas, mas de cujo 
acordo ele não tomou conhecim~nto por não se haver diretamente 
comprometido. As vezes, o atual Presidente pode lembrar o menino que 
preferiu perder a bicicleta, mas disse nomes bem feios, durante o jantar; é 
verdade, também, entretanto, que em assuntos de fundamental importância 
só expõe idéias muito gerais; sem definir como pretende levá-las a cabo. 

Em reSime presidencialista, o ChCfe de Estado ê a peça-mestra de todo o 
mecanismo governamental; em um sistema autoritário muito mais do que 
isso. Diz-se e apregoawse que a posição do general Figueiredo, a favor de 
continuada distensão democratizadora, tem sido um dos fatores decisiv_os de 
não_ termos retrocedido ao que alguns trogloditas consideram bons tempos. E 
hã muita verdade nisso, pois, sem a menor dúvida, personalidades militares, 
eminentes pelos altos postos que ocupam, encaram com redobradas 
desconfianças as conseqUências -normais da abertura política, enquanto em 
meios parlamentares e outros, alguns personagens manipulados desempe
nham nítido papel de provocação. Nessa situação o personagem principal do 
sistema não pode omitir~se ~eixando que o ambiente se obscureça ainda mais. 

Rio de Janeiro 

Deseja-se pouco. Apenas que, em prazo útil, o governo defina seus 
objetivos, que são os mais iinportantes de todos, pela razão bem simples de 
que está em suas mãos o poder d_ecisório, e ainda dispõe de maioria 
parlamentar, embora expirante. Os diversos conselheiros, delegados e porta~ 
vozes do situacionismo tergiversam as questões, quando dizem que as 
Oposições pãffidãrias estão apresentando uJtimatos ao Planalto. Foi o pró· 
prio João Figueiredo quem anunciou ao País que solicitaria reforma eleitoral 
ao Legislativo. E issoJoi em_novembro, no Dia da Bandeira, para lembrar-se 



1494 Terça-feira 5 _DIÁRIO DO CONGI!ESSO NACIONAL (Seçilo -11) Maio de 1981 

a data precisa, quando a Mesa do Congresso e alguns líderes foram levar-lhe 
a Emenda n9 15, que restabeleceu certos pleitos diretos. 

Correram seis meses, que não parecem bastar. Além dos dezesseis anos e 
tanto, a partir de 1964, tempo que não hã de ser curto para que os militares 
vitoriosos, como o- general Figueiredo, saibam o que desejam propor ao Pafs. 

Pede-se pouco e não multo. Que o chefe do governo homem de palavra 
tão fãcil, diga atê quando pretende manter em· suspenso- o P8ís e que 
desautorize, de pronto, duas manobras em curso: a da prorrogação dos 
mandatos e a da reelegibilidade dos atuais governantes, informando quando 
enviarã ao Congresso sCu adiado projeto. Não gastarã muito fólego; desde 
que seja claro. - N.R. 

I EX!;:RCITO AFIRMA QUE 
NÃO HAVIA MAIS BOMBAS 

O Comando do I Exército distribuiu nota à imprensa sobre o atentado 
de quinta-feira-, ·na RIO-Centro, na quã.l afirma qu~ as primeiras investigações 
.. revelam serem improcedentes as noticias de que o carro sabotado tCria ou
tros artefatos no seu interior". 

A nota diz ainda que os militares atingidos pela explosão de uma das 
bombas Hagiam no estrito cumprimento de missões normais de rotina" e que 
.. o fato de os laudos técnicos ainda não terem sido_ divulgados, desaconselha 
quaisquer conclusões apressadas que procu'rem correlacionar o tipo de 
explosão com as resultantes dele decorrentes". 

Diz a nota, assinada pelo Comandante do TE.xêrcito, general Gentil 
Marcondes Filho: 

"O Coinandante do I Exêrcito, passados os primeiros momCntos após o 
inominável atentado que vitimou subordinados seus na áre~ do Rio-Centro, 
na noite de 30 de abril, oportunidade em que divulgou nota relativa à 
ocorrência, vem a público para informar, confirinando, inclusive, declarações 
pessoalmente ,prestadas à imprensa: 

I 'i') a bomba, que explodiu na instalação de força e luz do Rio-Centro, 
cerca de dez minutos após a explosão destruidora do automóvel, foi acionada 
por engenho de percussão ou similar; 

29) dados inicíais, colhidos no local, revelam serem improcedentes as 
notícias de que o carro sabotado teria outros artefatos no seu interior; 

39) o fato de os laudos técnicos ainda não terem sido divulgados 
desaconselha quaisquer conclusões apressadas que procurem correlaciOnar o 
tipo de explosão com as resultantes dele decorrentes; 

49) não houve gestões do Comando do I Exércíto no SCntido de remover,
do Hospital Miguel Couto para o Hospital Central do Exêrcito, o oficial 
vitimado que, aliãs, se encontra muito bem assistido naquele nosocômio 
municipal; 

59) os militares em apreço agiam no estrito cumprimentó de missões 
normais de rotina, determinadas pelo I Exército, responsãvet que é pela segu
rança interna em sua ãrea, e que objetivava acompanhar e contribuir, da me
lhor forma, para reprimir, se necessário, ações de agitadores e subversivos; 
assim, interpretações malévolas a respeito vêm causando viva indignação aos 
integrantes do I Exército, traumatizados com tão torpe atentado; 

6'i') lembra, ainda, que o descrédito dos órgãos de segurança, de tão 
relevantes serviços prestados à tra'!qiiilidade pública, sempre foi meta 
buscada por elementos ou organizações subversivas. 

Concluindo, esclarece que o Inquérito Policial Militar mandado instau
rar pelo Comando do I Exército decorre do cumprimento de prescrições 
contidas na legislação pemi1 militar." ~ 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Nilo Coelho, como Líder do ·PartidO :Ciimocrãtico Social. 

O SR. NILO COELHO (PDS- PE. Como Uder, pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Subo à tribuna confortado. Este instante de homem público, eu o vivo 
com emoção. 

Raras vezes ouvi um discurso com tanta atenção e ouvi palavras de tanto 
equilíbrio como as que foram profefidãs aqui pelO riobre Senador Roberto 
Saturnino. Justiça se faça a esta Casa: ê indiscUtível a Câmara Alta deste País. 

Hora difícil, a que atravessamos. Ninguêm veio aqui agravar o instante 
nacional; aqui veio a palavra séria; aqui foram transcritos os melhores 
editorialistas do País, mas foi dito, tanlbérri, aquela frase final que a Nação 
inteira eSperava. E a Nação -inteira espera Um basta a este clima que estamos 
vivendo. 

Mas, o que a Liderança do Governo vem dizer neste instante é que 
retornará aqui, dentro em poucas horas, para, conscientemente, 
prudentemente, dizer uma palavra- de esclarecimento à Nação. Dois 
inquéritos estão sendo processados, estão sendo conduzidos: um na ãrea do 
Governo do Rio de-Janeiro e o Outro na área do _M-inistério do Exército, e 
estes dois inquêritó.S, dCntro em pouco virão dizer à Nação o que se passou no 

Rio-Centro. E é o Presidente da República quem vai esclarecer a opinião 
pública, porque ele tem compromissos assumidos com a Nação inteira de não 
interromper o processo de redemo-cratizaçã-0 deste Pafs, e para isto ele não vai 
medir esforços, estã empenhada a sua palavra, o seu compromisso, e a sua 
fidelidade à memória de seu pai. E porque tendo ele esse empenho e essa 
fidelidade à memória d~ seu pai, este compromisso perante a Nação, que não 
faltarã. Temos a" certeza âgora de que, contando com a unanimidade política 
da Nação, chegaremos ao fim dessas perturbações e será dado um basta ao 
terrorismo neste País. 

Eu não tenho dúvidas de que este instante decisivo que atravessa a 
Nação encontrou agora o corredor apertado, porque as forças vivas polfticas 
do País se entenderam num denominador comum dç _s_alvação nacional da 
democracia que todos nós desejamos para o Brasil. (Muito bem! Palmas.) 

Não analisarei os tristes episódios. Não'comentarei as notas apressadas 
de autoridades que não deviam ter falado e,- por isto mesmo, não me deterei 
no episódio,· porque a hora é muito séria, a hora exige reflexão. Todos nós 
devemos repensar neste instante, porque estã em jogo o nosso destino, a 
sobrevivência desta Casa. E porque estã em jogo a sobrevivência desta Casa, 
a nossa abertura política, aquela consolidação democrática que todos nós 
queremos encontrar, nós temos que, neste instante, unidos, fortalecer uma 
decisão que hâ de ser aquela que a Nação inteira, que condena esses atas de 
terrorismo, deseja, para a tranqiiilidade da boa hora, necessâria à paz social e 
ao trabalho construtivo do País. 

Srs. Senadores, em meu nome e em nome do meu Partido, o 
reconhecimento' a todos que fazem oposição,_ que aqui falaram pela sua voz. 
Tenha a certeza do meu compromisso de aqui voltar a trazer a palavra do 
Governo, -diZendo dos novos destinos, dizendo do caminho e apontando os 
responsáveis pela desordem, que serão punidos, tenha certeza a Nação brasi
leira. (Mui to bem! Palmas.} 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Mauro Benevides, para uma comunicação. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Para uma comunicação.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ao chegar a Brasília, na manhã de hoje, após cumprir missão oficial, 
como integrante do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, tomei 
conhecimento de que faleceu, ontem, na Capital do meu Estado, o Dr. 
Egberto de Paula Rodrigues, ex-Deputado Federal e vulto de expressão em 
nossos círculos sociais, políticos e desportivos. 

Herdado de seu inolvidável pai, o Senador Tomaz de Paula Pessoa 
Rodrigues, um comandt;> partidário dos mais prestigiosos e atuantes, o 
extinto liderou, juntamente com .José Sabóia de Albuquerque e Gentil Barrei
ra, ponderável correlig1onãiio de opinião na zona norte do Cearã, o que lhe 
permitiu eleger-se Para a Câmara dos Deputados, logo após a 
redemocratização do 'País em --1945, quando se filiou à União Democrática 
Nacional, de cujos postulados foi um dos seus mais ardorosos defensores. 

~Afastado, anos depois, da militância partidária, era sempre ouvido pelos 
seus antigos correligionários, oferecendo-lhes sâbia oríentação e lúcidas 
diretrizes, conseqüentes de seu tirocíniO~ Cxperiência e espírito público 
notáveis. 

Dedicando-se à agropecuária, transformouMse num dos mais abastados 
proprietários rurais, concorrendo pelo seu esforço e descortino para o 
desenvolvimento daquele importante setor de nossa economia. 

-Acometido, há cerca de três anos, por uma trombose, conseguiu 
recuperar-se admiravelmente, graças à tenacidade evidenciada ao longo do 
tratamento a que se submeteu, voltando ao desempenho de seus encargos 
com a mesma disposição e empenho. 

Durante o recesso parlamentar, quando se esboçava o espectro da 
adversidade climática, cOiJVerSei JOtigamerite com Egberto de Paulo 
Rodrigues, recolhendo as suas impressões quanto aos efeitos da calamidade, 
bem assim opo-rtunas sugestões para o seü combate em toda a ârea do 
polígono das Secas. Entusi;tsta da pequena e média açudagem, reclamava 
uma maior alocação de recursos a isso destinados, suplicando-se o DNOCS 
da c~rência de que atualmente se ressente p_ara levar a cabo uma 
programação intensiva: e eficaz. 

Çomo desportista, presidiu com invulgar dinamismo o Maguary Esporte 
Clube, projetando-o nacionalmente através de promoções significativas, que 
lograram, na época, extraordinária repercuss'ão. 

Na diretoria do Jockei Clube Cearc:mse e do Fortaleza Esporte Clube, fez 
parte, em seguidas gestões, integrando durante. mais de duas décadas os 
respectivos Conselhos Deliberativos. 

Egberto de Paula Rodrigues. a requerime!'lto da bancada cearense na ou
tra Casa do Congresso, terã a sua memór'ia ali reverenCiada, num preito de 
reconhecimento ao que lhe foi dado fazer pelo Ceará e pelo Nordeste. 
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Também o Senado não poderia omitir-se na prestação deste justo 
testemunho de enaltecimento a um cidadão de bem. que honrou e dignificou 
a su3; terra e a sua gente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Estâ finda a Hora do 
Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não hâ quorum para deliberação. Em conseqUência, não serão 
submetidas a votos as matérias constantes da pauta de hoje, ficando sua 
apreciação adiada para a próxima sessão. 

São os seguintes os itens cuja apreciação é adiada: 

-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 70, DE 1980 

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

Projeto de Lei do Senado n'? 70, de 1980, do Senador Humberto Lucena, 
que dispõe sobre coligação partidãria, e dá outras providências, tendo 
parecer oral, da Comissão de Constituiç-ão- e JustiÇa, pela 
constitucionalidade, juridicidade e, rio mérito, pela rejeição. 

--l-
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n'? 303, de 1979-

DF, que institui a taxa de limpeza públiCa no Distrito Federal, e dá outras 
providências, tendo --li 

PARECERES, sob n•s 710 a 712 e 1.029 a 1.031, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça - J9 pronunciamento: pela 
constitucionalidade e juridicidade; 29 pronunciamento: (reexame 
solicitado em plenãríO), favoiável, com emenda n.., 3-CCJ, que 
apresenta; J9 pronunciamento: (prestando esclarecimento solicitado 
pela Comissão do Distrito Federal); 

do Distrito Federal - J9 pronunciamento: favorável, nos termos das 
Emendas de n'?s 1 e 2-DF, que apresenta, com voto vencido, em 
separado, do Senhor Itamar Franco; 
29 pronunciamento: favorável ao projeto e à emenda da Comjssão de 
Constituição e Justiça; e 

- de Finanças, favorável ao ProJeto e "àS emen-das da Comissão do 
Distrito Federal, com voto vencido dos Senadores Affonso Camargo 
e Josê Richa. 

-3-
Vot.ação, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade, 

nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n.., 305, de 1977- Complementar, do Senador Itamar Franco, que dá nova 
redação aos parágrafos 29, 39, 49 e S9, e acrescenta parágrafos (antigos e 
novos) à Lei n• 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tribl!lârio 
Nacional), tendo 

PARECERES, sob n•s 222 e 1.233, de 1979, e 1.013, de 1980, da 
Comissã-o: 

- de Constituição e Justiça, 19 pronunciamento - pela 
inconstitucionalidade, com voto vencido dos Senadores Tancredo 
Neves, Cunha Lima, Hugo Ramos e Amarai Furlan; 29 
pronunciamento- (reexame solicitado em plenário), ratificando seu 
parecer anterior; e 
39 pronunciamento - (reexame solicitado em plenário), mantendo 
seus pareceres anteriores, com voto vencido dos Senadores Leite 
Chaves e Cunha Lima. 

-4-
Votacão, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade, 

nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n'? 196, de 1979 --Complemeiitar, do Senador Franco Montoro, que dispõe 
sobre o pagamento de pensão aos dependentes do trabalhador r_ural falecido 
antes de 31 de dezembro de 1971, tendo 

PARECERES, sob n•s 43 e 1.005, de 1980, da Comissão: 

de Constitufçio e Justiça - }9 pronunciamento: pela 
inconstitucionalidade, com voto vencido dos Senadores Leite Chaves 
e Cunha Lima; 29 -pronunciamento - (reexame solicitado em 
plenãrio): mantendo seu pronunciamento anterior, com voto vencido 
dos Senadores Leite Chaves e Cunha Lima. 

-5-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 · 172, de 1980 

(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.258, de 1980), que autoriza o Governo do Extado de Mato Grosso do Sul a 
elevar em Cr$ 1.785.620.157,75 (um bilhão, setecentos e oitenta e cinco mi
lhões, seiscentos e vinte mil, cent_o e cinqUenta e sete cruzeiros e setenta e 
cinco centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.259 e 1.2ô0, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorâvel. 

-6-
Votaçào, em turno único, do Projeto de Resolução n.., 177, de 1980 

(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n.., 
1.273, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mossoró (RN) a 
elevar em Cr$ 315.464.652,36 (trezentos e quinze milhões, quatrocentoS e 
sessenta e quatro mil, seiscentos e cinqUenta e dois cruzeiros c trinta e seis 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.274 e 1.275, de 1980, das Comissões: 

-- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorâvel. 

-7-
- Votaçãõ-, eril turilo único, do Projeto de Resolução n9 178, de 1980 

(a-preSCri.tãO:o pela Comissão de Economia como· conclusão de seu Parecer n9 
1.277, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio das Pedras (SP) a 
elevar em Cr$ 29.983.645,00 (vinte e nove milhões, novecentos e oitenta e três 
mil e seiscentos e quarenta e Ci11co cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.278 e 1.729, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

-8-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 179, de 1980 

(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n.., 
1.280, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC) a 
elevãr em Cr$ 1.530.000,00 (um niílhão, quinhentos e trinta mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.281 e 1.282 de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e ju.ridicidade; c 
- de Municípios, favorável. 

-9-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 180, de 1980 

(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 
1.283, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araripina (PE) a 
elevar em Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil cruzeiros) O 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.284 e 1.285, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municlpios, favorável. 

-!O-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 181, de 1980 

(apresentado pela ConiissãO de Ecoriôlnia como ·concfusão de seU Parecer n'? 
1.286; de 1980), que autoriz-a a Prefeitura Municipal de Arês (RN) a elevar em 
Cr$ 1.448.100,00 (um milhão, qüatrocentos e quarenta e oito -mil e cem 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.287 e 1.288, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; c 
- de Municfpios, favorável. 

--'li-

Votação, em turno único, do Projeto -de Resolução n'? 182, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~'" 
1.289, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande 
(PB) a elevar em Cr$ 23.600.000,00 (vinte e três milhões e seiscentos mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.290 e 1.291, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municipios, favorável. 
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-12-

Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 183, de 1980 
(aprcs~ntado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nv 
1.292, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campos Belos (00) a 
elevar em CrS 895.100,00 (oitocentos c noventa e cinco mil e cem cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nOs 1.293 c 1.294, de 1980, das Comissões: 

- de Constituiçio e Justiça, pcla'constitucionalidadc c juridicidadc; c 

- de Munlefplos, favorável. 

-13-

Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 184, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nv· 
1.295, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Duerê (GO) a elevar 
em Cr$ 767.700,00 (setecentos e sessenta e sete mil e setecentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.296 c 1.297, de 1980, das Comissões: 

- de Constitulçilo e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidade; e 
- de Municfplos, favorável. 

-14-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nv 189, de 1980 

(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nv 
1.310, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Velho (RN) a 
elevar em Cr$ 2.909.300,00 (dois milhões, novecentos e nove mil e trezentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.311 c 1.312, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorãvel. 

-15-

Votação, em turno único, -do Projeto de Resolução nv 194, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.325, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Tcresina (PI) a elevar 
em Cr$ 37.265.300,00 (trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil e 
trezentos cruzeiros) o m-ontante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.326 e 1.327, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

-- 16-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 201, de_ 1980 

(apresentado pela Comissão de Finanças, como conclusão de seu Parecer n9 
1.345, de 1980, com voto vencido, em separado, do Senador Làzaro 
Barboza), que autoriza o Governo do Estado de Goiãs a_relllizar operação de 
empréstimo externo, no Valor de USS 35,000,000.00 (trinta e cinco milhões de 
dólares norte-americanos) destinado a financiar programas do Estado, tendo 

PARECER, sob no 1.346, de 1980, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidade. 

-17-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 1, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n94, 
de 1981, com votO Vencido do Senador Lãzaro Barboza), que autoriza o 
Governo d_o Estado de Pernambuco a realizar emprêstimo externo no valor 
de USS 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de d6IareS ri6rte--americanos) ou 
o equivalente em outra moeda, destinado ao desenvolvimento agropecuârio 
do Estado, tendo 

PARECERES, sob n•s 5 e 6, de 1981, das Comissões: 

- de Constituição e Justh;a, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munic(pios, favorável. 

-IS-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nv 21, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 
108, de 1981, com voto vencido dos Senadores José Fragelli e Affonso 
Camargo ), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul (SP) a 
realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 20,000,000.00 
(vinte milhões de dólares norte-americanos), destinado a firianciar o 
programa de investimentos urbanos, tendo 

PARECERES, sob n•s 109 c 110, de 1981, das Comissões: 

- de Constitulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicid~ ic; t 
- de Muolcíplos, favorável. 

-19-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 35l, de 
1979, do Senador Roberto Saturnino, que dispõe a respeito da especialização 
de engenheiros e arquitetos em .. Engenharia de Segurança do Trabalho" e da 
profissão de .. Técnico de Segurança do Trabalho" e estabelece providências, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 863 a 865, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, 
com emenda que apresenta, de número 1-CCJ; 

- de Legislação Social, favorãvel ao Projeto c à Emenda da Comissão 
de Coristituição e Justiça; e 

- de Educaçio e Cultura, favorável ao projeto e à emenda da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

-20-

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei d9_ Senado n9 49, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que 
eleva o valor da importância a ser depositada cm favor do empregado, 
quando rescindido seu contrato sem justa causa, alterando o art. 69 da Lei do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- 5.107, de 13 de setembro de 1966 
-·, e determina outras providências, tendo 

PARECER, sob no 1.02f, de 1980, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto 
vencido, em separado, do Senador Cunha Lima e voto vencido dos 
Senadores Franco Montoro e Tancredo Neves. 

-21-

Votação, em primeiro turno (ãpreciação preliminar dajuridicidade, nos 
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 
357, de 1979, do Senador Orestes Quêrcia, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitêrios, tendo 

PARECER, sob n• 1.006, de 1980, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com votD vencido dos 
Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do 
Senador Aderbal Jurema. 

-22-

Votação, em primeiro turno (apreciação Prdiminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n9 142, de 1980, do Senador Orestes Quêrcia, alterando dispositivo da 
Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Pre
vidência Social, tendo 

PARECER, sob no 1.034, de 1980, da Comissão 

- ~e Constituiç~o e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

-23-

Votação, em primeiro turno (apreciação prelimiriar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n9 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do imposto de 
renda o 139 salário, tendo 

PARECER, sob no 64, de 1981, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

-24-

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionaÜ~ 
dade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Proje
to di' Lei do Senado n• 163, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que dispõe 
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo 

PARECER, sob no 1.009, de 1980, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. (Paura.) 
S. Ex• desiste da palavra. 
COncedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena. (Pausa.). 
S. Ex• desiste da palavra. 
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Concedo ' palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves. (Pausa.) 
S. Ex• nã< <lã presente. 
Concedo 2 ,.ulavra ao nobre Senador Henrique Santillo. (Pausa.) 
S. Ex• desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão MUller. (Pausa.) 
S. Ex• não estâ presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo :.1 palavra ao nobre Senador José Lins. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Não hã mais oradores inséritos. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, 

designando para a de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 70, DE 1980 

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

Projeto de Lei do Senado n' 70, de 1980, do Senador Humberto Lucena, 
que dispõe sobre coligaÇão partidária, e dá outras providências, tendo 
parecer oral, da Comissão de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade, juridicidade e, no mérito, pela rejeição. 

-l-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 303, de 1979-
DF, que institUi a taxa de limpeza pública no Distrito Federal, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 710 a 712 e 1.029 a 1.031, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça - 19 pronunciamento: pela 
constitucionalidade e juridicidade; 29 pronunciamento: (reexame 
solicitado em plenário), favorável, com emenda n9 3-CCJ, Que 
apresenta; 39 pronunciamento: (prestando esclarecimento solicitado 
pela Comissão do Distrito Federal); 

- do Distrito Federal- J9 pronunciamento: favorâvel, nos termos das 
Emendas de n9s 1 e 2-DF, que apresenta, com voto vencido, em 
separado, do Senhor Itamar Franco; ~9 pronunciamento: favorável ao 
projeto e à emenda da Comissão de Constituição e Justiça; e 

- de Finanças, favorável ao Projeto e às emendas da Comissão do 
Distrito Federal, com voto vencido dos Senadores Affonso Camargo 
e José Richa. 

-3-
Votação, em turno único (apreciaçãõ preliminar da constitucionalidade, 

nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lefdõ Senado 
n9 305, de 1977- Complementar, do-SCnadOi 1tãmar Frarico, que dã nova 
redação aos parágrafos 29, 39, 49 e 59, e acrescenta parágrafos (antigos e 
novos) à Lei n' 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário 
Nacional), tendo 

PARECERES, sob n•s 222 e 1.233, de 1979, e 1.013, de 1980, da 
Comissão: 

- de Constituição e Justiça, J9 pronunciamento - pela 
inconstitucionalidade, com voto vencido dos Senadores Tancredo 
Neves, Cunha Lima, Hugo Ramos e Amaral Furlan; 29 
pronunciamento - (reexame solicitado em plenário), ratificando seu 
parecer anterior; e 39 pronunciamento - (reexame solicitado em 
plenário), mantendo seus pareceres anteriores, com voto vencido dos 
Senadores Leite Chaves e Cunha Lima. 

-4-
Votação, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade, 

nos termos do art. 296 do RegimentO Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n"~" 196, de 1979- Complementar, do Senador Franco Montara, que dispõe 
sobre _o pagamento de pensão aos dependentes do trabalhador rural falecido 
antes de 31 de dezembro de 1971, tendo 

PARECERES, sob n•s 43 e 1.005, de 1980, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça - 19 pronunciamento: pela 
inconstitucionalidade, com voto vencido dos Senadores Leite Chaves 
e Cunha Lima; 29 pronunciamento - (reexame solicitado em 
plenário): mantendo seu pronunciamento anterior, com voto vencido 
dos Senadores Leite Chaves e Cunha Uma. 

-5-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'1 172, de 1980 

(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.258, de I 980), que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a 
elevar em Cr$ 1.785.620.157,75 (um bilhão, setecentos e oitenta e cinco mi
lhões, seiscentos e vinte rriil, cento e cinqUenta e sete cruzeiros e setenta e 
cinco centavoS) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.259 e 1.260, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorâvel. 

-6-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 177, de 1980 

(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"~" 
1.273, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mossoró (RN) a 
elevar em Cr$ 315.464.652,36- (frezentos e quinze milhões, quatrocentos e 
sessenta e quatro mil, seiscentos e cinqUenta e dois cruzeiros e trinta eseis 
centavos) o montante-de sua dívida consolidada, tendo --

PARECERES, sob n•s 1.274 e 1.275, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

-7-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 178, de 1980 

(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1 .277, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio das Pedras (SP) a 
elevar em Cr$ 29.983.-645,00 (vinte e nove milhões, novecentos e oitenta e três 
mil e seiscentos e quarenta e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.278 e 1.279, de 1980, das Comissões: 

de Constituiçilo e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

-8-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 179, de 1980 

(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.280, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC) a 
elevar em Cr$ I .530.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s !.28I e 1.282 de 1980, das Comissões: 

--de Constituiçilo e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade~ e 
- de Municípios, favorável. 

-9-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 180, de 1980 

(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.283, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araripina (PE) a 
elevar em Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil c'ruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.284 e 1.285, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorãvel. 

-lO-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 181, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'1 
1.286, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Arês (RN) a elevar em 
Cr$ 1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil e cem 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s I.287 e 1.288, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

-li-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 182, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.289, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande 
(PB) a elevar em Cr$ 23.600.000,00 (vinte e três milhões e seiscentos mil 
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.290 e 1.291, de I980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 
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-12-

Votação, em- turn"o único, do Projeto de _R~oluç_ão n9 183, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 
1.292, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campos Belos (00) a 
elevar em CrS 895..100,00 (oitocentos e noventa e cinco mil e cem cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, soo nos 1.293 i:-1.294, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 

- de Municípios, favorável. 

-13-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 184, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia como- conclUsão de seu Parecer n'? 
1.295, de 1980), que autoriza a Prefeitura Munk:.ipal de Duerê (GO) a elevar 
em Cr$ 767.700,00 (setecenfos e- sessenta e sete mil e setecentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.296 e 1.297, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

-14-

Votação, em turno único, do Projeto d-e -Resolução n9 189, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia cOnio coticlusão de seu Pare-cer n9 
1.310, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de PedroVelho (RN) a 
elevar em Cr$ 2.909.300,00 (dois milhões, noveCentos e nove mif e trezentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.311 e 1.312, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

-IS-

Votação, em turno úniCo, do ProjetO -de -Resoluç3o n'il 194, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Econoriiia como conclUsão de seu Parecer n'i' 
I .325, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipã.I de Teresina (PI) a elevar 
em Cr$ 37.265.300,0<J(Tiínta e sete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil e 
trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.326 é' I.:ii7, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

-16-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução- no 201, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Fínançãs~- corri-o -cOnclusão de seu Parecer n"' 
I .345, de 1980, com voto vencido, em separado, do Senador Lázaro 
Barbo..::a), que autoriza o Governo do Estado de Goiâs a realizar operação_de 
empréstimo externo, no valor -de US$ 35,000,00QJ)() (trinlã e cinco milhões de 
dólares norte-americanos) destinado a fiil:anciar programas do_ Estado, tendo 

PARECER, sob no 1.346, de 1980, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-17-

Votação, em turno único, do· Projeto de ReSOlução n~ I, de 1981 
(-apn;sentado pela- Comissão de Finanças como- conclusão àe-seu Parecer nY 4, 
de 1981, com voto vencido do Senador Lázaro -Barboza), que autoriza o 
Governo do Estado de Pernambuco a realizar -empréstimo externo no valor 
de uss 25.000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos) ou 
o equivalente em outra moeda, destinado ao desenvolvimento agropecuário 
do Estado, tendo 

PARECERES, sob n•s 5 e 6, de 191l!, aas Comissões: 

- de Constituição e- Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

-IS-

Votação, em turno único, do Projeto de-'Resolução n"' 21, de 1981 
(apresentado pela CóiniS:são de Finanças Corno conclusão de seU Parecer n~ 
108, de 1981, coin voto vencido dos Senadores José Fragelli e Affonso 
Carnargo), que autoriza a-Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul (SP) a 
realizar operação de empréstimo externO~ no valor de US$ 20,000,000.00 
(vinte milhões de dólares norte-americanos), destinado a financiar o 
programa de investimentos urbanos, tendo 

PARECERES, sob nos 109 e 110, de 1981, das Comissões: 

--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

-19-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'? 351, de 
- 1979, do Senador Roberto Saturnino, que díspõe a respeito da especialização 
de engenheiros e arquitetos em .. Engenharia de Segurança do Trabalho" e da 
profissão de "Técnico de Segurança- do Trabalho" e estabelece providências, 
tendo 

PARECERES, sob nos 863 a 865, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e JuStiça, pela constitucionalidade e juridicidade, 
com emenda que apresenta, de número 1-CCJ; 

- de Legislação Social, favorável ao Projeto e à Emenda da Comissão 
de Constituição e JU.stíça-; -e- --- -

- de Educação e Cultura, favorável ao projeto e à emenda da Comissão 
de Constituição e Justiça. -

-20-

Votação,"-'êiii PrirrleirO- turno--(apreci"ação preliminar da 
constitucio~alidade, nos te~mos do art._ 2?6 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n9 49, de_1979, do SCnador Orestes Quércia, que 
eleva o valor da importância a ser depositada em favor do empregado, 
quando rescindido seu contrato sem justa causa, alterando o art. 69 da Lei do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- 5.107, de 13 de setembro de 1966 
-, e determina outras providências, tendo 

PARECER, sob no 1.026,-de -1980, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto 
vencido, em separado, do Senador Cunha Lima e voto vencido dos 
Senadores Franco Montoro e Tancredo Neves. 

--,21-

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridicidade, nos 
termos do arL 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo 

PARECER, sob no 1.006, de 1980, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça, pe_la injuridicidade, com voto vencido dos 
- Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do 

Senador Aderbal Jurerna. · 

-12-

Votação, em primeiro' turno {apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado __ nl' 142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, alterando dispositivo da 
Lei n'l' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Pre
vidência Social. tendo 

PARECER, sob no 1.034, de 1980. da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela inconslitucionafidade. 

-23-
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali

dade, nos termos do art. 296 do Re_gimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado nl' 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do imposto de 
renda o 131'-salário, tendo 

PARECER, sob no 64, de 1981, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

-24-

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali· 
dade ejuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Proje
to de Lei do Senado no 163, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que dispõe 
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo 

PARECER, sob n• 1.009, de 1980, da Comissão; 

--:--:- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade. 

o SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Está encerrada a sessilo. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 40 minuJos.) 
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DISC.URSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CAR
REIRA NA SESSÃO DE94-8I EQUE. ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente e Srs. SeDadores: 

O tempo é exíguo mas,- pelo rriCiios, teremos oportunidade de gritar: Ale
luia! Aleluia, Sr. Presidente. O Estado hOspíciai vai desativar o programa nu
clear. Isso é verdadeiramente digno dos maiores aplausos. ~digno de toda a 
Nação brasileira sair a gritar Aleluia! Hosanã! O EstadO hospicial reverteu a 
sua concepção energi:tica e vai desativar o famigerado projeto nuclear. 

Quem o diz nãO sou eu, mas o "SecrCtárlo:.:Eiecutivo da Comissão 
Nacional de Energia, presidida pelo ilustre Vice-Presidente da República. O 
nome do Secretário é exatamente Eduardo Celestino Rodrigues, que no dia 6 
propôs, no II Congresso NaciOnal sobre Energia, a desativação de todo o 
programa nuclear, admitindo apenas que se concllla Angra I; possivelmente 
Angras II e III, a passos muito lentos. 

O debate se travou, naturalmente, porém sua proposta logo de início 
obteve um resultado esmagador, 138 votos. Depois do debate, aumentou o 
número de votos favoráveis à sua PTôPosta, ·e dos 150 participantes do 
congresso acabaram 147 votando com o ilustre técnico, o Secretário
Executivo da Comis:;ão Nacional de Energia, Eduardo Celestino Rodrigues. 

Sr. Presidente, talvez ainda haja tempo para ler o que a Folha de S. Paulo 
pinçou com muita propriedade. 

Diz a Folha de)S. Paulo do dia 7 do corrente: 

"Rio (Sucursal)- O empresário Eduardo Celestino, membro 
da Comissão Nacional de Energia, propôs ontem a paralisação do 
programa nuclear na Usina Angra-I, "devido à falta de recursos 
para desenvolver vários programas paralelos e pelo preço acima do 
mercado internacional que o País está pagando pelas usinas"." 

Sr. Presidente, o Jornal de Brasz1ia surpreende melhor este momento, 
quando diz o seguinte: ' 

"O Professor CelestíriO ____ ROdrigues, membro da Comissão 
Nacional de Energia, fez perarite o pli!nádo do II Congresso Brasi
leiro de energia que acaba de condenar, por 150 votos contra 12, o 
programa nuclear brasileiro uma denúncia que, pela seriedade de 
que se reveste, não pode ser privada ao conhecimento da opinião 
pública; as usinas nucleares que os alemães nos estão vendendo são 
de tecnologia americana, compradas e revendidas ao Brasil a preços 
superiores aos do mercado internacional. A denúncia é verrosímil 
pela autoridade científica-e funcional de quem a faz, mas também 
por certos aspectos ainda misteriosos do processo de acomodação 
dos diversos interesses internacionais que se verificou- após o 
"escândalo" armado pelos Estados Unidos em torno do contrato 
teuto-brasileiro. '' 

Sr. Presidente, quem diz é o Secre-tário-executivo da Comissão Nacional 
de Energia. E eu já dissera aqui, nos idos de 1976, que estávamos comprando 
ferro velho. A tecnologia que a Alemanha pode transferir ao Brasil é uma 
tecnologia superada, porquanto o pacote primacial da tecnologia nuclear estã 
com os Estados unidos e com a Rússia, trancado a sete chaves. o que a 
Alemanha tem, nós poderemos atingir, tranqUilamente, em 10 ou 15 anos, 
com uma experiência aufóc"tone. 

Sr. Presidente, õ debate prossegue, piilÇado pela Folha de S. Paulo: 

"A proposta, colocada ao plenário do 2'i' Congresso Brasileiro 
de Energia- para ser incluída como sugeStão ao governo nos 
documentos conclusivos do_ encontro, recebeu 12 votos contra em 
uma platéia de cerca de 150- pessoas, composta por membros do 
Governo, empresárioS, engenheiroS e professores da COPPE 
(entidade de pós-graduação da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro). Após os debates, colocada novamente em votação, 
recebeu apenas três votos contrários. 

Ao falar com a imprensa, Celestino mudou sua pos1çao, 
afirmando que o programa nuclear poderia ser paralisado com as 
três Usinas de Angra dos Reis,.n" 

Quer dizer, ele não mudou; a prOpostã í6i para que o programa parasse 
na Usina I; ele, particularmente, admite que vâ até a Usina III. 

... '_'pois já foram iniciadas, cabendo a decisão ao governo". O 
importante, segundo ele, e adequar o programa nuclear à realidade 
brasileira, e denunciou Como um absurdo o setor nuclear ter sido 
aquinhoado com um orçamento de Cr~ 100 bilhões, enquanto o 
se to r de mobilização energética ficou com apenas Cr$ 85 bilhões." 

Isto ê, todos os outros aspect<?s alternativos energéticos ficaram com 
apenas 85 bilhões; só o nuclear, ficou com 108 bilhões de cruzeiros. 

"O -Gerente do Departamento de Energia Nuclear _da CESP, 
Durvaldo Gonçalves, int_erveio -logo após a primeira votação- a 
favOr da manutenção do programa nuclear, afirmando que o 
montante já gasto é uma fábula e paralisar agora o programa seria 
um absurdo. 

O ex-Secretário-Geral do Ministério das Minas e Energia, Ge
neral Otaviano Massa, defendeu a energia nuclear por considerar 
que o potencial hidráulico é insuficiente para atender a demanda de 
energia elétrica do País. Celestino rebateu imediatamente declaran
do que estão sobrando 3 milhões de quilowatts na Região Sul e-, em 
1985, sobrarão 5 milhões de quilowatts. Isto porque segundo ele
itão existem linhas de trãnsmíssão para distribuir a energia gerada, 
como está ocorrendo em Salto Santiago e Foz do Areia ... Enquanto 
se raz programa nuclear, deixa-se de construir linhas de transmissão 
por falta de recursos", disse. 

Um dos assessores do Ministério das Minas e Energia. Raul 
Branco, ao defender urna discussão mais ampla sobre o assunto, 
disse que "o voto apressado poderia prejudicar pessoalmente as 
pessoas em ~eus empregos . ., 

Sim, quando a maioria era de funcionários do GoVerno; queriam votar a 
proposta do ilustre Secretário Executivo; pOrém foram ameaçados pelo Sr. 
Raul Branco. 

"Em resposta, Adilson de Oliveira, da COPPE, argumentou 
que .. seria então melhor fechar congressos e obedecer chefes". 

Reatores Rápidos 

O Chefe da Divisão de Estudos Avançados do Centro de 
Tecnologia Aeroespacfal de São José dos Campos, J. Amarante, 
defendeu a entrada do Brasil na era dos reatores rápidos de forma 
aütóctone, com o desenvolvimento da tecnología no Brasil, embora 
com cooperação de outros países," 

Sr.- Presidente, um especialista francês, participante também do 
Congresso, denuncia a periculosidade' desse tipo de reator. Diz o Sr. Louis 
Puiseux. 

.. Argumentou que a linha de reatares PWR foi -desenvolvida 
originalmente para mover submarinos nucleares, representando 
investímentos maciços rios Estados unidos, em 1950, para a 
obtenção da tecnologia desejada." 

Sr. Presidente, já estou nos últimos minutos da sessão, no entanto, 
preciso ressaltar que essa tecnologia que nos está sendo transferida Pela 
Alemanha, foi adotada pelos americanos em 1950. Trinta anos se passaram; o 
que comprova o ferro velho tecnológico nuclear que nos estão transferindo. 
Tudo isso corrobora o que diSsemos aqui há cinco anos, quando assinamos 

· esse fualsfnado Acordo Nuclear, no dia 22 de junho de 1976. 
Sr. Presidente, aleluia, parabéns ao Sr. Mini.Sti-0 -do Planejamento; 

parabéns ao Senhor Presidente da República, quando toda a comunidade 
nacional protesta contra essas bombas atómicas inserindo no litoral brasilei
ro:"(Muito bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 0- SR. SENADOR 
EVANDRO CARREIRA EM SEU DISCURSO: 

"PAIS USA REATORES INSEGUROS" 

O cientista Louis Puiseux, dÕ Centro Internacional de Pesquisa e 
Desenvolvimento da França, afirmou, ontem, no Rio, que os reatares PWR, 
utilizados no programa nuclear brasileiro, são muito menos econômiCOs e 
Séguros d-0 (il.ie Outros reatõres, citando como exemplo os que são produzidos 
com tecnologia canadense, do tipo Candu, com urânio natural e água pesada. 

Puiseux argumento que a linha de reatares PWR foi desenvolvida 
originalmente para riiover sUbmarinos nucleares,-- representando 
investimentos maciços nos Estados Unidos, em 1950, para a obtenção da 
tecnologia desejada. Em seguida, optou~se por um reato r visail.do a produção 
de_ r;f!~rgia __ ~létriCa par-a fins comerciais, sem a menor preocupação com 
pro"bli!iTias de economia e pricipalmente de segurança. 

Por ser a maior indústria -do mundo, revelou o cientista, que estã 
participando do 11 Congresso Brasileiro de Energia, os Estados Unidos 
difundiram a tecnologia do PWR em quase todos os países, com exceção da 
Argentina, Canadá e India~ Puiseux disse, ainda, que<!- segurança do PWR é 
questionada porque ele tem que ser mantido sob pressão. Nessas condições, 
qualquer fiSsura que se produzir no yaso de pressão que envolve o -núcleo 
-haverá forte escapamento de produtos radioativos. _ --
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O cientista explicou que a tecnologia norte-americana do PWR utiliza 
como combustível o urânio enriquecido, o elemento moderador, a água leve 
sob pressão, c o fluido de transferência de calor à água sob pressão. A 
tecnologia canadense emprega o urânio natural, a água pesada e no fluido 
moderador a mesma ãgua. Na tecnologia canadense, de acordo com Puiseux, 
consegue-se duas a três vezes mais energia com a mesma quantidade de 
urânio natural. 

A propósito de acidentes graves, o cientista lembrou que os defensores 
dos programas nucleares no mundo sustentam a possibilidade remotissima 
desse tipo de acontecimento. AcresC-eiltou que pelo menos um jã está 
comprovado, nos Montes Urais, na União Soviética, em 1958, quando uma 
região de 1.000 km quadrados ficou contaminada e se tornou inabitável por 
longos anos. A denúncia foi feita Pelo soviético dissidente Zhores Medvedev, 
em artigo na revista New Scientist. - -

Jornal de Brasflla 

A TRIANGULAÇÃO 

O Professor Celestino Rodrigues, membro da Comissão Nacional de 
Energia, fez perante o plenário do II Congresso Brasileiro de Energia- que 
acaba de condenar, por 150 votos contra 12, o programa nuclear brasileiro
uma denúncia que, pela seriedade de que se reveste, não pode ser pdvada a~ 
conhecimento da opinião pública: as usinas nucleares que os alemães nos 
estão vendendo são de tecnologia americana, compradas e revendidas ao 
Brasil a preços superiores aos do mercado internacional. A denúncia é 
verossímil pela autoridade científica e funcional de quem a faz, mas também 
por certos aspectos ainda misteriosos do processo de acomodação dos 
diversos interesSes internacionais qUe se verificou após o "escândalo" armado 
pelos Estados Unidos em torno do contrato teuto-brasileiro. Não está 
absolutamente fora da lógica do jogo internacional o fato objeto da denúncia. 

Tantos e tã()ilebulosos são os tropeços do programa nuclear brasileiro e 
tão inexplicada ainda é, até hoje, a história do contrato, que a grave denúncia 
de triangulação certamente não causarâ inCómodo algum à comunidade 
nucleoelétrica do País. Hã multo elã. já superou essa preocupação 
subdesenvolvida de ter de dar conta do que faz aos que lhe pagam o hobby 
milionário. 

Reconheça-se, não obstante, que a comunidade nucleoelétrica vem 
apresentando fissuras, não sendo mais tãO monolítica quanto o era sob o 
Governo GCisCL Tem perdido substância política e algumas batalha.s, como a 
dos cronogramas e, quem sabe, até a mais substantiva, que diz respeito ao 
número de usinas. O que tCSla -do acordo, entretanto, ainda é muito para as 
possibilidades do País e em comparação corri -as outras, e verdadeiras, 
prioridades nacionais. Basta confrontar os números: todo o programa 
rodoviário brasileiro (conservação e construção de estradas) consumirá este 
ano 35 bilhões de cruzeiros; o programa hidrelétrico não tem mais do que 85 
bilhões; a agricultura --=-imensa e sempre reiterada prioridade - assinalou 
ontem uma vitória política ao obter um orçamento de 78,5 bilhões. Pois bem. 
Só .este ano o programa nuclear consumirá 110 bilhões de cruz-eiros, a preços 
de hoje. Seguramente os números finais serão muito máforeS, porque seus 
grandes compromissos estão sujeifos a correção cambial. 

A fantástica- reprovação oferecida anteontem ao programa pela· 
comunidade científica brasileira - 150 v-otos contrários e ·apenas 12 
favoráveis - moStram o seu nível de rejeição pela sociedade. O crescente 
desenvolvimento polítfco do País, com a concomitante e conseqüente 
afirmação da vontade nacional, vai terminar"liqtiidando -e-sse programa, que 
obviamente não é necessário nem vlável na -atual quadra dãS dificuldades do 
País. 

PROPOSTO O FIM .DO PROGRAMA NÜCLEAR COM USINA 
ANGRA-I 

Rio (Sucursal) - O empresário Eduardo Celestino, membro da 
Comissão Nacional de Energia, propõs, ontem, ã paralisação do programa 
nuclear na usina Angra-I, "devido a falta de recursos para desenvolver vários 
programas paralelos c pelo preço acima do mercado internacional que o País 
está pagando pelas usinas••. 

A proposta, colocada ao plenário do II Congresso Brasileiro de Energia 
para ser incluída como sugestão ao Governo nos documentos conclusiVos do 
encontro, recebeu 12 votos. contra em uma platéia de cerca de 150 pessoas, 
composta por membros do Governo, empresários, engenheiros e professores 
da COPPE (entidade de p6s-graduàção da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro). Após os debates, colocada novamente em votação, recebeu apenas 
três votos contrários. 

Ao falar com a Irhprensa, Celestino mudou sua posição, afirmando que 
o programa nuclear poderia ser paralisado com as três usinas de Angra dos 
Reis, "pois já foram in-ieíadas, cabendo a decisão ao GOverno". O 

importante, segundo ele, e adequar o programa nuclear à realidade brasileira, 
e denunciou corno um absurdo o sctor nuclear ter sido aquinhoado com um 
orçamento de Cr$ 100 bilhões, enquanto o setor de mobilização energética 
ficou com apenas CrS 85 bilhões. 

O gerente do Departamento de Energia Nuclear da CESP, Durval 
Gonçalves, interveio -- logo após a primeira votação - a favor da 
manutenção do programa nuclear, afirmando que o montante já gasto é uma 
fábula e paralisar agora o programa seria um absurdo. 

O ex-Secretário-Geral do Ministério das Minas e Energia, General 
OtavianO Massa, defendeu a energia nuclear por considerar que o potencial 
hidráulico é insuficierite para atender a demanda de energia elétrica do Pais. 
Ceies tino rebateu imediatamente declarando que estão sobrando 3 bilhões de 
quilowatts na Região Sul e, em 1985, sobrarão 5 milhões de quilowatts. Isto 
porque segundo ele - não existem linhas de transmissão para distribuir a 
energia gerada, como está ocorrendo em Salto Santiago e Foz do Areia. 
.. Enquanto se faz programa nuclear, deixa-se de construir linhas de 
transmissão por falta de recursos", disse. 

Um dos assessores do Ministério das Minas e Energia, Raul Branco, ao 
defender uma discussão mais ampla sobre o assunto, disse que .. o voto 
apressado poderia prejudicar pessoalmente as pessoas em seus empregos". 
Em resposta, Adilson de Oliveira, da COPPE, argumentou que .. seria então 
melhor fechar congressos e obedecer chefes". 

REATORES RÁPIDOS 

O Chefe da Divisão de Estudos Avançados do Centro de Tecnologia 
Aeroespacial de São José dos Cam_pos, J. Am"arante, defendeu a entrada do 
Brasil na era dos reatares rápidos de forma autocne, com o desenvolvimento 
da tecnologia no Brasil, embora com cooperã.ção de outros países. 

O CTA, no momêiltb, está avaliando os ciclos dos reatares rápidos para 
verificar suas vantagens e ·desvantagens. Este proceSso leva dois anos. A fase 
seguinte, se O GoVerno liberar recursos, será o desenvolvimento de um 
protótipo de ie"<i.tOr -experimental, fase que duraria cinco anos. Depois, para a 
instalação de um reatar comercial, levariam mais 20 anos. 

FRANCES APONTA RISCO NO REATOR BRASILEIRO 

Rio (Sucursal) - A linha de reatares de água pressurizada e urânio 
enriquecido, adotada pelo Brasil, é a que oferece piores condições de segu
rança, porque o núcleo do reator tem de ser mantido sob pressão e a menor 
fissura provocará escapamento violento de materiais radioativos. A revelação 
foi feita, ontem, durante o II Congresso Brasileiro de Energia, pelo francês 
Louis Puiseux, atualmente trabalhando em universidades, após ter sido 
afastado da Electrícité de- France pof ser contrário ao programa nuclear 
francês. 

Os Estados_ Unidos, ao elaborarem o projeto do PWR, mantendo-o sob 
forte Pressão, precisavam de um mecanismo compacto para operar nos 
submarinos nucleares ... E esta tecnologia dominou a indústria nuclear de ou
tros países porque a indústria americana também domina o mercado mundial 
- disse Puiseux -, apesar deste slstema aproveitar muito mal o conteúdo 
energético do urânio, apenas 2%." 

O técnico afirmou que os alemães, ao desenvolverem a mesma 
tecnologia, após comprarem usinas da Westinghouse, aumentaram a espessu
ra das paredes do vaso de pressão. O mesmo não ocorreu no Brasil, quando à 
comunidade científica reivindicou que a usina Angra-I comprada da 
americana Westinghouse, tivesse as paredes mais espessas, como o modelo 
alemão. 

Radioatividade 

Puiseux explicou que o perigo da radiatividade aumenta quando se inicia 
o processo de fissão dentro do núcleo do reatar, com a geração de 
subprodutos radioativos como o cesium-137, estrôncio-90 e plutônio, cuja 
meia-vida (tempo para reduzir a radiatividade a metade) é de 24 mil anos. 

Puisseux considerou o_ programa nuclear brasileiro, da forma Como está 
sendo desenvolvido, "um meio ceita de aprofúndar a dependência de 
tecnologia. A grandeza do programa é paradoxal em um país rico em 
potencial hidrâulico e com possibilidades de desenvolver programas 
alternativos de energia". Desta forma, segundo ele, o Pais trocará a 
dependência dO petróleo pelo nuclear. 

NOVA DEFESA DO ACORDO NUCLEAR 

Brasíliã (Sucursal) - .. 0 Professor Eduardo Celestino Rodrigues está 
mal informado e não tem conhecimento das verdadeiras dimensões do 
programa nuclear brasileiro. Se ele fosse melhor informado, saberia que os 
investimentos no programa nuclear brasileiro representam apenas dois por 
cento _do valor_ dos investimentos globais no País, que, por suas vez, 
representam 23 por cento do Produto Nacional Bruto." 
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A opinião é de uma alta fonte do Governo (que participou das 
negociações com a Alemanha pãra ã assinatura do acordo riucle.ãr), a respeito 
da proposição apresentada - e aprovada ---pelo Professor Celes-tino 
Rodrigues durante o· Congresso de Energia, na última segunda-feira, pela 
limitação do programa nuclear às 3 usinas de Angra. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LÁZARO BARBO
ZA NA SESSÃO DE 29-4-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB -GO. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Os problemas sociais do País se agravam dia a dia e estão gerando uma 
situação insuportável, com o agravamento das tensões, oriundas dos bolsões 
de miséria que estão, sobretudo, sitiando todas as grandes cidades brasileiras. 

O fenômeno não começou agora. Nos últimos tempos vem assumindo 
aspecto perigoso, poderâ desembocar o País numa situação de irremediável 
conflito, se não houver, por pai-te da Governo, uma completa mudança de 
métodos no tratamento das questões sociais. Fruto de uma má política eco
nómica que vem garrote8.ilçio as grandes massas populares, possibilitando, a 
cada dia, maior concentração de renda nas mãos de poucos, enquanto au· 
menta a miséria, a situação social do Pafs tornou-se caótica. 

As cidades brasileiras já não experimentam o crescimento ordenado, e 
passam a viver perigosíssimo processo de inchação, processo este que, se não 
encontrar paradeiro com uma política econômica que reverta esta tendência, 
ninguém em sã consciência, Sr. Presidente e Srs. Senadores, poderá prever 
qual serâ o nosso futuro. 

O pior é que, enquanto -a miSé-ríi-cãrripe1a;-enquantõ a subnutrição atin
ge 2/3 da nossa população, enquanto aumenta a taxa de desemprego, o Go
verno continua a perrnitír e a pr-aticar erros, no enfoque daquilo que deveria 
constituir-se no quadro de nossas verdadeiras prioridades. 

Não há crédito para a agricultura, não há crédito para a pecuária, em 
moldes que permitam que essas atividades se desenvolvam normalmente. 
Não há dinheiro para atender aos reclamos da classe médica, que protesta 
contra o descalabro na saúde pública, Não há recursos para a política do 
transporte de massa. Não há sensibilidade do Governo n"em melas para uma 
política geradora de empregos. Não há a mínima preocupação do Governo 
em fazer uma reforma agrária, e por isto, os conflitos- como acentuou o Sr. 
Senador Henrique Santillo- aumentam a cada dia, gerando situações insu
portãveis, como esta do Bico do Papagaio, no Estado de Goiâs, que ambos
S. Ex• e eu- te~os a honra de representar. No entanto, há dinheiro para o 
desperdício, Sr. Presidente. Hâ dinheiro para a construção de usinas nuclea
res, embora o País chegue ao paroxismo do seu endividamento externo. Há 
dinheiro para as multinacionais, a fim de aumentar ainda mais a sua nefasta 
influência sobre o País. Não há dinheiro subsidiado para o pequeno agricul
tor, para o pequeno criador, mas hâ, por exemplo- como denunciou aqui, 
há poucos dias, o Senador Marcos Freire- para a SANBRA, dinheiro subsi· 
diado para a implantação de um projeto, um grande projeto agropecuârio no 
Nordeste. 

O êxodo rural, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que veio aumentar e vai 
aumentando, a cada dia, essa situação terrível nas grandes cidades, acaba fa
zendo com que essas populações tangidas do campo acabem fixando-se na 
periferia, e, no desespero do desemprego e da mis~ria, invadam terrenos, 
como tem acontecido no Estado de Goiás, na nossa Capital, em Goiânia. 

Agora mesmo, Sr. Presidente, anteontem, numa atitude inexplicável, eis 
que a Prefeitura Municipal de Goiânia, reunindo um c-ontingente policial 
enorme, se desloca para o chamado Bairro Boa Sorte, ou Vila Boa Sorte, e lá, 
derrubaram mais de uma centena de barracos, construídos de papelão, de 
madeira~ de folhas de zinco, deixando ao desabrigo mais de 500 pessoas. 

Não foi só isto. Os jornais de ontem e de hoje registram o grau da violên
cia. Não apenas demoliram os barracos, como jogaram sobre o povo os cães 
amestrados, cães que dilaceraram carnes de criançãs de 5 e 6 anos de idade, 
algumas delas internadas em hospitais de Goiânia. Esses fatos na sua inteira 
crueldade, estão retratados e muito bem documentados por fotografias cm 
todos os jornais de Goiânia. ---· - -~ 

Aqui está, no jornal O Popular de hoje na primeira foto, cães da Polícia 
Militar dilacerando o braço de um cinegrafista da "Televisão Anhanguera". 
Na segunda foto; uma mãe desesperada, maltrapilha, acompanhada no gesto 
por uma sua filha, uma criança de pouco mais de 6 anos de idade, de joelhos 
no chão, pede a gra-ça divina contra a sariha criminosa das tropas que invadi
ram aquele aglomerado de pessoas famintas e miserâveis, a cassetetes, a bom
bas. Não faltaram, Sr. Presidente, nem mesmo os tiros. 

Mas não foi só. Isto ocorreu no dia de anteontem. Quando ontem, perce
beu a Polícia que cerca de mais de 500 pessoas ainda permaneciam no loCal e 

haviam, Inclusive, convocado um religioso· para oficiar uma missa, o que ~ 
que ·faz a Poiícia Militar? Em meio a ~m culto religioso, no mome-nto em que 
era lida --a epístola pel~_ Díác0r1o Os~l. tropas de choque da Policia Militar, 
centenas de policiais, invadem o local do ofício religioso. A bíblia e os para
mentos, na cena de violência se espalharam pelo chão, o religioso foi espanca
do violentamente, bem como a multidão que lá se comprimia;"ftavendo fnclu
sive, graves casos de internam~nto em hospitais. 
- Mas o que é conveniente salientar é que a invasão desmanchada pela 

po_lícia, acompanhada em seu gesto por funcionários da Prefeitura, era muito 
fora da área urbana de Goiânia, não havia nenhum mandado judicial, não se 
tratava, também, de terreno público, daí por que mais absurda ainda se tor
nou a ação judidal. Agora, o braço açulado da externa direita, tenta, inclusiw 
ve, fazer crer que as invasões são incentivadas por políticos ou por religiosos, 
o que é uma deslavada mentira. A esta altura, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
tentarão provar ao Brasil que a Igreja, ou que os políticos da Oposição nesse 
Estado, o.S- comunistas, ou seja lâ o que for, estão insuflando esse movimento 
de invasões, o que absolutamente não é verdade. O que é verdade, isto sim, é 
que a Igreja, não apenas em Gõiãs, mas no Brasil e no mundo lnteiro, fiel ao 
seu pronunciamento de Puebla, quando foi feita uma clara opção pelos 
pobres e pelos miseráveis, não abre mão daquilo que não é apenas um direito 
seu, mas acima de tudo é um dever, o de assistir àqueles que estão desespe
rançados de tudo, levando-lhes o alento e procurando incutir na mente da
queles_ desesperançados e aflitos a convicção de que ê preciso evitar as cenas 
de violências, e que eles rião estão inteiramente órfãos. Protestando contra o 
exagero policial, acabei de passar um telex a S. Ex• o Sr. Ministro da Justiça, 
dando ciência ao titular daquela pasta dos acontecimentos que se desenrolam 
em Goiás, aContecimentos que não ocorrem pela primeira vez, nem pela se
gunda, nem mesmo pela terceira. E vou ler a mensagem que enviei ao Sr. Mi
nistro: 

.. Senhor Minist'ro, 
Como sabe V. Ex', o quadro social brasileiro é terrível, sobrew 

tudo em função do desemprego que a cada dia mais se agrava com o 
processo contínuo do êxodo ruraL 

Essas verdadeiras ondas humanas ~e fixam nas periferias das 
grandes cidades e no desespero de não ter onde morar acabam no 
processo das invasões de terrenos, onde, com papelão, sucata ou tá
buas, erguem choupanas que lhes sirvam de agasalho. 

Em Goiás não é diferente. E anteontem, mais uma cena de vio
lência eclodiu em Goiânia; óride as autoridades teimam em resolver 
gravíssimos problemas sociais com cassetetes, bombas, tiros e .show 
de pancadaria. E foi assim que a polícia e funcionários da Prefeitura 
de Goiânia derrubaram uma centena desses barracos num terreno 
invadido, não faltando cenas de selvageria por parte da Polícia e de 
desespero dos favelados. Até jornalistas foram agredidos, na re~
dição do eclodido há um ano e que mostrado pela teleVisão chocou 
o Brasil inteiro. 

Ontem, Senhor Ministro, quando um religioso celebrava missa 
para cerca de 500 pessoa~ no local da invasão, tropas de choque da 
PM interromperãm o ofício e como janízaros jogaram bombas e 
seus cães contra o povo, espancaram o oficiante do culto Diácono 
Oziel, levando-o depois para o DOPS, feriram dezenas de pessoas, 
dentre elas jornalistas e o Advogado Francisco Montenegro. 

Protestando contra tais atas de vandalismo praticados pela 
polícia, apelo a V. Ex• no sentido de que com sua autoridade e for
mação cristã a dote providências no sentido de que cesse em Goiás a 
brutalidade oficial. 

Atenciosamente. - Senador Lázaro Barboza, VicewLíder do 
PMDB." 

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

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO) - Ouço V. Ex• 
O Sr. Henrique Santillo (PMDB - GO) - Eminente Senador Lázaro 

Barboza, estive ont~m en1 Goiânia à tarde. Testemunhei de perto os fatos que 
V.- Ex-' tão benl denuncia dessa tribuna. Realmente, Goiânia acabou 
transfOrmando-se oittem e anteontem, em palco de violência inconcebível. 
Centenas de policiais a-rrnaâos;·a-co.mpanhados de cães amestrados, violenta
ram, literalmente, mais de 500 pessõas, erit:Ce elas--criaD.ças e senhoras gestan
tes, algumas inclusive internadas em alguns hospitais de Goiânia atê em esta~ 
do grave. Fatos corno este não poderão continuar repetindo-se, porque, caso 
contrârió~ se atingirá urh limite perigoso à paciência do povo. 

Esta manhã também passei, eminente Senador Lázaro Barboza, um telex 
a S. Ex• o Sr. Ministro da Justiça,·e V. Ex• me permita ·que, atrav~ do seu 
pronunciamento, nesta tarde, pronunciamento-denúncia como tantos outros 
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que já fez aqui neSta Casa, eu dê conhecimento aQ Senado dos termos deste 
meu telex: 

"N's LI 56 - 1.954 

TELEX 
Nome lbrahim Abi Ackel 
End. MiniStériO da Justiça Esplanada dos Ministérios 
Cidade Brasília Est. DF 

Em 29-04·1981 
Nos últimos dois dias, Goiânia foi palco de lamentâveis aconte

cimentos patrocinados pela Polícia Militar do Estado de Goiás. No 
dia 27 p-.p., numa das vilas da Capital do Estado, centenas de pes
soas humildes e extremamente pobres foram submetidas a atos de 
violência que a Nação indignada repudia, por policiais militares ar
mados de fuzis e bombas, acompanhados de cã_es amestrados, tendo 
sido gravemente feridas dezenas delas, seus barracos inteiramente 
arrazados e seus bens e utensílios domésticos e até alimentos seqties-
trados. -

Não bastasse isso, ontem, 28 do corrente, enquanto assistiam 
ordeira_ e pacificamente à missa celebrada no locai, estas mesmas 
pessoas, trabalhadores sem terra "expulsos" das pequenas comuni
dades como conseqil_ência do desumano modelo económico imposto 
à Nação, foram cercados por forte contingente policial-militar elite
ralmente violentadas sob inauditas crispações de ódio por parte dos 
comandantes policial~militares. Dezenas foram feridas, e, entre elas 
o advogado membro da Comiss~Q de Justiça e Paz, Dr. Francisco 
Montenegro, que se encontra internado em estadO grave. Algumas 
foram presas e liberadas às últimas horas do dia de ontem. 

Esperamos, Sr. Ministro, qUe Os responsáveis pelos covardes 
a tos de violência ç:ontra _o _povo humilde e desarmado sejam puni
dos, sob pena de demonstrar-se sem equivoco que a "abertura" pa· 
trocinada pelo governo anda tropeçando nas cordas de seus pró
prios e estreitos limites. Além do ma~s, apenas a miopia ou os com
promissos espúrios dos governos estaduais "nomeados'' impedem 
de ver-se que invasões de alguns terrenos nas periferias das grandes 
cidades por levas de famílias oriundas da zona rural para, ali, cons
truirem seus pequenos barracos que os abrigam do tempo, 
constituem-se em um sintoma a mais da grave crise vivida por toda 
a sociedade brasileira, que só o eminente Ministro Sr. Delfim Netto 
teima em não enxergar, porque anda mais preocupado em viajar 
com inusitada freqUência il.os EEUU, aos países da Europa Ociden
tal e ao Japão, negociando grandes projetas brasileiros. 

Certo do espírito de justiça que norteia os atos de Vossa Exce
lência, apelamos no Sentido que se devolva ao laborioso povo goia
nens~ a tranqUilidade que lhe está sendo roUbada, não apenas pelos 
marginais vítimas eles mesmos, quase sempre, do Estado de Goiâs 
que nos obrigam a viver, não apenas pela constante ameaça do de
semprego ou de ter de pagar juros ~xtorsivos aos bancos, mas, 
sobretudo, pela violência furiosa do pÍ'óprio estado, por seu braço 
perigosamente armado - a polícia militar ou civil." 

Agradeço a V. Ex• Associo minhas modestas palavras às palavras bri· 
lhantes de V. Ex• que, lamentavelmente, nesta tarde, brilham para denunciar 
um ato de violência que toda a Nação indignada estarâ, sem dúvida alguma, 
repudiando. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- 00)- Nobre Senador Henri· 
que Santillo, V. Ex' ê. homem que desde que iniciou a sua vida pública sempre 
se posicionou ao lado dos mais humildes, sempre manteve erguida a sua voz 
contra o regime arbitrário implantado pela força, em 1964, regime que, ao 
longo do tempo, -veio gerándo estas situações terrfveis pelas quais passamos 
hoje. 

V. Ex:•, como grande representante do Estado de Goiâs, na sua mensa· 
gem ao Sr. Ministro da Justiça) no seu posicionamento, da tribuna, evidencia 
que podem, efetivamente, praticar a violé!ncia, mas não praticarão a violência 
com o silência do Sr. Senador Henrique Santillo e nem com o nosso silencio, 
porque o nosso compromisso é com o povo goiano, o nosso compromisso é 
com o povo brasileiro, o nosso co_mpromisso é com o pão c com a liberdade 
numa Pátria faminta de pão e numa Pátria tamb~ faminta de liberdade. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu dizia, na fase introdutória do meu dis
curso, que faltam recursos para tudo, falta para a saítde pública, levando os 
ml:dicos ao desespero e ao ponto, inclusive, de entrarem cm greve nacional, 
mas não falta dinheiro para as multinacionais, não falta dinheiro para a cons
trução de usinas nucleares. 

E é at~ chocante, Sr. Presidente, não falta dinheiro nem mesmo para o 
desperdício.- E -que!o, no- decOrrer-dc!ste discurso, m-ostrar ao Senado CQmo 
efetivamellte, neste País, se vem brincando com coisas sérias e o comporta
mento das autoridades, dos homens d_o Govern,o em fechando os olhos a um 
processo de seleção das nossas prioridades verdadeiras estão, efetivamente, 
nos levando a um beco sem saída, porque estão levando a revolta atê mesmo 
àqueles setores mais acomodados da população brasileira. 

Há vinte e poucos dias, explodiu como um escândalo no País inteiro a 
inaugi.Irãção de úrría casa noturna em São_Paulo, o mais novo Regine's, cons~ 
truído graças à liberação de empréstimos favorecidos pelo órgão de turismo, 
de 3 milhões e meio de dólares. A revolta foi tanta ~entro de São Paulo que 
um jornal, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que não é um jornal engajado na 
extrema esquerda, que nunca teve nenhum compromisso com Pequim ou 
Moscou (trata~se de O Estado de S. Paulo, edição de 31 de março próximo 
passado), traz em editorial: "O know-how do sansouci". 

Vou ler o editorial, Sr. Presidente, porque ele precisa ficar registrado nos 
Anais da Casa, mais como advertência no sentido de q'ue o Governo sinta que 
não se pode continuar tripudiando sobre a misé:ria, que não se pode mais con
tinuar abrindo as arcas do Tesouro para maiõr enriquecimento das multina~ 
ciOnais e jOg-ando dinheiro fora, dínheiro do povo, do sofrido povo brasileiro. 

Aqui está, Sr. Presidente: 

"O "KNOW-HOW" DO "SANS-SOUCI" 
A crise de que falava o Presidente da República, em seu amor à 

verdade- ~'talvez ... na história contemporânea do Brasil, a crise 
mais grave por que passa a Nação"-, ninguém a diria, nem por 
deboche, confinada à margem esquerda do rio Pinheiros, onde está 
plantado o Palácio dos Ba_ndeirantes, não estivesse a desenrolar-se, 
quase à mesma hora, à margem direita, na avenida Faria Lima, um 
espetãculo de desperdício~ de ostentação de ligeireza, de tripúdio, 
enfim, sobre a mesma realidade econômico-social a que se reportou 
o Presidente João Baptista Figueiredo: a inauguração do Regine's 
paulistano. 

Para um talsans-souci, só mesmo o mais confiável know-how. 
Ou seja, para o capital financeiro de mais recente- e ofuscante -
aparição nos meios nacionais, que abriu para a nova casa noturna, 
via Cotei (empresa de turismo e diversões), créditos estimados em 
3,5 milhões de dólares, só mesmo a capacidade técnica da 
notoríssima Régine Chokroun. Com mais um bom toque 
prOfuOCional - e para tanto serviu a presença à inauguração da 
primeira dama do País - consumava-se a equação perfeita, 
escárnio de qualquer crise. 

Escárnio, por não poder ser desmentido: o que se fez à margem 
direita- do rio-Pinheiros foi zombar da circunspecção e atribulações 
do homem que discursara à margem esquerda. Porque houve, entre 
os que o aplaudiram no Morumbi, os que passariam à esfuziante 
descontração decretada por madame Régine e seu financiadQr na 
avenida Faria Lima, esquina com Jorge Coelho. Porque tudo foi 
previsto para que se anulassem, logo à entrada, as mais arraigadas 
inibições do homem que pretende influir sobre as graves decisões 
políticas do amanhã, do empresário com alguma sensibilidade ao 
social e do banqueiro com alguma cautela contra uma traiçoeira 
ruína: confraterniza-se a tradição com o aventureirismo· dos novos· 
ricos nos meios financeiros; o contradanc;;avam o respeito por si pró
prio e o mais deslavado cinismo; e, se sobrasse algum senso crítico 
diante de tanto fausto animado pelo ritmo contagiante da Escola de 
Samba Beija-Flor, não estava ali, para alforria de todos, a presença 
da primeira dama do País? 

Mas, por mais regada que seja a whisky e champanha, por mais 
afluência que obtenha de celebridades do jet-set, por mais que te
nha jogado com o fascínio do luxo que é prerrogativa de dinheiro 
fâcil, não hâ celebração do ciemçro, como essa inauguração do 
terceiro e mais espetacular Régine's do Brasil, que possa desmentir 
um Presidente da República com mandato sobre esses longos e du .. 
ros anos. Um presidente do Brasil no momento tem, ainda que não 
queira, visão de outras legiões a reclamarem mais que essa caridade 
movida a noitadas, que se disse voltada para os carentes da LBA: as 
legiões do _ Nordest~, _que esperam por investimentos mais 
produtivos que em casas noturnas; as legiões dos favelados das 
grandes metrópoles e das áreas industriais, cuja miséria é agredida 
por espetâculos como esse do Regine• s; as legiões dos próprios 
curiosos que ali estiveram a presenciar o cortejo dos grandes, 
mantidos a uma distância profilática pelos seguranças de hoje, 
talvez suas testemunhas nas acusaçÕes criminais do amanhã." 
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Esse editorial, Sr. Presidente, ê do O Estado de S. Paulo, e o País inteiro 
tomou conhecimento, inclusive, da revolta que atingiu o próprio Prefeito de 
São Paulo, que tentou interditar aquela casa noturna, montada com créditos 
de uma entidade oficial, que abriu recursos da ordem de três milhões e meio 
de dólares. Mas não há dinheiro para erradicar favelas, não hã dinheiro para 
que o BNH, efetivamente, se empenhe num processo de dar casa ao homem 
sem casa, dar teto ao homem sem teto. Lá no interior não hã dinheiro para 
promover uma política de pleno emprego, para reverter essa tendência 
horrorosa que nós experimentamos hoje, de inchação -das cidades. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, -o que aconteceU em dóiania anteontem e 
ontem foi efetivamerlte um espetácul6 degfãd3nfe, que-il6s envergonha, que 
nos enche de preocupações em relação ao amanhã. 

Para concluir, Sr. Presidente, --Srs. Senadores, devo dizer que, rtão 
satisfeita em demolir centenas de barracos, não satisfeita em prender, não 
satisCeita em jogar os cães contra o povo, ferindo, rasgando as carnes de 
crianças, de mulheres, de jornalistas, a polícia fez mais: aquilo que ela 
começou como obra de demolição, ela terminou com fogo, acabou ateando 
fogo nos barracos derrubados daqueles miseráveis, Sr. Presidente, mais 
miseráveis do que os miseráveis de França que derrubaram a Bastilha, mar
charam sobre Versalhes, naquele instante em que a Rainha Antonieta 
indagava ingen uarnente: .. 0 que é qüe eSse povo ·am-otinado quer? .. E alguém 
respondeu: majestade, o povo protesta, porque tem fome, porque não tem 
pão". E ela ingênua ou ciniCamerlte illdagou: Entãci, por que não comem 
brioches?'' 

Sr. Presidente, será possível que a cegueira dps goverriantes de hoje no 
Brasil vai ao ponto de pretender deter a marcha do povo que efetivamente se 
conscientiza na luta por um direito elementar, o direito de comer, o direito a 
um teto para abrigar os filhos, por mais humilde e por mais miserável que seja 
esse teta? 

Será possível que num País da extensão territorial do Brasil, um País que 
não é um País, é um continente, coni 'COndições de abrigar cinco vezes mais 
que a sua população, é preciso que assistamos ao espetâculo degradante 
ontem desenrolado em Goiânia? Será possível que num País como o nosso, 
em condições de abastecer o mundo, vamos continuar contemplando, c-om 
tristeza, dois terços de sua população em estado de subnutrição, de carênCia? 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não é possível. Essas coisas hão de 
ter um paradeiro, essas coisas terão um paradeiro. E é bom que o Governo 
abra os olhos, é bom que o Governo entenda da necessidade urgente de 
mudar o modelo econômico deste País, de reverter essa tendência terrível 
desse capitalismo chamado de selvagem pelos próprios homens do Governo, 
a fim de que a miséria não continUe se--vestindo de cores tão negras! Não é 
possível continuar tripudiando sobre o povo, fazendo do povo um rebanho 
que pode ser tangido a qualquer custo e de qualquer forma. 

Eu temo, Sr. Presidente, pelo futuro deste País. Sou homem de formação 
cristã, deploro a violência, deploro a desordem, e eu temo que, assentado 
num barril de pólvora corno nos encontramos, se providências não venham a 
ser tomadas imediatamente, que acabemos todos, Sr. Presidente, por ir pelos 
ares. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HUMBERTO LU
CENA NA SESSÃO DE 30-4-81 E QUE, ENTREGUE À REVI
SÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Lê o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Há algum tempo, ocupei a tribuna do Senado, para reivindicar do 
Governo a imediata conclusão da BR~020 - Brasília-Fortaleza. 

Hoje, volto a abordar o mesmo assunto, porque as obras dessa rodovia 
continuam sendo procrastinadas, senão abandonadas totalmente. 

A falta de conclusão Uessa via radial do Sistema Rodoviário Nacional, 
caracteriza a disfunção do sistema e reflete a falta de planejamento e de 
programação das prioridades governamentais. Hâ vinte e um anos atrás, a 
BR-020 foi planejada e aberta e, logo considerada por muitos como a 
Rodovia de grande importância para a Capital da República e Regiões 
Nordeste e Centro-Oeste. Com- o passar dos anos, as outras rodovias que 
demandam de Brasilia para o Sul, Leste, Norte, Centro-Oeste, foram 
concluídas e passaram a exercer sua importância econômica e social, 
enquanto que a Brasília-Fortaleza foi sendo relegada ao último plano, como 
se nada representasse para a Região Nordeste ou se outra rodovia a tivesse 
substituído. Sobre o seu curso foram sediados os Batalhões de Engenharia e 
Construção do ExércitO, notadamente o 49 e 311 BEC, numa demonstração de 
que a Rodovia~ por sua posição fisíco-geográfica, estaria dentre as obras de 
interesse de Se&urança Nacional, como de fato não ê possível dissociá-la 
desta função, sem que se cometa o mais elementar dos erros de estratégia de 

Se&urança. e. pela BR-020'que a cipital da República se comunicará via ter
restre, com dez Estados _da Federação, principalmente com aqueles que 
abrigam um terço da população do País e que por suas condições 
econômicas, políticas e socia1s, reclamam do Governo da União um 
tratamento condizente com sua realidade, bastante diferenciada da realidade 
do restante do País. 

O Movimento Militar de 1964 instalou-se no Poder, empunhando a 
bandeira da redação nacional, pregando a participação de todos no processo 
de desenvolvimento econômico e social, como forma capaz de assegurar a 
estabilidade das instituições e favorecer as mudanças estruturais reclamadas 
pelas grandes maiorias. Pouco a Pouco, porém, a inspiração revolucionãria 
foi cedendo espaço a outros tipos de preocupações. E os grandes problemas 
nacionais continuaram insolúveís e cada vez mais agravados, como é o caso 
dos altos índices de inflação, o balanço de pagamentos, o crescente 
endividamento externo, o ·custo de vida desenfreado, a rigidez de nossa 
estrutura agrária, a delinqüêrlcia juvenil, a criminalidade, o desemprego, a 
fome, a subabitação, a falta de assistência à saúde, a falta de escolas, enfim, 
problemas econômic-Os e sociais de toda natureza. O Nordeste, por sua vez, 
ficou cada vez mais pobre e distanciado do progresso -alcançado por outras 
Regiões, não por falta de condições para se desenvolver, mas por inexistência 
de urna politica realista, voltada para as raízes dos seus problemas 
fundamentais. 

Neste contexto de coisas e fatos, os interesses do Nordeste foram sempre 
tratados superficialmente. A exemplo disso, veja-se a demora em se concluir a 
Rodovia BR-020-Brasília- Fortaleza que no nosso entender subrepuja em 
prioridade as obras da Ferrovia do Aço, das Usinas Nucleares, das Auto
estradas de São Paulo, da Ponte Rio-Niterói, finalmente a tantos outros 
investimentos, que pelo custo e demorado retorno do capital não se compa
ram aos resultados favoráveis de aplicação na mencionada Rodovia. 

É preciso que todos os brasileiros saibam que não é possível se resolver 
as difereifças sociais e regionais, sem que antes se adquira a consciência sobre 
a dimensão dos problemas existentes e se avalie criteriosamente os meios que 
serão empregados no combate. Não será, atravês de medidas isoladas ou de -
frações de recursos a fundo~ perdidos, que se modifica econômica, política e 
socialmente, uma das regiões mais pobres do mundo, mas, somente, através 
de investimentos maciços em projetes de natureza permanente, aproveitando
se os recursos naturais, criando e diversificando as oportunidades, 
aumentando a participação das massas nas atividades económicas, elevando 
o nível de vida e a renda per capita, integrando o homem de forma global, 
afim de que ele se sinta útil e indispensável ao próprio desenvolvimento. 

Ao voltar a esta tribuna, para solicitar ao Governo Federal a conclusão 
da Rodovia BR .. Q20, no trecho de Barreiras- BA a Picos- PI, pode parecer 
para muitos urna reivindicação alheatória. Entretanto, trata-se de reclamar a 
conclusão de uma obra de carãter permanente, inserida no contexto das aspi
rações nordestinas, tanto daqueles que lã estão à espera desta via de inte
gração para que possam com menos sacrifícios financeiros visitarem o seu 
torrão natal, ou comercializarem os produtos regionais, com menos encargos 
de fretes e com mais economias de tempo, expandindo o intercâmbio entre o 
Nordeste e o Centro-Oeste. ----

Reivindicando a execução da obra, estamos pensando na economia de 
tempo, gasto no percurso entre o Centro-Oeste e o Nordeste, na economia de 
cumbu.stíveis, tão necessários aos interesses maiores da Nação e finalmente 
na integração das microrregiões por onde pas·sa a Rodovia, que além de 
marginalizadas do processo de desenvolvimento econômico do País, 
encontram-se distanciadas dos parcos beneficias da Previdência e Assistência 
Social, prestados ao homem do campo. Como disse inicialmente, jã tivemos a 
oportunidade de ressaltar os benefícios que seriam gerados para o Nordeste 
com a conclusão da BR-020 - Brasília-Fortaleza, embora em nenhum 
momento tivéssemos a satisfação de ouvir dos homens de Governo, 
notadamente dos MinistériOs dos Transportes e das Minas e Energia 
qualquer manifestação sobre o assunto, como se o simples fato de abordá-lo 
estivesse ferindo interesses de outras regiões, que se opõem, radicalmente, à 
sua conclusão. 

O Sr. Alberto Silva (PP - PI) - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- Estou ouvindo com atenção o discurso 
de V. Ex•, em que pede a conclusão da BR-020, Fortaleza-Bra silia e gosta
ria de dar um testemunho do esforço com que V. Ex• vem defendendo a 
cl?nclusão dessa estrada. Aproveito a oportunidade para d(!.r uma 
informação. Quando da elaboração do orçamento do Ministério dos 
Transportes eu fui o relator e solicitei a conclusão do trecho Corrente, no 
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Piauf, at~ Barreiras. Recebemos informações de que o Governo Federal 
colocou recursos para conclusão dessa estrada. Enquanto não se conclui o 
trecho a que V. Ex• se refere, um bom caminho para vir a Brasflia, estando no 
Nordeste, é passar por dentro do Piaur. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Muito obrigado pela 
informação de V. Ex• e Deus queira que esses recursos sejam utilizados 
adequadamente. 

Continuo; Sr. Presidente: 
Então, ante a passividade dos órgãos governamentais, sentimos a 

necessidade de mais uma vez salientar o que representa, em termos de 
redução de distâitcia e de economia de combustível, nos percursos Centro
Oesteee o Nordeste, a BR-020, em comparação com o que se consome, 
atualmente, fazendo-se o mesmo percurso, por vias jâ asfaltadas. 

A redução de distância- média entre a Capital da República e às Capitais 
do Nordeste será da ordem de mil quilómetros. A economia de combustíveis, 
para um trâfego diário de apenas dois mil ve(culos serâ da ordem de dez mil 
barris de petróleo, aumentando esta economia, proporcionalmente, em re
lação à demanda de trâfego. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, por estes simples dados é possível se 
chegar a muitas outras conclusões, inclusive porque mencionamos o 
Ministério das Minas e Energia,.dentre os órgãos da esfera federal, além do 
Ministério dos Transportes, que deveria se voltar para o problema. ~ 
exatamente porque sabemos quanto custam dez mil barris de petróleo ao dia, 
importados ao preço do dólar e também sabemos quanto gasta a PE
TROBRÁS em pesqUisas e p-rospecção para cons_eguir C:Xtralr dez mil barris 
de petróleo por dia, isto é, 0,5% da produçaõ atual do País. 

Diante desses dados, não temos conhecimento de nenhum outro 
empreendimento público que ofereça retorno de capital com tanta rapidez, a
lém de outras vantagens consubstanciadas no bem-estar das populações que 
se servirão diretas e indiretamente da rodovia. Não vemos porque deixar de 
reivindicar a pavimentação da rodovia, pelo seu percurso original, só porque 
o Sr. Ministro dos Transportes ou qualquer outro responsável pelo assunto, 
acham que devam continuar fazendo opções anti-econôrnicas, obras de 
menor importância. 

Realmente, pelos pronunciamentos feitos pelo titular do Ministério dos 
Transportes, verifica-Se qüe -a- almejada ligação, não será feita pelo curso 
original da BR-020, mas conectando_ esta em Barreiras com ·a BR-242 que 
liga a Salvador, o que apenas reduzirá em parte os atuais desperdícios de 
combustíveis, quando na verdade deveria se construir o trecho Barreiras -
BA-Picos- PI, uma vez que Picos-Fortaleza está totalmente asfaltada e 
Brasília-Barreiras-praticamente concluída. Por Feira de Santana, o percurso 
médio para as capitais nordestinas aumenta em mais de quinhentos quilôme
tros. 

Além dos fatores de redução de distância, economia de derivados de pe
tróleo e racionalização do sistema de transportes de passageiros e cargas para 
o Nordeste e vice-versa, estar-se-ia integrando, como já disse, microrregiões 
da Bahia e Piauí, por onde passa a rodovia, ao pro-cesso de desenvolvimento 
da Agropecuária tão necessária à produção de alimentos para abastecer 
populações inteirairlente marginalizadas. 

Para que se possa entender melhor, afinal, as razões deste 
pronunciamento, basta visualizar a redução da distância entre Brasília e as 
diversas Capitais do Nordeste, quanto estiver pronta a BR-020, fazendo 
correcção com as outras rodovias já asfaltadas. 

BR~020, coneCtaildo em Picos com outras rodovias asfaltadas: 
Brasília - Recife·- 697 km de redução 
Brasília - João Pessoa - 770 km de redução 
Brasília - Natal - 948 km de redução 
Brasília - Fortaleza - 1.480 km de redução 
Brasília - Teresina ...C 1.675 km de redução 
Brasília - São Luís - 753 km de redução 
BR-020, conectando em Barreiras com a BR-242 praticamente 

concluída: 
Brasília --Salvador - 647 km de redução 
Brasília - -Arac3ju - 591 km de redução 
Brasilia - Maceió - 59 I km de redução. 

O Sr. Aderbal Juremo (PDS - PE) - V. Ex• me permite? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) - Pois não, nobre 
Senador Aderbal Jurema. 

O Sr. Aderbal Juremo (PDS - PE)- Quero trazer a minha palavra de 
solidariedade ao pronunciamento que V. Ex• faz, quando assinala que as 
novas estradas pavimentadas, sobretudo aquela que passa por Barreiras, 
reduzem a distância de Brasília com as Capitais do Nordeste. O pensamento 

do Presidente Juscelino Kubitscheck, com quem eu tive o privilégio de 
conviver naquela época - sabe V. Ex• que nós éramos sustentáculo do 
Governo do Presidente Juscelino Kubitschek através do PSD - era 
justamente o de ençurtar as distâncias entr~ __ ijrasflia e as Capitais do País, 
sobretudo as do nosso Nordeste. De maneira que, ao me congratular com V. 
Ex• pelo seu pronunciamento, quero também dizer que o Ministro dos 
Transportes vem tendo uma atuação salutar nesse problema, porquanto 
algumas dessas estradas estavam se arrastando. Quando V. Ex• ou qualquer 
colnpanheiro, encontrar essas vias -de penetração, de encurtamento de 
distâncias; com os trabalhos retardados, que façam apelo dessa tribuna, 
porque eu tenho certeza que o Ministro Eliseu Resende é sensível aos apelos 
da classe política. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB).,.... Agradeço as valiosas 
considerações de V~ Ex• Lembro que, das rodovias planejadas ao tempo da 
construção de Brasília, a BR-20, Brasflia-Fortaleza, é a única que não foi 
concluída, o que indica, realmente, o descaso do Governo. 

O Sr. Aderbal Jurema(PDS- PE)- Quero adiantar a V. Ex• que ainda 
hã poucos dias, eu vi aqui um companheiro nosso, me parece que de Goiãs, 
salientando o mau estado de conservação da Belém-Brasília. Saí de 
plenãrio, não lhe disse coisa alguma, e telefonei imediatamente para o Minis
tro do_s Transportes, dizendo que a crítica do nosso companheiro era sadia, 
porque S. EX• havia andado por aquelas estradas, e tinha verificado in loco o 
estado de conservação da estrada, vindo a pedir providências no sentido de 
que a Belém-Brasília não oferecesse tantas dificuldades. A:, 11 também, 
levarei ao Ministro a reclamação de V. Ex•, que é justa, e que dt- ~ser ouvida 
pelo Executivo. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) - Senador Aderbal 
Jurema é importante a intervenção de V. Ex•, no assunto, junto ao Ministro 
dos Transportes, como nordestino ·dos mais eminentes, eu me referi hâ pouco 
às declarações publicadas pelos jornais, de que o Ministro dos Transportes, 
pretenderia nã_o mais concluir a BR-20, Brasília-Fortaleza, pelo seu 
percurso original, mas, fazer uma ligação entre Barreiras, na Bahia, com a 
BR-242, deixando de Iãdo esse trecho, justamente Barreiras, na Bahia a Picos, 
no Piauí, que é' ~m -trecho fundamental para o encurtamento das distâncias e 
para a economia de combustíveis. 

O Sr. Alberto Silvo (PP ~ PI) - Permite V. Ex• um aparte? Só para 
complementar, serei bastante rãpido. 

O SR. ~HUMBERTO LUCENA (PMDB -,- PB) - Com muita honra. 

O Sr. Alberto Silva (PP - PI) - Eu queria lembrar, agora que estâ 
presente o Senador Aderbal Jurema, que aquela informação que dei hâ 
pouco, de que, até que a BR-20 fosse concluída, se fosse concluído o trecho 
Corrente, no Piauí, a Barreiras, haveria um encurtamento, passando por 
Picos, onde já hã asfalto até Corrente. Como_ isso surgiu na hora em que eu 
proferia o Relatório do Ministério dos Transportes, o nobre Senador Aderbal 
Jurema, presente, foi comigo atê o Ministro dos Transportes, para que a 
ligação Correnre.::_Barreiras se fizesse urgentemente e aí passaríamos a ter um 
encurtamento quase igual ao que V. Ex• acaba de falar. Quero apeiuis
lembrar, presente aqui o Senador Aderbal Jurema, que S. Ex•, ao mesmo 
tempo em que prófuete levar ao Ministro as considerações que V. Ex• tece 
neste instante, relembrasse ao MiniStro a conclusão daquele trecho, que é 
simples e é uma ligação económica, e vem resolver, dejã, parte do problema 
levantado pelo eminente Senador. 

0 SR. HUMBERTO LUCENA~ Que fale o Senador Aderbal Jurema. 

O Sr. Aderbal Jurema (PDS- PE)- Já não serâ uma lembrança, nobre 
Senador, será uma cobrança, porque fomos ao Ministro Eliseu Resende e S. 
Ex• prometeu que envidaria esforços no _se_otido de cumprir essa promessa. 
De maneira que vamos fazer a cobrança, disso V. Ex• pode ter certeza. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) - Nobre Senador 
Alberto Silva, V. Ex• colocou muito bem o problema, quando disse que essa 
ligação por Correntes resolveria em parte, porque, na verdade, o importante é 
conclui~ a ligação Originaríimente jJlanejada para a BR-020, Brasília
Fortaleza. 

Conc1uo, Sr. PresidCnte: 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, exigimos em nome de um terço da popu

lação do Brasil, que se resolva de uma vez por todas, esta anomalia do 
Sistema Rodoviário Nacional, para que possamos ter a certeza de que os 
assuntos sérios da Nação são conduzidos com determinação e espírito 
público, do contrário somos obrigados a repetir tantas vezes quantias se fize
rem necessârias, que a discriminação para com o Nordeste constatada, 
através dess_e e de muitos outros obstáculos. 



Maio de 1981 ~-IÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira 5 1505 

O próprio Líder do Governo nesta Casa não pode desconhecer a 
importância da obra da qual estamos falando, pois, tanto o seu Estado 
quanto o meu e os de todos os representantes do Nordeste, serão beneficiados 
pela redução de distância e pelas facilidades de aumento do intercâmbio 
comercial produtor originários do Nordeste e do Centro-Oeste. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, termino estas palavras, portanto, com um 
veemente apelo ao Sr. Presidente da República e aos Srs. Ministros dos 
Transportes e das Minas Energia, no sentido de concluírem, prioritariamente, 
em caráter de urgência, dentro do programa de desenvolvimento do 
Nordeste, as obras da Rodovia BR-020- Brasília- Fortaleza, por ser um 
imperativo dos mais altos interesses nacionais. (Muito bem!) 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 

RESENHA DAS MA TfRIAS APRECIADAS 
DE I' A 30 DE ABRIL DE 1981 

Projeto Aprovado e Encaminhado à Sanção 

Projeto- âe Lei da Câmara n• 19, de 1981 (n' 4.262/81, na Casa de 
origem), que reajusta os vencimentos, salários e proventos dOs servidores da 
Câmara dos Deputados, e dá outras providências. Sessão. 29-4-8 I 
(extraordinária). 

Projetos Aprovados e Encaminhados à Promulgação 

Projeto de Decreto Legislativo n• 35, de 1979 (n• 30/79, na Câmara dos 
!Jeputados), que aprova as contas do Presidente da República, relativas ao 
exercício financeiro de 1978. Sessão: 3-4-81. 

Projeto de Resolução n~' 175, de 1980- Comissão de Economia - que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Era, Estado de Minas Gerais, a 
elevar em Cr$ 19.132.400,00 (dezenove milhões, cento e trinta e dois mil e 
quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 3-4-
81. 

Projeto de Resolução n• 168, de 1980- Comissão de Finanças- que 
autoriza o Governo do Estado d_o Ceará a realizar operação de empréstimo 
externo no valor de US$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares norte
americanos) para aplicação no II Plano de Metas Governamentais. Sessão: 2-
4-81 (extraordinária). 

Projeto de Resolução n' 173, de 1980- Comissão de Economia- que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu (RJ) a elevar em Cr$ 
119.000.000,0U (cento e dezenove milhões de cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. Sessão: 2-4-81 (extraordinária). 

Projeto de Resolução n• 174, de 1980- Comissão de Economia- que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Palmeira dos lndios (AL) a elevar em Cr$ 
147.227.806,44 (cento e quarenta e sete milhões, duzentos e vinte e sete mil, 
oitocentos e seis cruzeiros c quarenta e quatro centavos) o montante de sua 
dívida consolidada. Sessão: 2-4-81 (extraordinária). 

Projeto de Resolução n• 176, de 1980- Comissão de Economia- que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Caicó (RN) a elevar em Cr$ 78.586.099,00 
(setenta e oito milhões, quinhentos e oitenta e seis mil e noventa e nove 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 2-4-81 
(extraordinária). 

Projeto de Resolução n' 193, de 1980- Comissão de Economia- que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina (PI) a elevar em Cr$ 
725.868.000,00 (setecentos e vinte e cinCo milhões, oitocentos e sessenta e oíto 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 2-4-81 
(extraordinária). 

Projeto de Resolução n9 3, de 1981 - Comissão de Finanças - que 
autoriza o Goveino do Estado do Paraná a realizar operação de empréstimo 
externo no valor de US$ 80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares norte
americanos) destinado a financiar o Projeto Prorrural naquele Estado. 
Sessão:· 2-4-81 (extraordinária). 

Projeto de Resolução n9 15, de 1981 - Comissão de Constituição e 
Justiça, que suspende a execução do Decreto nl' 196, de 12 de novembro de 
1975, do Município do Rio de Janeiro, que cria a tarifa básica de limpeza 
urbana e dispõe sobre a sua cobrança. Sessão: 8-4-81. 

Proj-eto de Resolução n9 16, de 1981 - Comissão de Constituição e 
Justiça, -que suspende a execução do Decreto nl' 7.702, de 20 de outubro de 
1971, do Estado do Pari!, que declara de utilidade pública, para fins de desa
propriação, os imóveis qtie menciona. Sessão: 8-4-81. 

Projeto de Resolução n9 17, de 1981 - Comissão de Constituição e 
Justiça, que suspende a execução do inciso XIV do art. 32 do Código de 
Divisão e Organização Judiciáii3-do--E:Stad0 de Goiâs, instituído pela Reso
lução n• 2, de 23 de dezembro de 1976, do Tribunal de Justiça daquele 
Estado. Sessão: 23-4-81 (extraordinâria). 

Projeto de Decreto Legislativo no 16, de 1980 (n• 51/80, na Câmara dos 
Deputados), que aprova os textos do Acordo sobre a Implementação do art. 

Vil do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (Código de Valo
ração Aduaneira), do Protocolo Adicional ao referido Acordo, bem como da 
Lista de Concessões Tarifárias Brasileiras nas Negociações Comerciais 
Multilaterais, todos concluídos em Genebra, a 12 de abril de 1979. Sessão: 30-
4-81 (extraordinãria). 

Projetos ~provados e Encaminhados à Câmara dos Deputados 

Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 24, de 1980 (n• 2.591, 
de 1976, na Casa de origem), que modífica o art. 649 da Lei n• 5.869, de II de 
janeirO de 1973, acrescentando dispositivo que torna impenhorável o imóvel 
rural até um módulo. Sessão: 3-4-81. 

Projeto de Lei do Senado no 35, de 1980- Senador Passos Pôrto, que 
~tabelece_ fl:Ormas de proteção à empresa privada nacional produtora de bens 
de capital e de serviços de Engenharia. Sessão: 3-4-81. 

Projeto de- Lei do Senado il9 5, -de_ 1980 -~Senador Nelson Carneiro, 
alterando a redação do art. I• da Lei n• 5.527, de 8 de novembro de 1968, que 
restabelece, para as categorias profissionaiS que mencíona, o direito à 
aposenradoria especial de que trata o art. 31 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto 
de 1960, nas condiçôes anteriores. Sessão: 6-4-81. 

Projeto de Lei do Senado n• 29, de 1980- Senador Gastão MUller, que 
obriga a identificação numérica de motores pelas fábricas produtoras de 
veículos automotores, e- dá outras providências. Sessão: 6-4-81. 

Projeto de Lei do Senado n• 276, de 1980- Senador Adalberto Sena, 
que acrescenta parãgraro ao art. 383 do Código Civil. Sessão: 6-4-81. 

Projeto de Lei do Senado n• 38, de 1980- Senador Paulo Brossard, que 
acres_centa parágrafos ao- art. 134 do Código Civil, instituídO pela Lei nl' 
3.071, de ]o de janeiro de 1916. Sessão: 6-4-81. 

Projeto de Lei do Senado n• 184, de 1980 - Senador Henrique de La 
Rocque, que altera a redação do art. 394 do Código de Processo Penal, e 
acrescenta parãgrafo ao art. 34 do Código de Processo Penal Militar. Sessão: 
6-4-81. 

Projeto de Lei do Senado n• 207, de 1979- Senador Jorge Kalume, que 
autoriza o Ministério da Educação e Cultura, através do Conselho Federal de 
Educação, a incluir, nos currículos_ dos estabelecimentos de ensino de }9 e 29 
graus e sLipedor, estudo sobre as vidas do Coronel José Plácido de Castro e 
do Marechal-do-Ar Eduardo Gomes. Sessão: 8-4-81. 

Projeto de Lei do Senado nl' 364: de 1979 - Senador Lomanto Júnior, 
que institui o Dia Nacional do Psicólogo. Sessão: 8-4-81. 

Projeto de Lei do Senado n• 32, de 1980- Senador Jutahy Magalhães, 
que dispõe sobre preferência a posseiros na alienação de terras da União. 
Sessão: 8-4-81. 

Projeto de Lei do Senado nl' 170, de 1980- Senador Orestes Quércia. 
que altera a redação do art. 61' da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, 
instituída pela Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971, e alterada pela Lei n• 
6.767, de 20 de dezembro de 1979. Sessão: 8-4-81. 

Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 17, de 1980 (n' 
250/79, na Casa de origem), que não permite dirigir motocicletas, motonetas 
e similares sem o uso de capacetes de segurança, introduzindo alteração no 
art. 88 do Código Nacional de Trânsito, Lei n9 5.108, de 21 de setembro de 
1966. Sessão: 23-4-81 (extraordinãria). 

Projeto de Lei do Senado n• 161, de 1980- Senador Lãzaro Barboza, 
acrescentando parágrafo aó art. 11' da Lei n9 883, de 21 de outubro de 1949, 
que dispõe sobre o reconhecimento de filhos ilegítimos. Sessão: 23-4-81 
(extraordinãria). 

Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 18, de 1981 (n' 
4.192/80, na Casa de origem) de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que destina a renda líquida de concursos de prognósticos 
esportivos à Cruz Vermelha Brasileira, e dâ outras providências. Sessão: 23-4-
81 (extraordinãria). 

Projeto de Lei do Senado n9 8, de 1981 - que reajusta os valores de 
vencimentos e proventos dos servidores ativos e inativos do Senado Federal, e 
dá outras providênCias. Sessão: 29-4-81 (extraordinâria). 

Projeto de Lei do Senado n• 160, de 1979- Senador Amaral Furlan, que 
dispõe sobre recebimento de pecúlio aposentado que retorna ao trabalho. 
Sessão: 30-4-81 (extraordinária). 

Mensagens aprovadas relativas à escolha de autoridade 

Mensagem n• 34, de 1981 (n• 54/81, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Se· 
nhor Sérgio Fernando Guarischi Bath, Ministro de Primeira Classe, da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
Federação da Malãsia. Sessão: 1-4-81 ((extraordinãria). 

Mensagem n• 38, de 1981 (n• 77/81, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado a·escolha do Se-
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nhor Marcel Dezon Costa Hasslochcr, Ministro de Primeira Classe, da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República Popular de Moçambique. Sessão: 1-4·81 (extraordinária). 

Mensagem n• 19, de 1981 (n• 47/81, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Se
nhor Alberto Vasconce!los da Costa e Silva, Embaixador do Brasil junto à 
Repliblica da Nigéria, para, cumulativamente, exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República Popular do Benin. Sessão: 2-4-81 
(extraordinária). 

Mensagem n• 35, de 1981 (n• 68/81, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Se· 
nhor Celso Diniz, Embaixador do Brasil junto ao Reino da Arábia Saudita, 
para. cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto aos 
Estados de Bahrain e Qatar. Sessão: 2-4-81 (extraordinária). 

Mensagem n• 36, de 1981 (n• 69/81, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do 
Doutor Antônio CãrJos de Seixas Telles para ~xerccr o cargo de Ministro do 
Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da. aposentadoria do Ministro 
Lima Torres. Sessão: 9-4·81 (extraordinária). ~ 

Mensagem n• 39, de 1981 (n• 79/81, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Se~~do a escolha do Se
nhor Antônio Corrêa do Lago, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaix,ador do ~r~sil junto ao Estado 
da Cidade do Vaticano. Sessão: 9·4·81 (extraordinária). 

Mensagem n• 30, de 1981 (n• 45/81, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do 
Doutor Vidal da Fontoura para exercer o cargo de Ministro do Tribunal de 

Contas- da União~ na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Gilberto 
Monteiro Pessoa. Sessão: 9-4·81 (extraordinária). 

Mensagem n• 32, de 1981 (n• 52/81, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do 
Doutor João Nogueira de Rezende para exercer o cargo de Ministro do 
Tribunal de Contas da União, na vaga decorrente da aposentadoria do 
Ministro Renault Leite. Sessão: 9·4-81 (extraordinária). 

Mensagem n• 78, de 1981 (n• 123/81, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Se
nhor Geraldo Eulálio do Nascimento e Silva, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a funç'ão de Embaixador do Brasil junto 
à República da Áustria. Sessão: 29-4-81 (extraordinária). 

Projeto aprovado e encaminhado à Comissio de Redação 

Projeto de Resolução n• 14, de 1981 (Comissão Diretora), que dâ nova 
redação ao art. 484 do Regulamento Administrativo do Senado Federal 
(Resolução n• 58, de 1972), alterando a Resolução n• 57, de 1976. Sessão: 30· 
4-81 (extraordinária). 

Requerimento de Urgêncla art. 371, "c", do RegJmento Interno aprovado 

Requerimento n9 25, de 1981, do Senador Humberto Lucena, para o 
Projeto de Lei do Senado n9 70/80, que dispõe sobre coligação partidária, ç 

dã outras providências. Sessão: 1·4-81. 

Projeto aprovado em apreclação preliminar 

Projeto de Lei do Senado n• 115, de 1980- Senador Pedro Simon, que 
e_stabelece prazo para lançamento de novos modelos e marcas de automóveis 
nacionais e veículos afins e dã outras providências. Sessão; 1-4~81. 
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ANO XXXVI- N• 039 QUARTA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 1981 BRASlLIA- DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 53• SESSÃO, EM 5 DE MAIO DE 1981 

1.1-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República 

Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado: 

- N• 85/81 (n' 153/81, na origem), referente ao Projeto de Lei n' I, 
de 1981-CN, que dispõe sobre a aposentadoria dos juízes temporãdos da 
União de que trata a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. (Projeto que 
se transformou na Lei no 6.903, de 30 de abril de 1981.) 

1.2.2- Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n• 84/81, de autoria do Sr. Senador 
Humberto Lucena, que introduz alterações na vigente Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

-Projeto de Lei do Senado n• 85/81, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia; que- acrescenta§§ 39 e 49 ao art. 19, do Decreto-lei n9 532, 
de 16 de abril de 1969, Que dispõe sobre a fixação e o reajustamento de 
anuidades, taxas e demais contribuições do serviço educacional. 

1.2.3 - Discursos do Expediente 

SENADOR DOURIVAL BAPTISTA- Solenidades comemorativas 
das ·~Bodas de Ouro" do casal Emílio Médiei.-

SENADOR JOSE RICHA -Observações sobre alteração do crono
grama de pagamento ·do fundo PIS·PASEP. 

SENADOR ITAMAR FRANCO -Solicitando esclarecimentos da 
Liderança da Maioria a respeito de comunicado divulgado pelo Itamarati, 
cancelando autorização para operação no País, de entidades governamen~ 
tais do Japão, incumbidas do ingresso e permanência de imigrantes daque
la Nação em solo nacional. 

SENADOR ORESTES QUERCIA ~Considerações sobre o Projeto 
de Lei do Senado n9 85/81, anteriormente lido. 

1.2.4 -Requerimento 

- N9 80/81, de autoria do Sr. Senador Mauro Benevides e outros 
Srs. Senadores, solicitando que o tempo destinado aos oradores do Expe
diente da sessão do dia 7 de maio corrente seja dedicado ao registro do 
centenário de nascimento do ex-Deputado Federal e jornalista Hermene
gildo Firmeza. 

1.3-0RDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n9 70/80, do Senador Humberto Lucena, 
que -dispõe sobre coligação partidãria e dá outras providências. Aj>re-
ciação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n'i' 303/79-DF, que inStitui a taXa de lim
peza pública no Distrito Federal, e dá outras providências. Votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 305/77-Complementar, do Senador 
Itamar Franco, que dá nova redação aos parágrafos 29, 39, 49 c 59, e acres
centa parágrafos (antigos e novos) à Lei n• 5.172, de 25 de outubro de 1966 
(Código Tributário Nacional). (Apr~iação preliminar da constitucionali
dade.) Votação adiada j)Or falta de quorum. 

- Projho de Lei do Senado n• 196/79-Complementar, do Senador 
Franco Montoro, que diSpõe sobfe o pagamento de pensão aos dependen
tes do trabalhador rural falecido antes de 31 de dezembro de 1971. (Apre
ciação preliminar da constitucionalidade.) Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução n'i' 172/80, que autoriza o Governo do Esta
do de Mato Grosso do Sul a elevar em Cr$ 1.785.620.157,75 (um bilhão, 
setecentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e vinte mil cento e cinqUen
ta e sete cruzeiros e setenta e cinco centavos) o montante de sua dívida 
col].solidada. Votação adiada por falta de quorum. 

- ProjetO de R~solução n9 177/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Mossoró (RN) a elevar em Cr$ 315.464.652,36 (trezentos e quinze 
milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e cinqUenta e 
dois cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua dívida consolida
da. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 178/80, que autoriza a Prefeitura Mun1ci
pal de Rio das Pedras (SP) a elevar em Cr$ 29.983.645,00 (vinte e novemi
lhões, novecentos e oitenta e três mil e seiscentos e quarenta e cinco cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 
quorum. 

- Projeto de Resolução n9 179/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Joaquim (SC) a elevar em CrS 1.530.000,00 (um milhão, qui
nhentos e.trinta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Vo
tação adiada por falta de quOrum. · 

- Projeto de Resolução n• 180/80, que autoriza a Prefeitura M unici
pal de Araripina (PE) a elevar em Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscen
tos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n' 181/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de A rês (RN) a elevar em Cr$ 1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos e 
quarenta e oito nlil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução p9 182/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Campina Grande (PB) a elevar em Cr$ 23.600.000,00 (vinte e três 
milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 183/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Campos Belos (GO) a elevar em Cr$ 895.100,00 (oitocentos e no
venta e cinco mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 184/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Duerá (GO) a elevar em Cr$ 767.700,00 (setecentos e sessenta e 
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sete mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Vo
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 189/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Pedro Velho (RN) a elevar em Cr$ 2.909.300,00 (dois milhões, no
vecentos e nove mil e trezentos cruzeiros) o montaºte_ de sua dívida conso
lidada. Votação adiada por falta de quorom. 

-Projeto de Resolução n9194f80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Teresina (PI) a elevar em Cr$ 37.265.300,00 (trinta e sete milhões, 
duzentos e sessenta e cinco mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 201/80, que-autoriza o Governo do Esta
do de Goiãs a realizar operaÇão de empréstimo externo, no valor de USS 
35,000,000.00 (trinta e cinCo milhões de dólares norte-americanos) d~sti~ 
nado a financiar programas do Estado. Votação ª---'U!tda por falta de quo
rum. 

-Projeto de Resolução n9 1/81, que autoriza o Governo do Estado 
de Pernambuco a realizar emprêstimo externo no valor de US$ 
25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos) ou o 
equivalente em outra moeda, destinado ao desenvolvimento agropecuãrio 
do Estado. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 21/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Caetano do Sul (SP) a realizar operação de empréstimo exter
no, no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte
americanos), destinado a financiar o programa de investimentos urbanos. 
Votação ·adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n• 351 j79, do Senador Roberto Saturni
no, que dispõe a respeito da especialização de engenheiros e arquitetos em 
"Engenharia de Segurança do Trabalho" e da profissão de "Técnico de 
Segurança -do Trabalho" e estabelece providências. Votação adiada por 
falta de quorum. _ _ _ 

- Projeto de Lei- do Senado n9 49/79, do Senador Orestes Quércia, 
que eleva o valor da importância a ser depositada Cirifavofâo empregado, 
quando rescindido seu contrato sem justa causa, alt~rando o arti~o 69 da 
Lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- n• 5.107, de 13 de se
tembro de 1966- e. determina outras_providências. (Apreciação prelimi
nar da constitucionaljdade.) Votação adiada por falta de quorum. 

--Projeto de Lei dO_ S~nado n9 357/79, do Senador prestes Quércia, 
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os coveiros e 
empregados em cemitérios. (Apreciação preliminar da juridicidade.) Vo
tação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n• 142/80, do Senador Orestes Quércia, 
alterando dispositivo da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe 
sobre a Lei Orgânica da Previdência Social. {Apreciação preliminar da 
constitucionalidade.) Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 146/80, do Senador Orestes Quércia, 
que isenta do Imposto de Renda o 139 salârio. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade.) Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 163/80, do Senador Orestes Quércia, 
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçãos. 
{Apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade.) Votação 
adiada por falta de quorum. 

1.4- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENClA 
-_AdiamentO da votação do RequerimentO rl9 80/81, lido no Expe

diente. 

_ 1.5 - DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 
SENADOR JOíf. O CALMON - Trabalho do professor Antônio 

Carlos Pacheco e Silva sobre a violência, laureado em concurso instituído 
pela ADESG. 

SENADOR MOACYR DALLA- Redução dos juros bancários in
cidentes nas operações de financiamentos rurais no Estado do Espírito 
Santo. 

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

2- RETIFICAÇOES 

-- Ata da 34• Sessão, realizada em 9-4·81 
- Ata da 45• Sessão, realizada em 27-4-81 
3- ATAS DE COMISS0ES 
4 - MESA DIRETORA 
5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA

RES 

ATA DA 53• SESSÃO, EM 5 DE MAIO DE 1981 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura 

PRESIDt:NCIA DO SRS. JARDAS PASSARINHO E CUNHA LIMA 

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

Laélia de Alcântara - Evandro Cã.ri""eira- Gabriel Hermes- Alexan~ 
dre Costa :- Helvídio Nunes -:::- Almir Pinto - Agerior Maria - DTiiãite 
Mariz - Cunha Lima - Aderbal Jurema - Marcos Freire -Nilo Coelho 
--João Lúcio - Lourival Baptista- Passos Pôrto- Lomanto Júnior
João Calmon- Moacyr Dalla- Hugo Ramos- I~amar Franco- Murilo 
Badaró- Orestes Quércia- Henrique Santillo- Lâ.zaro Barboza- José 
Fragelli - Mendes Canale- Affonso Camargo -José Richa- Evelãsio 
Vieira - Dejãndir Dalpasquale. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- 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 rióiisos trabalhos. 
O Sr. l •-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

P. lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado: 
N• 85f8l (n• 153/BL na origem), de 30 de abril de 1981, referente ao Pro

jeto de Lei n9 1, de 1981-CN, que dispõe sobre a aposentadoria dos juízes 
temporários da União de que trata a Lei Oigânícacta Magistratura Nacional. 
(Projeto que se transformou na_ Lei n9 6.903, de 30 de. ~ril de 1981.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - O Expediente lido vai à publi-
cação._ __ _ · ~-

Sobre a mesã., PrõjCtos d_e rei_ qUC serão lidOs pCio Sr. 19-Secretãrio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 84, DE 1981 

IntrOdUz alteraçiJes na vigente Consolidaçllo das Leis do Traba· 
lho. 

O CongressO Nacional decreta: 

Art. 19 A Consolidação das Leis do Trabalho passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

"Art. 64. 
· § 19 Sendo o número de dias inftrior a·trinta, adotar-se-á 

para o cálculo, em lugar desse número, o· de dias de trabalho por 
mês. · 

§ 29 No caso do empregado diarista, o salário-hora normal 
será obtido dividindo-se o salâdo diârio correspondente à duração 
do trabalho, estabelecida no art. 58, pelo número de horas de efetívo 
trabalho. 

Art. 65. A desobediência aos limites da jornada ~e trabalho 
autorizados nesta Seção sujeita_râ o empregador ao pagamento, em 
dobro, das horas de trabalho exigidas além do legalmente permiti
do, sem prejuíZo das penalidades administrativas cabíveis. 

Parãgrafo único. Se, no curso de reclamação trabalhista, fi~ 
car pr?vado que o empregador exigiu prest_ação de serviço extraor· 
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dinârio sem observância do disposto nesta Seção, o juiz o condenará 
ao pagamento previsto no "caput" deste artigo e comunicarã o fato 
ao órgão competente do Ministério dO trabalho." 

Art. 29 Esta lei entrarã em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O projeto incorpora ao texto do art. 64 a disposição atualmente consig
nada no art. 65, da CLT, com a fina1idade de utilizar este artigo (o de n9 65) 
para a inserção de uma cominação específiCa aos casOs de descumprimento de 
limites de jornada de trabalho. · 

Tal cominação é, como se vê do texto da proposição, absolutamente in
dispensável, já que a experiência mostrou ser necessário encontrar-se meio 
eficaz de evitar os freqüentes abusos de empregadores que acabam fazendo da 
utilização do trabalho extraordinário de seus empregados forma usual de fun
cionamento de seus estabelecimentos. 

Sala das Sessões, 5 de maio de 1981. - Humberto Lucena. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943 
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 64. O salário-hora normal. no caso do empregado mensalista, será 
obtido dividindo-se o salário mensal correspondente à duração do trabalho, a 
que se refere o art. 58, por 25 vezes o número de horas dessa duração. 

Parágrafo único. Sendo o número de dias inferior a- 25, adotar-se-á 
para o câlculo, em lugar desse número, o- de dias de trabalho por mês. 

Art. 65. No caso do empregado diarista, o salário-hora normal serâ ob
tido dividindo-se o salário diârio correSpondente à duração do trabalho, esta
belecida no art. 58, pelo n6mero de horas de efetivo trabalho. 

(Às COiiiisSões (/e ConstitulçâO e JUStiçlz, de Legislação Social e 
de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 85, DE 1981 

A.cnscenta 11 3'1 e 1/.P ao art. ]r, do Decreto-lei n' 532, de 16 de 
abril de 1969, que dispõe sobre a jua.ção e o reajustamento de 
anuidades, tllxa.s e demais contribuições do serviço educa.cional. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O art. I•,. do Decreto-lei n• 532, de 16 de abril de 1969, passa a 

viger acreescido dos seguintes §§ 39 e 49: 
"Art. I• ............................................. . 

§ 39 O reajustamento da- anuidade vigorará a partir da data 
em que for autorizado, em nenhuma hipótese podendo inCidi.r sobre 
prestações já pagas pelos alunos. 

§ 4• A inobservância do disposto no parAgrafo anterior 
sujeitará o estabelecimento de ensino infrator a multa de CrS 
50.000,00 (~qUenta mil cruzeiros), com os reajustamentos anuais 
determinados na forma da Lei n• 6.205, de 29 de abril de t975." 

Art. 29 O Poder Executivo, ouVido o Conselho Federal de Educação, 
regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 3'" Esta Lei entra cm vigor .na data de sua publicaçãO. 
Art. 4~ Revogam-se as diposições em contrãrfo. 

Justificação 

Devido a omissão consubstanciada no Decreto-lei n9 532, de 16 de abril 
de 1969~ qu~ dispõe sobre a fixação c o reajustamento de anuidaÇeS, táXas e 
demais contribuições do serviço educacional, oS esiabclccimcntos de 'c;nsin~, 
particularmente os de nível superior, vêm pratic~ndo autênticas Violên~as 
com os aiunos, com o decfarado objetivo de auferp- maiores lucra&· . 

É que, segundo ·denúncia que nos foi· trasmí.tida por estudantes 
universitários de São Pauto, as instituições priva~fis: de ensino suPcri?r ,. 
quando reajustam as anuidades ~colares, fazem o reajustamentO inddir 
Sçbrc o total da anuidâde, inclusive sobre as prestações mensais ou 
quinzenais jã -pagãs~-.-

Trata-se in casu de evidente_ arbitrariedade, co~figurando urna maneira 
desonesta de compelir os alunos a pagar o que não devem, pois o 
reajustamento deve vigorar a partir da data em que foi autorizado. 

Para que o problema tenha a devida solução, cremos que a medida 
adequada seria a de introduzir no próximo texto do mencionado Decreto-lei 
n9" 532/69 que as anuidades reajustadas terão vigência a partir da data em que 
for autorizado o reajuste, cominando-se penalidade aos estabelecimentos que 
intFiiigirem tal disposição. - ---- --

A providência alvitrada é justa e destina-se a coibir inadmissível abuso 
por parte dos estabel<icirnentos paiticulares de ensino. 

Sala das Sessões, 5 de maio de 1981. - Orestes Quércia. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 532, DE 16 DE ABRIL DE 1969 

Dispõe sobre a fixação e o reajustamento de anuidades, taxas e 
demais con_tribuições do serviço 'êducacional. 

O Presidente da República, no uso das atribujções que lhe confere o § 19 
do art. 29 do Ato Institucional n"' S, de l3 de dezembro de 1968, decreta: 

Art. I• Cabe ao Conselho Federal de Educação, aos Conselhos 
Estaduais e ao Conselho de Educação do Distrito Federal, no âmbito das 
respectivas competências e jurisdições, a fiXação e o reajuste de anuidades, 
taxas c demais contribuições correspondentes aos serviços educacionais, 
prestados pelos estabelecimentos federais, estaduais, municipais c particula
res, nos termos deste Decreto-lei. 

§ I• Das decisões dos Conselhos Estaduais e do Distrito Federal, 
proferidas nos termos deste artigo, caberâ recurso, no prazo de 30 (trinta) 
dias da ciência~ para o Conselho Federal de Educação. 

§ 29 Os estabelecimentos situados no Território do Amapá ficarão 
sujeitos à jurisdição do Conselho do Parã; os dos Territórios de Roraima e 
Rondônia, ao do Atrtazonas; e os de Fernando de Noronha, ao de 
Pernambuco. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação e Cultu
ra.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Os projetas lidos serão 
publicados e remetidos às comissões competentes. 

Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Lourival Baptista, por cessão 

do nobre Senador Aderbal Jurema. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS - SE. Pronuncia o seguinte 
discurso.) --Sr. Presidente, Srs·. Senadores: 

No cumprimento de um dever de lealdade c, ao mesmo tempo, com 
justificada satisfação, venho à tribuna para fazer esta breve comunicação, 
destinada a registrar um significativo acontecimento. 

Refiro-me às consagradoras manifestações de profundo respeito e since
ro apreço, tributadas ao ex-Presidente Emflio Gariastazu Médici e sua 
Excelentíssima esposa Dona SCylla Mêdici, ontem, 4 de maio, na Cidade do 
Rio de Jan«?i~o, _qua_l)do rec_eberall1:~ ao ensejo da celebração das Bodas de 
Ouro traõS~oÍ'ridas -nessa data, carinhosas felicitações de toda a família 
reunida pai-a a solenidade c, sobretudo, as efusivas homenagens de um 
considerável número de amigos, representativos dos vários segmentos da 
população bras~! eira, que acorreram ao Rio de Janeiro, provcniênte de todas 
as Unidades da. Federação, para demonstrar ao insigne casal, afetuoso 
respeito c sincera admiração. · · 

As Comemorações se iniciaram com: à Missa cm Ação de Gra:ças 
celebrada, às I 9:00 horas, na. Capela D. Pedro de Alcântara d:r ReitOria dà 

. UFRJ - UniverSidade Federàl do Rio de Janeiro. . 
SumamcntC expressivo foi o comparecimento de quaSe 2.000 pCssoas aO 

ato religioso~ qlic. reuniu personalidades do maior relevo naclonal, muitas das 
. · quais se deslocaram dos r~pectivos Estados Para esse fim: 

. A~sim é que; destacaram-se, nesse con}u.nto, presentCs à consagradora 
h"omcn~cm:. o Presidente Joã<;r,Ba~ti&ta ~igucir~o; o ex-Presidente E"rnesto 
Geisel;· o Vice-Presidente da República Ameiiano Chaves de Mendonça; o 
Presidente· .do' Seriado Federal; Senador iarbas Passarinho; o Prc:Sidente da 

· C~~ ara: d~s peptita~o~ Deputado Nelson Marche:zan; os Governadores 
Antônio .. Ca~los Magalhães (Bahict); Aimée I.,ainaison (Distrito federal); 
FrancelirÍo. Pereira (Minas Gerais); Vii,'lllio Tlivoia (CearA); Paulo Maiuf 

·(São Paulo); .Amarai de Souza (Rio Grande' do Sul); o Almirante Augusto' 
Radmacker, ex~ Vice~Presideritc; os Mi'nistros c muitOs auxiliares do Governo 
do ~ésidettte Eri:tílio. Médici; os Ministros do Supremo Tribunal Feder3:l, 
Lei~ão de Abreu, Antônio Neder e Bilac Pinto; Senadores, onde distingui o 
Senador. Dinarte Mariz; Deputados, Generais, Almirantes, Brigadeiros,· 
Oflcia:is das três Armas; Professores, auxiliares do Governo Figucíredo, den
tre os quais destacavam-se o Presidente do Banco do Brasil, Oswaldo Colin; o 
Presidente da Caixa Econômica Fci:deral, Gil Macieira; a Presidente da LBA, 
Léa Leal; o jornalista Roberto Marinho, Diretor do O Globo; os ex

. Govcrn8dores da época do Presidente Médici: Senador Luiz Viana Filho 
(Bahia); Senador José Sarney, Presidente do PDS (Maranhão); Dr. Abreu So
dré (São Paulo); Dr. Ivo Silveira (Santa Catarina); c eu, que governava 
Sergipe. 
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Na oportunidade, tive a satisfação" de representar o Governador 
Augusto do Prado Franco, -ausente p~r motivo de viagem ao exterior; o ex
Governador Antônio Carlos Konder Reis~ que se encontrava_ em Santa 
Catarina, e o Presidente da Confederação Naclonãi da Indústria, Albano 
Franco, que se encontrava cm Aracaju, c também, gra~de_número de amigos 
e admiradores. - ~ - - -

O Sr. Dinar/e Mariz (PDS - RN) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE)-- Com muito prazer. 

O Sr. Dinarte- MaTiz (PDS - RN) - Fãz bem V. Ex• em registrar o 
acontecimento festivo Que ontem a sociedade brasileira teve oportunidade de 
prestar aO General Médici e à sua dignfssima Esposa. Os brasileiros não 
poderão esquecer, jamais, que, durante o seu Governo, o Brasil teve um 
período de calma, de tranqUilidade e de desenvolvimento, chegando ao 
extremo de se considerar que se tinha aberto certa fase na vida cconômica do 
nosso País, que foi até considerado o "milagre brasileiro ... Sem nenhuma 
d•hida, as homenagens prestadas é o tributo da gratidão dos brasileiros a 
quem tão bem soube governar, durante um qUinqUênio, o seu País dentro das 
aspirações, trazendo à sociedade brasileira a paz, a tranqUilidade, o 
desenvolvimento que todos desejávamos. 

O SR. LOURNAL BAPTISTA (PDS- SE)- Sou muito grato a V. 
Ex•, nobre Senador Dinarte Mariz, pelo depoimento que dá a respeito do 
Governo do eminente presidente Emílio Garrasta.Zu Mêdici. 

Convém destacar o grande número de pessoas de todas as camadas 
sociais, presentes à Igreja e que _se: aglomeravam pelas imediações, 
evidenciando simpatia, respeito e admiração. 

As manifestações populares surpreenderam-me pela intensidade emotiva 
e sinceridade então demonstrada. 

Seguiu~se a recepção programada, nos salões do Iate Clube, oferecida 
pelos amigos, quando o casal e toda a famOia receberam os cumprimentos 
das pessoas que ali se encontravam. 

No que me diz respeito, Sr. Presidente, distinguido pelo eminente 
Presidente Emílio Garrast_az_u Médici, durante todo o seu Governo, com a 
sua amizade e, principalmente, pelo muito que fez pelo Estado de Sergipe, -
jamais se recusando a atender aos pleitos que lhe fazia em beneficio do povo 
sergipano, - senti-me na obrigação de comparecer às solenidades realizadas 
no Rio de Janeiro para, en, pessoa, felicitâ-lo e desejar~Ihe longos anos de 
vida. 

Principalmente agora, depois que já não ~endo mais o ~hefe da Nação, 
- que tantos e extraordinários serviços prestou ao Brasil, - continua, 
todavia, como cidadão exemplar e digno Chefe de numerosa família, a ser 
uma das mais respeitáveis e insignes personalidades do País, - com um 
expressivo acervo de r~alizaçõe~ a serviço do ·desenvolvimento, do bem-estar 
e da paz, -conquistando honroso lugar como um dos maiores Estadistas da 
nossa história. - -

São estas as razões que me levam, Sr. Presidente, por um imperativo de 
lealdade c sincera admiração, a enaltecer a personalidade desse eminente 

· cidadão brasileiro. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS --BA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE)- Com muita honra. 

O Sr. LomantoJúnior (PDS- BA)- Nobre Senador Lourival Baptista, 
V. Ex• registra, com muita oportunidade, as homenagens que foram 
tributadas ao casal EmOio Médici. Sem dúvida alguma, as suas palavras 
traduzem também os meus sentimentos a respeito daquela grande figura que 
dirigiu os destinos da Nação brasileira. Associo-me a estas homenagens. 
Acompanhei de perto e tive a honra de ser um dos seus Vice-Líderes na 
Câmara dos Deputados. Nos vârios contatos que mantive com S. Ex•, pude 
perceber a maneira lhana, a delicadeza, aliadas ao espírito público que 
caracterizou, sem dúvida alguma, o seu grande e inesquecível Governo. Se 
formos classificar, ou analisar, ou sintetizar O Governo do General Emflio 
Garrastazu Médici, não podemos deixar de lembrar que foi um Governo de 
paz e, sobretudo, marcou a sua passagem à frente dos destinos do País como 
Presidente que lutou muito pelo desenvolvimento da Pâtria brasileira. 
Portanto, as palavras de V. Ex• são oportunas nesta tarde, registrando da 
tribuna do Senado as homenagens ao casal M~dici- Emflio Médici e Dona 
Scyla - que ontem completou 50 anos de vida conjugal. Sobre a alegria dos 
seus amigos, sobretudo dos seus filhos, dos parentes do ilustre casal, neste 
momento manifesto tambem a minha satisfação. Junto mesmo as minhas pa
lavras à do nobre Senador, pedindo ao Senhor dos senhores que continue a 
eluminar, a inspirar, o grande ex-Chefe da Nação, a proteger aquele distinto 
casai, dando-lhe vida longa, para alegria dos seus amigos e familiares. 

O SR. rOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE)- Sou muito grato a V. 
Ext eminente Senador Lomanto Júnior, pelo seu_ aparte sobre a personalidade 
d() eminente ex-Presidente Emílio Garrastazu Médici. O seu aparte muito 
enriquece o meu pror.unciamento. 

Aproveito o ensejo para externa r os meus agradecimentos ao Dr. 
Roberto M~ici e ao Dr. Sérgio Mêdici, que me convidaram para a Missa em 
Ação de Graças. Ao mesmo tempo transmito ao insigne Presidente Emílio 
Médici e a Dona Scylla Médici, filhos, noras e netos, os meus votos de paz e 
felicidade para todos, rogando a Deus que lhes proporcione, ainda muitos 
anos de vida, no aconchego do honrado lar. 

Finalmente, são estas as razões que me levam, Sr. Presidente, por um 
imperativo de lealdade e sincera admiração, a enaltecer a personalidade desse 
eminente cidadão _brasileiro. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Concedo a palavra ao 
nobre Sr. Senador José Richa. 

O SR. JOS~ RICHA (PMDB- PR. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Era minha intenção, na semana passada, antes, portanto, do .. Dia do 
Trabalhador", trazer ao debate desta Casa um assunto que considero 
extremamente importante. ·· 

Trata-se das modificações ilegais e injustas anunciadas pelo Ministro da 
Fazenda na sistemâtica de pagamento do Fundo PIS-PASEP. 

A comemoração do .. Dia do Trabalho .. , no Brasil, tem sua tradição e, 
por isso mesmo, é ansiosamente esperada pela maioria dos trabalhadores. A
lêm disso, hã também a· natural expectativa provocada pelos novos níveis do 
salário míniino, para vigorar a partir de 1 ~ de maio. 

Este ano, entretanto, o ambiente foi diferente. A data não foi tão 
festivamente comemorada, pois paira no ar o medo do desemprego, ante a 
conjuntura recessiva decorrente da atual política econômica adotada no País. 

Mas não é só o desemprego que trarâ prejuízo aos trabalhadores. Nos 
últimos 15 dias, os jornais vêm noticiãndo a alteração do cronograma de 
pagamentos do Fundo PIS-PASEP. Da maneira como foi colocado, o 
assunto está passando despercebido, e eu gostaria, agora, de denunciar 
formalmente os prejuízos e injustiças que a ilegalidade da alteração dos 
prazos acarretará a milhões de assalariados. 

Desde hã quatro anos, cerca de 30 milhões de trabalhadores vinham 
recebendo do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, e sempre nos 
meses_ de outubro, novembro e dezembro, os rendimentos _ou abonos a que 
têm direito no Fundo PIS-PASEP. 

Os rendimentos, representados por juros de 3%, ao ano mais o resultado 
líquido das operações do Fundo, São pagos aos participantes que tenham 
menos de 5 anos de inscrição no Fundo, e àqueles que percebam mais de 5 sa
lários mínimos. 

O abono, valor correspondente a um salário mfnimo regional, 6 devido 
aos trabalhadores que percebem até cinco salários mínimos e tenham mais de 
5 anos nos Programas PIS e PASEP. 

Já as cotas correspondem ao saldo principal, inclusive rendimentos 
capitalizados, sacadas somente nos casos de casamento, invalidez, 
aposentadoria, morte, reforma ou transferência para a reserva remunerada. 

Pois bem, a mudança ocorrida no cronograma estabelece que, com re
lação ao PIS, o abono serâpago de julho de 1981 a junho de 1982, de acordo 
com o mês de nascimento do beneficiário. Já os rendimentos e cotas somente 
serão pagos de janeiro a junho. de 1982. 

Com isso,- o abono será liberado ao· longo de 12 meses, quando o era em 
apenas 3; enquanto os rendimentos- at~ então pagos simultaneamente com 
o abono - agora serão pagos em 6 meses, mas somente a partir de janeiro do 
próximo ano. 

A insensatez e o a-çodamento da decisão do Conselho-Diretor do Fundo 
PIS-PASEP foram tais que apenas o cronograma de pagamentos do PIS foi 
alterado; o PASEP- talvez por falta de condições operá.cionais- continua
rã a distribuir, pelo menos este ano, rendimentos e abonos na época. jA 
consagrada, isto é, de outubro a dezembro. 

E o próprio PIS, cuja alteração foi consentida pelo órgão operador- a 
Caixa Econômica Federal ---duvido que reúna condiçõeS de cumprir a 
contento o mandado. Se antes já deixava a desejar, agora, então, vai ser uma 
bagunça! 

As principais razões alegadas pelo Governo para a alteração do 
cronograma foram: 

a) evitar pressão inflacionária no flm do ano; 
b) facilitar a administração da divida pública; e 
c) melhorar a parte operacional dos pagamentos. 
Cabe aqui desfazer o demagógico entendimento da relevância desses 

motivos. Primeiro, os recursos do PIS~PASEP, quando liberados, não ativam 
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a demanda, pois a quase totalidade dos trabalhadores extremamente 
necessitados -já realizou o con-Sumo de bens através de al_guma forma de 
crédito. 

~bom frisar, timbém, que a maioria dos trabalhadores, na atual crise, já 
faz até ecOnomia de comida, contando com os recursos do _PIS-PASEP para 
amenizar suas necessidades crónicas, sobretudo por ocasião das festas de fim 
de ano. 

Mesmo que ocorresse alguma pressão inflacionária, o que não é o caso, 
conforme demonstramos, é preciso tftar--das costas da clase trabalhadora 
todos os _ônus do combate à inflação. Por isso, é até imoral o GOverno 
prejudicar os trabalhado,ces com a de:svalorização monetária das migalhas 
que recebem, provocada pela alteração em causa. 

Com relação à "facilidade para administração da dívida pública", é 
indispensável esclarecer que a comodidade burocrátic"a do Banco Central não 
pode j ustifícar a mudança de eventos, principalmente quando signific~ 
prejuízo a milhões de trabalhadores. A a~ministração pública, para. atingir 
seus objetívos, deve- isso sim- ajustar-se às necessidades da coletiv1dade, e 
não ao contrârío. -

As vantagens operacionais ilegadas constituem verdadeiro sofisma, 
considerando o quadro até então vigente, onde alguns milhões de trabalhado
res reclamavam, anualmente, dos erros em suas contas. Como conceber me
lhoria de um sistema, que tinha 9 meses para se estruturar, quando se propõe 
agora a realizar pagamentos em todos os meses do ano? 

Ademais, é pouco·provãvel que as condições operacionais do SE~PRO e 
da rede bancãria - que complementam as atividades da Caixa Econômica 
Federal -sejam ajustadas repelülnainente;Só porque houve alteração for~ 
mal do cronograma de pagamentos. O lógi~o seria oCorrer o inverso. 

Volto a enfatizer os prejuízos- dos trabalhadores com a_pova sistemática: 
I O?) Vejamos o caso dos saques de cotas. -Com a limitação do prazo de 

pagamento para o primeiro semestre de 1982, os trabalhadores ficarão impe
didos, muitas vezes, de receber seus direitos à época dos fatos_ geradores (por 
exemplo, casamento, aposentadoria, etc.). 

29) Quanto ao abono, a lei determina que seu valor seja igual ao salário 
mínimo vigente ha data de encerramento do exercício do fundo, ou seja, 30 de 
junho. Pelo sistema agora aprovado, os participantes nascidos em junho rece
berão a mesma importância daqueles nascidos em julho, ma~ 11 meses de
pois. Na prática, isso signifiCa receber bem menos, já que a cOrrosão inflacio
nária ê atualmente da ordem de 10% mensais. 

Ao longo do período de pagamento, o salário mínimo, que será aumen
tado em novembro de 81 e maio de 82, fará com que os últimos trabalhadores 
a receber abono, sintam mais acentuadam~nte seu prejuízo. Além_ disso, eles 
têm maior carência de recursos nos meses finais do ano, e o abono, criado 
pela Lei Complementar nO? 26/75, foi festejado como o 14' salário dos traba
lhadores de baixa renda. 

No campo jurídico, a medida anunciada pelo Ministro Galvêas não 
atende os princípios vigentes, pois a legislaÇão de PIS-PASEP e todo o siste
ma jurídico do País garantem a igualdade de direitos. No caso, a elasticidade 
do cronograma determinará tratamento desigual para os trabalhadores. Tal 
fato torna ilegal o esquema de pagamento aprovado, a ser posto em prática a 
partir de lO de julho próximo. 

Ante as controvérsias e erros, que deverão trazer reflexos negativos na 
área política, conclui-se que não hã unidade de orientação no Governo, parti
cularmente para as questões sociais. Prova disso foi a demora na publicação 
da decisão dos responsáveis pelo PIS-PASEP, por temer o Governo reações 
negativas em termos políticos. 

Dois outros grandes equívocos merecem ser lembrados. Primeiro, não se 
compreende que o prazo de pagamento dos rendimentos e das cotas tenha 
sido restringido a 6 meses, quando se alega a necessidade de diluir o fluxo de 
pagamentos ao longo do ano. Em segundo lugar, o que é mais grave, o Go
verno usa o fundo PIS-PASEP como instrumento de política monetãria, 
quando sua criação visava atender objetivos sociais. 

Srs. Senadores o desmando administrativo aqui denunciado e o despre
paro técnico reinante, não podem prevalecer e provocar pernicioso, injusto e 
ilegal prejuízo aos trabalhadores brasileiros, hoje subnutridos e mal ampara
dos. 

Compete às autoridades responsáveis reparar os erros e evitar tal si
tuação. Apelo ao Tribunal de Contas da União no sentido de analisar as irre
kularidades no âmbito de sua competência. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! PalmaJ.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Almir Pinto. (Pausa.} 

S. Ex• declina da palavra. 
Coricedo a- palavra ao riobre SenadOr- Mauro Benevides. (Pausa.) 

S. Ex• declina da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lúcena. (Pausa.) 
S.-Ex• nãO se encontra presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo. (Pausa.) 
S. Ex• declina d_a palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Agenor Maria. (Pausa.) 
S. Ex• declina da palavra. 
COncedo a palavra ao -nob"i'e Senador Evandro Carreira.( Pausa.) 
S. Ex" não se encontra presente. 
Co~cedO_ a palavra ao nohre Senador Itamar Franco. 
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte dis'· 

curso,) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
Noticia a imprensa nãcioriàl haver o Itamaraty, através de comunicado 

sumário e sem -ater-se a maiores- explicações, anunciado que duas entidades 
governamentais do Japão, destinadas a manejar o ingresso e permanência de 
imigrandes daquele país em solo nacional, não mais estariam autoriZadas a 
operar a partir de setembro próximo. As duas instituições são conhecidas 
pela razão social de JAMIC e JEMIS, respectivamente, e, ainda segundo o 
noticiário JOrnalístícCi; vêm atuando entre nós hã cerca de duas d~adas. Se
riam elas responsáveis pela excessiva concentração de nacionais nipônicos em 
determin-adas regiões do País o que estaria a gerar focos de tensão. 

Veicula-se, outrossim, a informação segundo a qual teria havido um 
acordo entre as autoridades governamentais dos dois Estados a fim de con
tornar os problemas criados. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, sendo o Congresso Nacional o órgão 
competente para apreciar todos os atas ínternacioriais firmados em nome do 
Brasil, impõe-se uma explicação por parte da liderança do Governo não só 
quanto aos atritos ocorridOs como também, e sobretudo, em relação aos no
vos_ diplomas legais firmados com as autoridades alienígenas. Os compromis
sos externos assumidos pelo País não podem ser apresentados a esta Casa 
como fatos consumados pendentes de uma mera chancela burocrática. Aqui ê 
o foro de debate dos grandes temas de interesse da Nação e por consequinte 
devem para cá ser carreadas todas as informações pertinentes. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Orestes Qllércia. 

O SR. ORESTES QUl!:RCIA (PMDB- SP. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Nós estamos aproveitando o tempo, jâ que houve possibilidade da ins
crição, com o objetivo de ressaltar a importância do Projeto de Lei que esta
mos encaminhado à Mesa do Senado no dia de hoje, e que diz respeito ao rea
justamento da anuidade nas escolas universitárias do País. 

Nosso projeto, Sr. Presidente, modifica o artigo nO? 1 do Decreto-lei n9 
532, de 16 de abril de 1969, que passa a vigor acrescido de parágrafos 3• e 4• 

No § J9 nós queremos, Sr. Presidente, estabelecer o seguinte: 

"Art. I• ........................................... . 

§. 3; .. Ô.;e·aj~~t~~~~~~.' ·cÍ~ ~~~id~d~·~i~~~~~â .a. ~;;_ti~ "d~ d~~; 
err~ que for autorizado, em nenhuma hipótese podendo incidir sobre 
prestações jã pagàs pelos alunos. 

§ 4• A inobservância do disposto no parágrafo anterior sujei
tará o estabelecimento de ensino infrator a multa de Cr$ 50.000,00 
(cinquenta mil cruzeiros), com os reajustamentos anuais determina
dos na forma da Lei n• 6.205, de 29 de abril de 1975." 

Na justificativa deste n~sso_projeto que estamos encaminhando hoje à 
Mesa, Sr. Presidente, dizemos o seguinte: 

Justificação 

DevidO a omissão consubstanciada no Decreto-lei n' 532, de 16 
de abril de 1969, que disPõe sobre a fixação e o reajustamento de 
anuidades, taxas e demais contribuições do serviço educacional, os 
estabelecimentos de ensino, particularmente os de nível superior, 
vêm praticando autênticas violências com os alunos, com o declara
do objetivo de auferir maiores lucros. 

É que, segundo denúncia que nos foi transmitida por estudan
tes universitários de São Paulo, as instituições privadas de ensino 
superior, quando reajustam as anuidades escolares, fazem o reajus
tamento incidir sobre o total da anuidade, inclusive sobre as pres
tações mensais ou quinzenais jã pagas. 

Trata:.se uin c:isu" de evidente arbitrariedade, configurando 
uma maneir~ desOnesta de compelir os alunos a pagar o que não de
vem, pois o reajustamento deve vigorar a partir da data, em que foi 
autorizado. 
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Para que o problema tenha a devida solução, cremos que a me
dida adequada seria a de introduzir no próprio texto do me~ciona
do Decreto-lei n" 532/6~ que as anuidades reajustadas terão- vigên
cia a partir da data enl que for autorizado o reajuste, cominan'do-sc 
penalidade aos estabelecimentos que infringirem tal disposição. 

A providência alvitrada é justa e destina-se a coibir inadmissí
vel a~uso. por parte dos estabelecimentos particulares de ensino. 

Sr. PieSíden.te, recebemos reclamações de:: alunos universitários de São 
Paulo de que, quando autorizadas, as escolas superiores particulares fazem o 
reajustamentO de toda a anuidade, sem levar cm conta, por exemplo, a hipó
tese do reajustamento sair no meio do ano. Nos primeiros seis meses, os alu
nos pagam a sua anuidade; se o reajustamento vem no segundo sem~stre, as 
escolas fazem o reajuste sobre toda a anuidade, quando, na realidade, deve
riam fazê-lo sobre o segundo semestre ainda não pago. t uma incorrcção que 
recolhemos de estudantes universit~rios d~ Guarulhos qUe estiverem em nos
so escritório, na Cãpital de São Paulo, reclamando a respeito disso. 

Este Senador, como temos assinalado muitas vezes, ê pelo ensino gratui
to. Achamos que o Estado deve assumir a responsabilidade de proporcionar, 
do elementar ao superior, ensino gratuito a todos aqueles que o desejarem. 
Somos contra o ensino pago, porque no Brasil de hoje existe uma comerciali
zação do ensino e uma desqualificação geral do mesmo. Recentemente nós la
mentávamos que, por exemplo, em São Paulo, alunos do grupo escolar, do 
nível elementar, turmas de alunos de grupo escolar, freqUentam aulas durante 
uma hora e vinte ou uma hora e meia, por dia, por falta de prédios escolares 
na Capital de São Paulo. 

Lembramos que o ensino, do elementar ao superior, no Brasil tem Sido 
desqualificado, desmoralizado, à medida em que o tempo passa; que uma 
Nação que quer crescer, que quer progredir, que quer ir à frente, não pode 
concordar com a sistemátíca de ensino desqualificado como este que nós te .. 
mos em nosso País. Este assunto que nós lembraiilos hÕje, dos reajustes nas 
universidades particulares, onerando ainda mais os estL:J.dantes do nível supe .. 
rior, ê mais uma demonstração cte que o sistema educ~cional n_o J):rasil precisa 
ser enfrentado de frente, há necessidade de uma autêntica revQluçào, de un~_a 
participação efefiVa dO-Govefno, para minorar os dramas do ensino em nosso 
Pais. E nós, embora este projeto trate de um aspecto pequeno, mas de muita 
importância, principalmente para os estudantes Pobres em todo o País, espe
ramos que o Senado aprove nas Comissões -:çécni_ca.~,- depois no Plenário, e 
este projeto seja sancionado para que os estudantes dC nível superior não se
jam desonestamente cobrados, como vem acontecendo atualmente. (Muito 
bem!) . 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobre a mesa, requenmen-
to que serâ lido pelo Sr. J9'-Secretário. 

É lido o seguinte 
REQUERIMENTO No 80, DE 1981 

Nos termos do artigo 185 do Regimento Interno, requeremos que o tem
po destinado aos oradores do-Expediente da sessão. de 7 de ma~o de 1981, seja 
dedicado ao registro do transcurso do centenârto de nasctmento do ex
Deputado Federal e jornalista Hermenegild~ Firmeza: ccar~nse dos m.ai~ ilus
tres que militou, durante décadas, na politica e no JOrna!Jsmo bras1~e1r~. 

Sala das sessões, 5 de maio de 1981.- Mauro BenevJdes- Almzr Pmto 
- Cunha Lima - Bernardino Viana - Itamar Franco. 

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - De acordo com o artigo 
279, item l, do Regimento Interno, esse:: requerimento será objeto da delibe
ração após a Ordem do Dia. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Eunice Michiles- Raimundo Pàrente- Aloysio Chaves- Jarbas Pas

sarinho- Luiz Fernando Freire- José Sarney- Alberto Silva- Bernardi
no Viana- Mauro Benevides- Martins Filho- Humberto Lucena- Mil
ton Cabral - Luiz CaValcante - Teotônio Vilela - Jutahy Magalhães -
Luíz Viana- Dirceu Cardoso --Amaral f'eixoto- Nelson Carneiro- Ro
berto Saturnino - Tancredo Neves - Amaral Furlan -Benedito Canelas 
- GastãoMüller - Vicente Vuolo - Pedro Simon -Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Estâ finda a Hora do Ex

pediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretârio. 

t lido o seguinte 
REQUERIMENTO No 81, DE 1981 _ 

Nos termos do art. 198, alínea "d",_9_o Regimento Interno, requeiro in
versão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria constante do item n9 15 seja 
submetida ao Plenário _em 1~' lugar. 

Sala das Sessões, 5 de maio· de 1981. :..._ Helvfdlo Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- De acordo com o requeri
mento, votaremos o item 15 que é um Proj~o de Resolução que autoriza ~ 
Prefeitu-ra: Muniêipal de TereSina a elevar em Cr$ 37.265.300,00 o montante 
de sua dívida consolidada. 

Sobre este item ê que há o requerimento a ser votado, de autoria do 
nobre Senador Helvídio Nunes. 

Em votação o requerimento. 
O Sr. Dirceu Cardoso-(ES)- Sr. PreSidente, peço a palavra para encami

nhar a votação. 

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso. 

o SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O nobre Senador Helvidio Nunes solicita ao Senado a inversão da Or
dem do Dia parã colocar na pauta, em primeiro lugar, um pedido de empr6s
tiino para o Estado do Piauí. Na pauta, Sr. Presidente, estão enumerados os 
seguintes itens: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, que é objeto do requerimen
to do nobre Senador Helvídio Nunes, e mais os itens 16, 17, 18. São dezoito 
pedidos de empréstimos e não vejo razão pôr que assista ao Piauí o direito de 
inversão âa pauta para que o seu pedido de empréstimo, que figura na 159 or
dem, seja considerado em primeiro lugar. Todos os Estados têm, naturalmen
te, os mesmos direitos e, na ordem de entrada dos empréstimos cronologica
mente, se situam, segundo a ordem da pauta, os constantes dos itens 29, 39, 59 
Oç, 79 e assism por diante. 

Não vejo, Sr. Presidente, razões plausíveis, ponderáveis, decisivas para 
que o Senado conceda ao Piauí essa preferência, já que o Piauí, em outras 
oportunidades, conc[ulsrou do Senado um voto que lhe deu dois empr~stimos 
o ano passado. 

Assim, Sr. Presidente, infelizmente, vamos requerer uma verificação, 
logo na primeira votação, porque acho que a seqüência dos nossos trabalhos 
deve ser normal. Se se tratasse de um assunto especial, de um assunto urgente, 
dessas urgências que o Senado estã sentindo a pairar no ar como um inquieto 
vagalume, poderíamos atender a esta convocação~ mas não há nenhum moti
vo plausível para que haja inversão dos trabalhos. Aliás, isto não é uma inver
são, é subversão dos trabalhos, porque passamos do 15'1 para o primeiro lu
gar, na frente de 17 outros pedidos de emprêstimos. Assim, sou forçado a re
querer verificação logo na primeira votação, para que não concedamos esta 
preferência, con cessa venia do ilustre Senador Helvídio Nunes, esta preferên
cia para o empféstimo ao Estado do Piauí. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Helvfdio Nunes, para encaminhar a votação. 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS - PI. Para encaminhar a votação. 
Sem revisão do orador.)- Sr.- Presideilte, Srs. Senadores: 

Começo por estranhar a posição adotada na tarde de hoje, nesta Casa, 
pelo eminente Senador Dírceu Cardoso, que sempre se jactou de ser o amigo 
dos pobres, o amigo dos humildes, o defensor permanente e perpétuo dos 
pequenos. Ainda há poucos dias, quando esta Casa cuidou do aumento a ser 
concedido, a exemplo do que ocorreu nos outros Poderes, ao funcionalismo 
do Senado Federal, S. Ex• valeu-se da oportunidade para pedir e para 
reclamar em favor daqueles que, sem vinculo direto com o Senado, aqui 
prestam os seus serviços. E o fundamento da sua reclamação foi exatamente o 
de que estava na defesa dos pobres, dos pequenos c dos menos assistidos da 
forturüt. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, há mais de mês, ou para ser mais 
preciso, há pelo menos um mês aqui estou perrnanen!emente repet.indo es:e 
requerimento, não porque julgue a Prefeitura de Tercs~na, e não o Piauí, mais 
merecedora do que as suas co-irmãs, mas porque o pleito é de pequena monta 
do ponto de vista material, as condições oferecidas à Prefeitura de Teresina 
são excepcionais. E a destinação dos recurSos visa à solução de um dos 

_problemas mais crucianteS daquela cidade que é a coleta de lixo. . _ 
Ocorre ainda, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que urna motlvaçao 

eminentemente política estâ impedindo a votação da Ordem do Dia atrav~ 
das questões de ordem - melhor dizendo - atra vês das verificações de 
votação, -que vêm sendo reiteradamente pedidas. 

E desde o primeiro dia em que se verificou essa tendência, esta 
orientação, vim a esta tribuna para explicar que a Prefeitura de Teresina, 
como as demais Prefeituras que estão- na mesma situação não são 
absolutamente responsáveis pelas motivações políticas que informam as 
deciSões do Plenário desta Casa. Ao contrário, a boa politica recomenda que, 
em tais casos, haja uma decisão política de ordem superior, porque todos 
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sabemos que, a cada dia que passa, esses recursos que têm uma destinação 
específica, que guardam respeito diretamente ao interesse público, estão 
sendo corroidos pela inflação e é provâvel que, por ocasião da decisão final 
desta Casa, os recursos inicialmente previstos já não sejam suficientes para a 
aquisição do equipamento desejado pela Prefeitura Municipal de Teresina. 

São essas as razões, Sr. Presidente, reais, verdadeiras, pelas quais venho 
insistindo, pedindo a inversão da Ordem do Dia, porque, longe de mim, longe 
do meu espírito, longe da minha consciência, longe da minha tradição, supor 
-porque seria não apenas uina estultice, seria muito mais do que isso- que 
Teresina merecesse mais do que Vitória ou outra cidade qualquer do Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senadores. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Affonso Camargo, pelo Partido Popular, para encaminhar a 
votação. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP- PR. Para encaminhar a votação. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Partido Popular não tem nenhuma restrição a esses requerimentos de 
inversão da Ordem do Dia, que são providências normais do Regimento da 
Casa. 

As Oposições fazem realmente, no momento, uma obstrução mediante 
pedido de verificação de votação da Ordem do Dia do Senado, e os motivos 
dessa obstrução são por demais conhecidos dos Srs, Senadores e da opinião 
pública do País. Não fazemos esta obstrução com alegria, mas, em última 
instância, o fazemos como um registro do nosso inconformismo com a prote
lação daquilo que nós julgamos urgente para o País, que é a definição das re
gras do acesso ao poder, sem o que nenhuma democracia se estabiliza. 

Queremos apenas, no encaminhamento desta votação, fazer um registro 
que nos parece muito importante: obstrução de Minoria é apenas uma obs· 
trução simbólica, apenas dificulta os trabalhos da Casa. Quenl aprova 
normalmente a Ordem do Dia é a Maioria; então, obstrução definitiva só 
pode ser feita pela Maioria. A Bancada da Maioria, no Senado, tem 36 Srs. 
Senadores. Na hora em que estiverem aqui presentes 33 desses 36 Srs. 
Senadores, com mais a presença daquele Senador da Oposição que pediu a 
verificação da votação, os projetas poderão ser aprovados. 

De modo que nós rejeitamos essa opinião de que a Minoria é que estâ 
obstruindo; quem está obstruindo realmente a Ordem do Dia do Senado é· a 
ausência dos Senadores da Maioria. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em votação o 
requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 

O Sr. Alfonso C amargo (PP- PR)- Sr. Presidente, peço verificação de 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vai-se proceder à 
verificação de votação solicitada pelo nobre Senador Affonso Camargo. 

Solicito aos Srs. Senadores que tomem os seus lugares para a votação 
nominal. (Pausa.) 

Diante da retirada maciça das Oposições, não hã número para votar, 
ficando prejudicado o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como todas as matérias 
que se encontravam na Ordem do Dia tinham a sua discussão esgotada, a sua 
votação fica prejudicada e adiada para a próxima sessãO ordinária. 

São os seguintes os itens da Ordem do Dia adiados: 

-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 70, DE 1980 
(Em regime de urgência- art. 371, "c", do Regimento Interno) 

Projeto de Lei do Senado n• 70, de 1980, do Senador Humberto Lucena, 
que dispõe sobre coligação partidãria, e dã outras providências, tendo 
parecer oral, da Comissão de Constituição e Justiça, pela 
constitucionalidade, juridicidade e, no mê.rito, pela rejeição., 

-2-
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 303, de 1979· 

DF, que institui a taxa de limpeza pública no Distrito Federal, e dã outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 710 a 712 e 1.029 a 1.031, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça - 19 pronunciamento: pela 

constitucionalidade ejuridicidade; 29 pronunciamento: (reexame solicitado em 
plenário), favorável, com emenda n9 3-CCJ, que apresenta; 39 

PrOriU.ridamento: (prestando esclarecimento solicitado pela Comissão do 
Distrito Federal); 

-:--do Distrito Federal - 19 pronunciamento: favorável, nos termos das 
Emendas de n'ls I e 2·DF, que apresenta, com voto vencido, em separado, do 
Senhor Itamar Franco; 29 pronunciamento: favorável ao projeto e à emenda 
da Comissão de Constituição e Justiça; e 

- de Finanças, favorável ao Projeto e às emendas da Comissão do 
Distrito Federal, com voto vencido dos Senadores Affonso Camargo e Josê 
Richa. 

-3-
Votação, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade, 

nos termos do art. 296 do Regimento Interno}, do Projeto de Lei do Senado 
nO? 305, de 1977 -Complementar, do Senador Itamar Franco, que dá nova 
redação aos parágrafos 29, 3'i', 49 e 59, e acrescenta parágrafos (antigos e 
novos) à Lei n• 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário 
Nacional), tendo 

PARECERES, sob n•s 222 e 1.233, de 1979, e 1.013, de 1980, da 
Comissão 

- de Constituição e Justiça, 1'i' pronunciamento - pela 
inconstituCiOnalidade, com voto vencido dos Senadores Tancredo Neves, Cu
nha Lima, ·Hugo Ramos e Amaral Furlan; 29 pronunciamento - (reexame 
solicitado em plenârio), ratificando seu parecer anterior; e 3'i' pronunciamento 
- (reexame solicitado em plenário) mantendo seus pareceres anteriores, com 
voto· vencido dos Senadores Leite Chaves e CUnha Lima. 

-4-
Votação, em turno úniço (apreciação preliminar da constitucionalidade, 

nos termos do art. 296 do Regimento Interno}, do Projeto de Lei do Senado 
nO? 196, -de 1979- Complementar, do Senador Franco Montoro, que dispõe 
sobre o pagamento de pensão aos dependentes do trabalhador rural falecido 
antes de 31 de dezembro de 1971, tendo 

PARECERES, sob n•s 43 e 1.005, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça - I• pronunciamento: pela 

inconstitucionalidade, com voto vencido dos S_enadores Leite Chaves e Cu
nha Lima; 29 pronunciamento- (reexame solicitado em plenário): mantendo 
seu pronunciamento anterior, com voto vencido dos Senadores Leite Chaves 
e Cunha Lima. 

-5-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 172, de 1980 

(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.258, de 1980),que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a 
elevar em CrS 1.785.620.157,75 (um bilhão, setecentos e oitenta e cinco mi
lhões, seiscentos e vinte mil, cento e cinqUenta e sete cruzeiros e setenta e 
cinco centavos) o montarite de sua dívida consolidada, tendo 

-PARECERES, sob n<>s 1.259 e 1.260, de 1980, das Comissões: 
- de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

-6-
Votação, em turno, do Projeto de Resolução n'i' 177, de 1980 

(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.273, de 1980}, que autoriza a Prefeitura Municipal de Mossoró (RN) a 
elevar em CrS 315.464.652,36 (trezentos c quinze milhões, quatrocentos e 
sessenta e quatro mil, seiscentos e cinqUenta e dois cruzeiros e trinta e seis 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.274 e 1.275, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
--de Municípios, favorável. 

-7-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 178, de 1980 

(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.277, de 1980}, que autoriza a Prefeitura Municipal do Rio das Pédras (SP) a 
elevar em Cr$ 29.983.645,00 (vinte e nove milhões, novecentos e oitenta e três 
mil e seiscentos e quarenta e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n<>s 1.278 e 1.279, de 1980, das-Comissões; 
- de Constltuiçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municfpios, favorãvel. 

-8-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 179, de 1980 

(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 
1.280, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC) a 
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elevar em CrS 1.530.000,0(l(um milhão, quinhentos e trinta mil cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos !.281 e 1.282 de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorãvel. 

-9-
Votação, em turno único, do Projeto de ResoluÇão no 180, de 1980 

(apresentado pela Comissão de Economia como concJusão de seu Parecer n9 
1.283 de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araripina (PE) a 
elevar em Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada tendo 

PARECERES, sob n•s !.284 e 1.285, de 1980, das Comissões: 
- de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidade; e 
- de Municípios, favorãvel. 

-lO-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 181, de 1980 

(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.286, de 1980), que autoriza a Prefeitúra Municipal de Arês (RN) a elevar em 
Cr$ 1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos e quare~ta e oito mil e cem 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.287 e 1.288, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

-li-

Votação, em turno único, do Projeto de _Resolução n9 182, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 
1.289~ de 1980), que autOriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande 
(PB) a elevar em CrS 23.600.000,00 (vinte e três milhões e seiscentOs mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.290 e 1.291, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável 

-12-

Votação, em turno único do Projeto de Resolução n9 183, de _1980 
(apresentado pela Comissão de_Economia_~omo_conclusão de sCu Parecer n'i' 
1.292, de 1980), que autoríza a Prefeitura Municipal dê Campos Belos (GO) a 
elevar em CrS 895.100,00 (oitocentos e noventa c cinco mil e cem cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.293 e 1.294, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munlclplos, favorável. 

-13-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nq 184, dec 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclu~ão de seu Parecer D'i' 
1.295, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dueré (GO) a elevar 
em CrS 767.700,00 (setecentos e sessenta e sete mil e setecentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.296 e 1.297, de 1980, das-Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorãvel. 

-14-
Votação, em turno Unico, do Projeto de Resolução nv 189, de 1980 

(apresentado pela Comissão de E~onomia como conclusão de seu Parecer n9 
1.310, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Vélho (RN) a 
elevar em Cr$ 2.909.300.00 (dois milhões, novecentos e nove mil e trezentos 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.311 e 1.312, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidade; e 
- de Munlciplos, favorável. 

-15~ 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 194, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia como concluSãO de seu Parecer n9 
1.325, de 1980) que autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina (PI) a elevar 
em Cr$ 37.265.300,00(trinta e sete milhões, dUzentos e sessenta e cinco mil e 
trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.326 e 1.327, de 1980, das Comissões: 
-de ConstituJçio e Justfta, pela constitucionalidade c juridicidadc; c 
- de Municfpfos, favorável. 

-16-

Votação, em turno ó:ilico, do Projeto de Resolução nv 201, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Fina~ças como con_clusão de_ seu Parecer nv 
1.345, de 1980, com voto venCido, em- separado, do Senador Lázaro 
Barboza), qu-e ãutoriza o Governo do Estado de Goiás a realizar operação de 
empréstimo externo; no valor deUS$ 35~000,000.00 (trinta e cinco milhões de 
dólares norte-americanos) destinado a financiar programas do Estado, tendo 

PARECER, sob n' 1.346, de 19BO, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-17-

Votação, em turno "único, do Projeto de Resolução nv I, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 4, 
de 1981, com voto vencido do Semldor Lázaro Barboza), que autoriza o 
Governo do Estado de Pernambuco a realizar empréstimo externo no valor 
de US$ 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos) ou 
o equivalente em outra moeda, destinado ao desenvolvimento agropecuário 
do Estado, tendo 

PARECERES, sob nos 5 e 6, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munlclplos, favorável. 

-'- 18-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nv 21, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de se1• Parecer nv 
108, de 1981, com voto vencido dos Senadores José Fragelli e Affonso 
Camargo), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul (SP) a 
realizar operaÇão de empréstimo externo, no valor de USS 20,000,000.00 
(vinte milhões de dólares norte-americanos), destinado a financiar o 
programa de investimentos urbanos, tendo 

PARECERES, sob n•s 109 e 110, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadc; e 
- de Municípios, favorável. 

-19-
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se_nado n9 351, de 

1979, do Senador Roberto Saturnino, que dispõe a respeito da especialização 
de engenheiro e arquitetos em ·~Engenharia de Segurança do Trabalho" e da 
profissão de "Têchico de Segurança do Trabalho" e estabelece providências, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 863 a 865, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

einenda que ~apresenta, de número 1-Cb; 
- de.Legislação Social, favorãvel ao Projeto e à emenda da Comissão de 

Constituição e Justiça; _e 

-de Educação e Cultura, favorável ao projeto e à emenda da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

-20-

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado nli' 49, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que 
eleva o valor da importância a ser depositada em favor do empregado, 
quando rescindido seu contrato sem justa causa, alterando o artigo 69 da Lei 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- 5.107, de 13 de setembro de 
1966 - e determina outras providências, tendo 

PARECER, sob no 1.026, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto 

vencido, em separado, do Senador Cunha Lima c: voto vencido dos Senadores 
Franco Montoro e Tancredo Neves. 

-21-
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidadc, nos 

termos do artigo 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'~ 
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que disPõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo 

PARECER, sob n• 1.006, de 1980, da Comissão 
- de Constituiçio e Justiça, pela injuridicidadc, com voto vencido dos 

Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto cm separado do Senador 
Aderbal _Jurema. 

-22-

'votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento terno), do 
Projeto de Lei do Senado rt'i' 142, de 1980, do Senador Orestes Qué:rcia, 
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alterando dispositivo da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe 
sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, tendo. 

PARECER, sob n• 1.034, de 1980, da Comissão 
- de Constltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

-23-

Votação, em primeiro turno (apreciação prelimin-ar da 
constituciOrialidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n• 146, del980, doSenador Orestes Quércia, que 
isenta do imposto de renda o 13"' salãrio, tendo 

PARECER, sob n• 64, de 1981, da Comissão 
- de Constltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

-24-
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 

constitucib-fiãlidade e juridicidade, nos termos do art. 29_6 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 163, de 1980, do Senador Orestes 
Quêrcia, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria espeCial para os 
garçons, tendo 

PARECER, sob n• 1.009, de 1980, da Comissão 
-de Constitulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Finda a Ordem do Dia, 
dever-se-ia passar, de acordo com o Regimento Interno, à apreciação do 
Requerimento n9 80, de 1981, lido no Expediente. 

Em virtude, porêm, da falta de quorum, fica sua votação adiada para ou
tra oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Concedo a palavra, como 
orador inscrito para após a Ordem do Dia, ao nobre Senador Dirceu 
Cardoso. (Pausa.) 

S. Ex• desiste da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON (PDS - ES. Lê o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

Visando cumprir uma de suas fmalidades básicas, difundir conceitos 
doutrinários e estudos conjunturais relacionados com a Segurança e o 
Desenvolvimento Nacionais, a Associação dos Diplomados na Escola Supe
rior de Guerra decidiu, no final do ano passado, instituir um Concurso de 
monografias sobre um tema da mais 'clara atualidade: a violência. ~' na 
verdade, um dos principais problemas do mundo de hoje e, pelas diferentes 
conotações que assume, vem constituindo uma das preocupações centrais de 
parcelas cada vez mais amplas da população. 

Constituiu-se assim uma comiSSão de membros da Cntidade para 
organização do concurso e julgamento dos trabalhos, procedendo-se à mais 
ampla divulgação. A ADESG recebeu, assim, vârias dezenas de monografias 
que, no dizer de um dos organizadores, impressionaram vivamente a 
comissão por seu elevado nível e pela precisão com que abordaram o difícil 
tema. Os trabalhos de maior destaque acabam de ser publicados pela revista 
.. Segurança e Desenvolvimento", mantida pela Associação. 

Não representa qualquer surpresa verificar-se que o primeiro lugar foi 
alcançado por uma das mais conhecidas figuras dos meios intelectuais do 
País, o professor Antonio Carlos Pacheco e Silva. O que mais impressiona, ao 
tratar-se de Pacheco e Silva, é exatamente a sua constante ativídade, em uma 
vida de mais de sete décadas que não conhece o imobilismo. Participante de 
todos os grandes movimentos ocorridos em seu Estado de São Paulo, de 32 a 
64, o professor Pacheco e Silva continua, portanto, a nos trazer estudos da 
mais alta significação. - --

Afinal, lembremo-nos, jâ ocupou uma c"adeira na Universidade de São 
Paulo, de que é hoje Professor Emérito, tornou-se membro da Academia 
Paulista de Letras e seguiu, em 1958, o Curso Superior de Guerra, da ESG. 

Em seu estudo mostra mais uma vez o professor Pacheco e Silva a 
polivalência de seu acervo cultural. As múltiplas inter-relações entre a 
violência e a Segurança Nacional, coinO entre a violência e a sociedade, São 
analisadas de m-odo abrangente e pormenorizado. Não deixa de lado 
qualquer das muitas faces do problema, como seus mecanismos, causas natu
rais e sociais, implicações políticas, tratamento judicial, ao lado de elementos 
como o tóxico, o terrorismo, a tortura; o seqUestro, a delinqUência juvenil. 

e: assim que demonstra o professor, ''o mundo inteiro passa, neste 
momento, por um sopro de inaudita violência. Dir-se-ia qúe uma verdadeira 
embriaguez toldou por completo a maioría dos espíritos, dominados por 
impulsos agressivos incontroláveis. O grande perigo à vista ê o de uma 

expansão ainda maior da violência coletiva, que medra em todos os 
quadrantes da terra, que provoque uma conflagração mundial, que seria 
catastrófica". 

Pacheco e Silva procura, porém, encontrar soluções para cada um dos 
problemas por ele identificados e tratados com precisão. ~ isso que lhe 
possibilita concluir seu trabalho com uma mensagem de esperança. "0 
Brasil'', diz ele, "'tem atravessado galhardamente momentos os mais difíceis e 
saberá- ma1s Uina vez, mercê de Deus, vencer a violência ascendente". 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Moacyr Dalla. 

O SR. MOACYR DALLA (PDS - ES. Lê o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

Não pode passar despercebida a significativa vitória alcançada pelo Es
tado do Espírito Santo, que se consubstanciou em recente decisão adotada 
pelo Banco Central de reduzir os juros bancários incidentes nas operações de 
financiamento rurais no -Estado, com aplicação~. de idênticas taxas estabeleci
das para as ãreas da SUDENE e SUDAM, desde a edição da Resolução n• 
671, de 17 de dezembro de 1980. 

Trãta-se, Sr. Presidente, de vigorosa providência que virâ beneficiar vas
tas e desassistidas comunidades interioranas capixabas e impulsionar o setor 
produtivo do Estado, duramente atingido por dificuldades comparáveis às 
que se abateram sobre o Nordeste, com a diferença de que são efeitos das en
chentes passadas e a devastação que causaram na combalida economia 
espírito-santense. 

Esta medida tornou-se possível graças ao esforço solidário da bancada 
pedessista na Casa, da qual destaco a atuação do eminente Colega Senador 
Josê Lins, a quem me ombreei para, lado a lado, conduzirmos essa reivindi
cação comum à esfera decisória do Ministêrio da Fazenda e do Banco Cen
tral, principalmente. 

Na verdade, não há negar que o Espíiito Santo, embora geopoliticamen
te considerado na Região Sude.ste, se equipara sob muitos outros aspectos ao 
Nordeste, quer pelas afinidades sócio-econômicas, ou pelo desnível de cresci
mento se comparado com o Sul/Sudeste do País, quer pela-ptoblemática es
trutural e ainda a ocorrência de fenômenos climáticos adversos, que atingi
ram danosamente tantos logradouros, edificações~ zonas urbanas e comuni
dades rurais. 

Toda a Nação tomou conhecimento do quadro desolador que se seguiu 
às calamidades de 1978/9, cujos efeitos perduram na economia local, cm 
função do desarranjo superveniente nas atividades produtivas agropastoris, 
no_ comércio e na indústria, ou pelo empobrecimento generalizado das popu
lações vitimadas, além das elevadas perdas humanas e materiais. 

Estf!._S razões írretOrqilíveis lograram sensibilizar o Governo Federal para 
a jUsteZa da nossa pretensão, de altíssimo interesse público, que virá traduzir 
r~levante c:ontribuição _gqv~_:rnamental, através de linhas de crêdito favoreci
das, em prol do soerguimento e ativação do setor produtivo capixaba. 

A nota mais expressiva· desse trabalho persistente, de convencimento das 
autoridades competentes e diálogo franco com as mesmas, culminou em re
cente circular, datada de 27 de março último, atravês da qual as instituições 
financeiras do sistema nacional de crédito rural foram cientificadas a estender 
os mesmos índices e critérios vigentes em relação aos financiamentos nas 
ãreas da SUDENE/SUDAM também quanto às operações no território 
espírito-santense. 

Não posso deixar de registrar que essa conquista se equipara, nos largos 
efeitos e alcance sócio-econômico, àqueloutra vitória pela qual trabalhei ar
duamente, seja-me permitido dizê-lo, quando o Estado do EspíritO Santo 
também foi contemplado, no ano passado, com a redução da alíquota do 
ICM nas opel-ações interCstaduais, à seinelhança do tratamento dispensado 
às Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, assegurando-se, destarte, mais 
justa distribuição da receita tributária em benefício das regiões de maior ca
rência. 

Ao congratular-me com o povo capixaba, particularmente os produtores 
e comunidades rurais, pela auspiciosa notícia, quero louvar e agradecer a par
ticipação e o apoio que recebi do nobre Colega Senador José Lins, o qual, in
terpretando o posicionamento de toda a bancada majoritária, emprestou seu 
valioso concurso em torno de uma bandeira que a todos pertence e visa à inte
gração e desenvolvimento harmônico das diferentes Unidades da Federação. 

Tão ambicioso desiderato pressupõe a correção de defasagens inter
regiOilãiS e a superação dos desafios comuns às diferentes parcelas da comu
nidade naciOnal, o que somente se tornará possível mediante a união dos es
forços das representações políticas em todos os níveis, na certeza de que o 
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bem comum e a grandeza do País, comO um todo, sobrepairam a quaisquer 
diferenças ou interesses regionais, pessoais ou político-partidários. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)::- Não há mais oradores insc 
critos. -

Antes de encerrar a presente sessão, designo para a sessão ordinária de 
amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 70, DE 1980 
(Em regime de urgência- art. 371, .-.c'', -dO Regimento Interno) 

ProjetO de Lei do Senado n~" 70, de 1980, dQScnador Humberto Lucena, 
que dispõe sobre coligaçã_o partidária, e dã outr~s providências, tendo par~ 
cer oral, da ComiSsão de ConStifuição e Justiç3, PC?l~ ~o_p.stítucionalidade, ju-
ridicidade e, no mérito, pela rejeição. -- -

z 
Votação, em turno úniCo, do Projeto de Lei do Senado n"' 303, cde-1979-

DF, que institui a- taxa di: limpeza pública no Distrito Federal, e dá outras 
providências, tend-o -

PARECERES, sob n's 710 a 712 e 1.029 a 1.031, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e1ustiça .... :::.: fPjJi-Onuncianiento: pela constitucionalida

de e juridicidade; 2P pronunciamento: (reexame solicitãdo em plenário), favo
rável, com Emenda n9 3~CCJ, que apresenta; ]9 prOnunciamento: (prestando 
esclarecimento solicitado pela Comissão do Distrito Federal); 

- do Distrito Federal - JP pronunciamento: favorável, nos termos das 
Emendas de n"'s I e 2-DF, que-apresenta, cOm Vo~o vencido, em separado, do 
Senador Itamar Franco; 2P Pronunciamento: favorável ao projeto e à emenda 
da Comissão de CõnstituiÇão e JuStiça; e 

-de Finanças, favorãvel ao Projeto e às emel;ldas da C9missão do Dis
trito Federal, com voto vencido dos Senadores Affonso Camargo e José Ri
cha. 

3 
Votação, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade, 

nos termos do art. 296-do Regiinento Interno), do Projeto de Lei do Seriado 
n~" 305, de 1977- Complementar, do Senador Itamar Franco, que dâ nova 
redação aos parágrafos 2"', 39, 49 e 59, e acrescenta parâgrafos (antigos e no
vos) à Lei n' 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), 
tendo 

PARECERES, sob n's 222 e 1.233, de 1979, e 1.013, de 1980, da Comis-
são 

- de Constituição e Justiça. ]9 pronuncülmento- pela incostitucionali
daqe. com voto vencido dos Senadores Tancredo Neves,_Cunha Lima, Hugo 
Ramos e Amaral Furlan; 2" pronunciamento - (rcexame solicitado em ple
nário), ratificando seu parecer anterior; e3' pronunciamento- (rce_xamc soli
citado em plenário} mantendo seus pareceres anteriores, com voto vencido 
dos Senadores Leite Chaves e C~nha Lima. 

4 

Votação, em turno único (apreciação prelíminar da const~tucionalidade: 
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Sen~do 
n9 196, de 1979- Complementar. do Senador Franco Montoro, que dispõe 
sobre o pagamento de pensão aos dependentes do trabalhador rural falecido 
antes de 31 de dezembro de 1971, tendo _ 

PARECERES, sob n's 43 e 1.005, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e "Justiça -JP pronunciamento: pela inconstitucionali~ 

dadc, com voto vencido dos Senadores Leite Chaves c Cunha Lima; 2' pro~ 
nunciamento- (reexame solicitado em plenãrío): mantendo seu pronuncia
mento anterior, com voto vencido dos Senadores Leite Chaves c Cunha Li
ma. 

s 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 172, de 1980(apre· 

sentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n9 1.258. 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a elevar 
em Cr$ 1.785.620.157,75 (um bilhão, setecentos e oitenta e cinco milhões, 
seiscentos e vinte mil. cento e cinqüenta e sete cruzeiros e setenta e cinco cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.259 e 1.260, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade- e juridicidade; e 
- de Municípios. favorável. 

6 

Votação, em turno, do Projeto de Resolução n9177, de 1980 (apresenta
do pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~" 1.273, de 
1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mossoró (RN) a elevar em CrS 
315.464.652,36 (trezentos e quinze milhões, quatrocentos e sessenta e quatro 
mil, seiscentos e cínqüenta e dois cruzeiros e trinta e seis centavos) o montan
fe de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.274 e 1.275, de 1980, das Comissões: 
- de ConstitUição-e Justiça, pCfa 'constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. · -- ·- -

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 178, de !980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.277, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal do Rio das Pedras (SP) a elevar 
ero CrS 29,98_3._645,00 (vinte e nove milhões, _novecentos e oitenta e três mil e 
seiscentos e quarenta e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolida~ 
da, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.278 e 1.279, de !980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidadc; e 
- de Munictpios, favorável. - -

8 

Votação; em turno úrilco, do.Projeto de Resolução n"' 179, de 1980 (apre
sentado pela ComiSsão de Econo_glia como conclusão de seu Parecer n"' 1_.280, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC) a elevar 
em CrS 1.530.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta mil cruzeiros)_ o mon~ 
tante de sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.281 e 1.282, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça. pela· constitucionalidade c juridicidade; e 
- de Municfpios, favorável. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 180, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.283, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de A-raripina (PE) a elevar em 
CrS 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada tendo 

PARECERES, sob n's 1.284 e 1.285, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios. favorável. 

10 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 181, de 1980 (apre
sentado pela Coinissão de Economia como conclusão de seu Parecer nt? 1.286, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Arês (RN) a elevar em Cr$ 
1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil e cem cruzeiros) 
o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.287 e 1.288, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadc; e 
- de Municípios, favorável. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9182, de 1980 {apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão_dc seu Parecer n9 1.289, 
de 1980), que autoriZa a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) a ele
var em CrS 23.600JJOO,OO (vinte e três milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.290 e 1.291, de 1980, das Comissões: 
- de ConstitUição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 183, de 1980 {apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.292, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campos Belos (GO) a elev~r 
em Cr$ 895.100,00 (oitocentos e noventa e cinCo mil e cem cruzeiros) o mon~ 
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.293 e 1.294, de !980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munic(pios, favorável. 
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13 

Votação, em tui-no único, do Projeto de Resolução n9 184, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conClusão de seu Parecer n9 1.295, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dueré (GO)-a elevar em CrS 
767.700,00 (seteceiltos e seSsenta e sete mil e setecentos cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.296 e 1.297, de 1980, das Comissões: 
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

14 

Votação, em turno único, -do Projeto de Resolução n" 189, de 1980 (apre
sentadQ pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.310, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Velho (RN) a elevar 
em Cr$ 2.909.300.00 (dois milhões, novecentos e nove mil e trezentos cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.311 e 1.312, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e- Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munic(pios. favorâvel. 

15 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 194, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.325, 
de 1980) que autoriza a Prefeitura Municipa14e Teresina (PI) a elevar em Cr$ 
37.265.300,00 (trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil e trezen
tos cruzeiros) o montante de sua dívida consoli<;iada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.326 e 1.327, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

16 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 201, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 1.345, 
de 1980, com voto ven~ido, em separado, do- S-enador Lázaro Barboza), que 
autoriza o Governo do Estado de GoiáS a realizar operação de empréstimO 
externo, no valor de US$ 35,000,000.00 (trinta e cinco milhões de dólares 
norte~americanos) destinado a financiar programas do Estado, tendo 

PARECER, sob n• 1.346, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade. 

17 

Votação, em turno único, do Projeto de Re~olução n9 1, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Firianças Cofio ·conclusão de seu Parecer n9 4, de 
1981, com voto vencido do Senador Lázaro Barboza), que autoriza o Gover~ 
no do Estado de Pernambuco a realizar empréstimo externo no valor de USS 
25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos) ou o equiM 
valente em outra moeda, destinado ao desenvolvimento agropecuário do Es
tado, tendo 

PARECERES, sob n•s 5 e 6, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadc::; e 
-de Municípios, favorável. 

18 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 21, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 108, de 
1981, com voto vencido dos Senadores Josê Fragelli e Affonso Camargo), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul (SP) a realizar ope
ração de empréstimo externo, no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões 
de dólares norte-americanos), destinado a finanCíàr o Programa de -investi~ 
mentos urbanos, tendo 

PARECERES, sob n•s 109 e 110, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
--de Municípios, favorável. 

19 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 351, de 
1979, do Senador Roberto Saturnino, que dispõe a respeito da especialização 
de engenheiro e arquitetos em .. Engenharia de Segurança do Trabalho,. e da 
profissão de ••Técnico-de Segurança do Trabalho" e estabelece providências, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 863 a 865, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela Co-ristitucionalidade e juridicidadc, com 

emenda que apresenta, de número 1-CCJ· 
-de Legis/açào.Socia/, favorável ao Projeto e à Emenda da COinissão de 

Constituição e·- Justiça; e --
- de Educação e Cultura, favorável ao projeto e à emenda da Comissão 

de Constituição e Justiça. 

20 

Votação, em primeiro tuinO (aPreCiação preliminar da constitucionalí
da~e._ nos tern:os do art. 296 do Regimentç Interno), do Projeto de Lei do Se
nado_ n~' 49, de 1979, __ d~ Se:t]:ador Orestes Quércia, que eleva o valor da impor~ 
tância a ser depositada em favor do empregado, quando rescindido seu con
trato sem justa causa, alterando o artigo 6~' da Lei do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço- 5.107, de 13 de setembro de 1966- c determina outras 
providências, tendo 

PARECER, sob n• 1.026, de 1980, da Comissão 
- de Cons_tituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto venci~ 

do, em separado, do Senador Cunha Lima e voto vencido dos Senadores 
Franco Montoro e Tancredo Neves. 

21 
Votação, em primeiro tUrnO (apreciação preliminar dajuridicidade, nos 

termos do artigo 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n~' 
357, de_ 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo 

PARECER, sob n• 1.006, de 1980, da Comissão 
--de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos 

Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Ader
bal Jurema. 

22 

Votação, em primeiro turnO (ãpreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n9 142, de 1980, do Senador Orestes Qul:rcia, alterando dispositivo da 
Lei n~' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Pre
vidência Social, tendo. 

PARECER, sob n• 1.034, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

23 
Votáção, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali

dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno). do Projeto de Lei do Se
nado n• 146, de 1980, do Senador Orestes Quêrcia, que isenta do imposto de 
renda o 13~' salário, tendo 

PARECER, sob n• 64, de 1981, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

24 
Votação, em primeiro turno (ãpreciação preliminar da constitucionali~ 

dade ejuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Proje
to de Lei do Senado n• 163, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que dispõe 
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo 

PARECER, sob n• 1.009, de 1980; da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Estã encerrada a sessão. 

(Levanta~se a sessão às 15 horas e 40 minutos.) 

ATA DA 34• SESSÃO, REALIZADA EM 9 DE ABRIL DE !981 
(Publicada no DCN - Seção 11 - de 10-4-81) 

RET/FICAÇÃO 

Na emenda oferecida ao Projeto de Lei da Câmara n9 106, de 1979, que 
dispõe so.bre a responsabilidade civil das Agências de empregados domésti
cos: 

Na pâgina 981, 1' coluna, na numeração da emenda. 
Onde se fê: 

EMENDA N• 2• 
Leia-se: 
EMENDA N• I 

ATA DA 45• SESSÃO, REALlZADA EM 27-4-81 
(Publicada no DCN- Seção II- de 28-4-81) 

RETIFICAÇÃO 

No Projeto de Lei da Câmara n•40, de 1981 (n• 354/79, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação de histórias em qua
drinhos nacionais e d~termina outras providências: 

Na página 1325, 2• coluna, no art. }9 do projeto, 
Onde se lê: 
... empresas editoras de perídicos em quadrinhos ... 
Leia-se: · 
.. ~-empresas editoras de periódicos em quadrinhos ... 
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ATAS DE COMISSOES 

COMISSÃO DE RELAÇ0ES EXTERIORES 
5' Reunião, realizada em 29 de abril de 1981 

Ãs onze horas do dia vinte_ e_nove do mês de abril do ano de mil novecen
tos e oitenta e um, na Sala de Reuniões da Comissão (Ala Senador Nilo Coe
lho), presentes os Senhores Senadores Luiz Viana- Presidente, Lomanto Jú
nior, Amarai Peixoto, João Calmon, Aloysio Chaves, Lourival Baptista, José 
Richa, Tancredo Neves, Bernardino Viana, Mo~r.yr Dalla e Martins Filho, 
reúne-se a Comissão de Relações Exteriores. 

Deixam de comparecer, por motivos justificado, os Senhores Senadores 
Tarso Outra, José Sarney, Paulo Brossard, Nelson Carneiro, Mauro Benevi
des, Marcos Freire e Luiz Fernando Freire. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos com a leitura da 
Ata da reuniãO anterior, que é dada como aprovada. 

Logo após, a reunião torna-se secreta, sendo, então, apreciada a Mensa
gem n9 78~ de 1981 -do Sr. Presidente da República, submetendo à apro
vação do Senado Federal, a escolha do Sr. Geraldo Eulália do Nascimento e 
Silva, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República da Áustria. 

Novamente em carãter público, o Sr. Presidente determina sejam adia
das 3s demais matêrias constantes da pauta, em virtude da presença do Sr. 
Ministro de Estado do Interior, Dr. Mário Andreazza, no Plenário do Sena
do Federal. 

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, serã assinada pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQU[:;RITO 
(Resolução n' 3/79) 

14' Reunião, realizada em 2 de abril de 1981. 

Às nove horas e trinta minutos do dia dois de abril_de mil novecentos e 
oitenta e um, na Sala da .. Comissão de Relações Exteriores", na Ala Senador 
Nilo Coelho, presentes os Senhores_Senad.ores Evandro Carreira (Presidente), 
Aloysio Chaves (Relator), Raimundo Parente. Bernardino Viana~ Henrique 

Santillo, reúne-se a Coinissão Parlamenta_r de lnquêrito criada pela Reso
lução n9 3, de 1979, para apurar a devastação da floresta Amazônica e suas 
implicações. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Gastão Muller, Jorge Kalume, Benedito Ferreira e Franco Montara. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Senador Evandro Carreira; que comuniCa haver sido prorrogado, 
por mai~ 120 (cento e vinte) dias o_prazo_pa_ra o t_~rmino dos trabalhos da Co~ 
missão. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Relator, 
Senador Aloysio ChaVe&, -que submete à deliberação da Comissão, requeri~ 
menta propondo uma Mesa-Redonda com a participação dos ilustres Presi· 
dentes das seguintes Federações: 

I. Federação das Indústrias do Estado do Parâ. 
2. Federação dos Trabalhadores do Comêrcio do Estado do Parâ 
3. Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Pará 
4. Assodação Comercial do Estado do Pará 
5. Cooperativa da Indústria -Pecuâtia do Estado do Pará 
6. Federação do Comércio do Estado do Amazonas 
7. Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Amazonas 
8. Federação das Indústrias do Estado do Amazonas 
9. Federação das Indústrias do Estado de Goiás 
10. Federação da Agricultura do Estado de Goiâs 
11. Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiãs 
12. Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura 
13. Federação da Agricurtura do Maranhão 
14. Federação da AgricUltura de Mato Grosso 
15. Federação da Agricultura do Estado do Acre 
Posto em discussão e votação o requerimento, ê aprovado por unanimi

dade, ficando estabelecida a data de 26 de maio do corrente para a realização 
do referido debate. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e, para constar eu, 
Nadir da Rocha Gomes, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, 
lida e aprovada, serã asinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação. 
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SUMÁRIO 

I- ATA DA 54• SESSÃO, EM 6 DE MAIO DE 1981 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da República 

De agradecimento de comuniC:içào: 
--N"' 88/81 (n~'I60/81, na origem), reliltiVa à aprovação das matérias 

constantes das Mensagens· da Presidência da República n'>'s 47, 53, 54, 68 e 
77, de 1981. 

1.2.2- Aviso do Sr. Ministro da Fazenda 
- N<? 259/81, encami"nhan-do-inform"ações daquele Mínistério- ares

peito do Projeto de Lei do Senado n9 178/79, de autoria do Senador 
Bernardino Viana, que acrescenta parágrafos ao artigo 59 do Decreto-lei 
no 366, de 19 de dezembro de 1968, e dá outras providências. 

1.2.3 - Pareceres 
Referentes às seguintes matérias: 
-Projeto de Lei da Câmara n' 31/80 (n' 3.239/76, na Casa de ori

gem), que dispõe sobre a freqüência-escolar de estudantes no exercício de 
mandato Legislativo- MunicipaL 

- Projeto de Resolução n9 99/80, que transforma a Comissão de 
Saúde em Comissão de Saúde e Defesa do Meio Ambiente (CSDMA). 

- Projeto de Resolução n9 94/80, que acrescenta parágrafo ao artigo 
86 do Regimento Interno. 

1.2.4 - Comunicações da Presidência 
- Recebimento das Mensagens n•s 86 e 87, âe 1981 (n•s 158 e 159/81, 

na origem), pelas quais o Senhor Presidente da República, submete ao Se~ 
nado proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda para que as Prefeitu
ras Municipais de Várzea Grande (MT) e de ltapetinga (BA), sejam auto
rizadas a realizar operações de créditO, Para Os fins que especificam. 

-Convocação de sesSão conjunta a realiZar-se hoje, ás 19 horas, com 
Ordem-do-Dia-quedesigna. ·· -·----- -

1.2.5 - Leitura de projetos 
-Projeto de Lei do Senado n9 86/81, de autoria do_Sr. __ Senador Lá~ 

zaro Barboza, que acrescenta dispõsítÍ\io à Lei ri9 5.540, de 28 de no~ 
vembro de 1968, visando assegurar aos estudantes de curso superior o di~ 
rei to à transferência, n:is condições qUe especifica. -- --- --- -

-Projeto de Resolução n9 23/81, de autoria do Sr. SenadOr Itamar 
Franco; que acrescenta parágrafo único ao artigo 278-do Regimento Inter
no_ 

1.2.6- Comunicações das Lideranças do PDS no Senado Federal e do 
PMDB na Câmara dos Deputados 

- De substituições de membros em Comissões Mistas. 

1.2.7 - Discursos do Expediente 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- A autoridade política do 
Presidente João Figueiredo diante da apuração da responsabilidade dos 
fatos ocorridos no Riocentro. 

SENADOR MILTON CABRAL -Vitalização do processo legislati
vo através da atuaçào das comissões permanentes. 

SENADOR AFFONSO CA MARGO- Considerações sobre o Proje
to de Lei n9 7 j8l~CN, em tramitação no Congresso, que faculta a exte-nsão 
do regime do FGTS a diretores não empreg:idos, e dâ outras providências". 

1.2.8 - Comunicação da Presidência 
-Convocação de sessão extraordinária a realizarkse hoje, às 18 ho~ 

ras e lO minutos, com Ordem do Dia que de:;igna. 

1.2.9 - Leitura de projeto 
-Projeto de Lei do Senado n9 87/81, de autoria do Sr. Seriàdor 

Orestes Quérda, que introduz alteração na Consolidação das Leis do Tra~ 
balho. 

1.2.10 - Apreciação de matéria 
- Requerimento n9 80/81, lido na sessão anterior. Aprovado. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do ~-enado n?_70j80, do Senador Humberto Lucena, 
que díS-põe sobrC cofigaçào partidária e dá outras providências. Apre~ 
ciaçào adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do S_enado n? 303j79~DF, que institui a ta:xa de 1im~ 
peza púhlica no Distrito Federal, e dá outras providências. Votação adiada 
por falta de _quorum. 

~Projeto de Lei do Senado n~' 305/77~Complementar, do Senãdor 
Itamar Franco, que dá nova redaçào aos parágrafoS. 2~', 31', 4~' e 59, e acres
centa parágrafos (antigos e novos) à Lei n9 5.172, de 25 de outubro de 1966 
(Códig__o Tributário Nacional). (Apreciação preliminar da constitucionali
dade.) Votação adiada por falta de quornm. 

~·Projeto de Lei do Senado n' 196/79-Complementar, do Sen-ador 
Franco Montara, que dispõe sobre o pagamento de pensão aos dependen~ 
tes do trabalhador rural falecido antes de 31 de dezembro de 1971. (Apre~ 
criação oprelíminar da coi1Stitucioriálidade.) Votação adiada por falta de 
quornm. 

'""""--=- Projeto de Resolução n~' 172/80, que autõriza o Governo do-Esta~ 
do de Mato Grosso do Sul a elevar em Cr$ 1.785.620.157,75 (um bilhão, 
setecentos e oitenta e cinco milhões, _seiscentos e vinte mH, cento· e cin
quenta C?: sete cruzeiros e setenta e cinco centavos) o montante de sua, dívi~ 
da conSoiicfãda. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 177/80, que autoriza a Prefeitura Munici~ 
pal de Mossoró (RN) a elevar em Cr$ 315.464.652,36 (trezentos e quinze 
m-ilhões, quatrocentos e sessenta e quatrO inil, seiscentos e dn-=-qüenta e 
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dois cruzeiros e trínta e se1s centaVos) o ffiolüarite de sua dívida consolida
da. Votação adiada por falta de: quorum. 

- Projeto de Resolução n~' 178/80, que autoriza a Prefeitu~a Munici
pal de Rio das~Pedras (SP) a elevar em Cr$ 29.983.645,00 (vinte e nove mi
lhões, novecentos e oitenta e três mil e seiscentos e quarenta e cinCo Cruzei
ros) o montante de sua dívida conSOlidada. Votação adiada por falta de 
quorum, 

--.Projeto de Resolução n'? 179/80, que autodza a Prefeitura Munici
pal de São Joaquim (SC) a elevar em Cr$ 1.530.000,00 (um milhão, qui
nhentos e trinta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Vo
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n~' 180/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Araripina (PE) a elevar em Cr$ 2.600.000,00(dois milhões eseiscen- _ 
tos mil cruzeiros) o montante de sua dívida cónsolidada. Votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n~' 181/80, que autoriZa a Prefeitura Munici
pal de A rés (RN) a elevar em Cr$ 1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos e 
quarenta e oito mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n~' 182/80, que autoriza·a P'refeitufa-Muilici
pal de Campina Grnade (PS) a elevar em Cr$ 23.600.000,00 (vinte e três 
milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quornm. 

-Projeto de Resolução N~'-183/80, que autoriza a P-refeitura Mttni~ 
cipal de Campos Belos (GO) a eÍevar em Cr$ 895-. toO,OO (oitocentos e no
venta e cinco mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução nO? 184/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Dueré (GO) a elevar em Cr$761.700,00 (setecentos e sessenta e sete 
mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de quornm. 

-Projeto de Res-Ohição n~' 189/80, qUe autoriza a Prefeit-ura Munici
pal de Pedro Velho (RN) a elevar em CrS 2.909.300,00 (dois milhões, no
vecentos e nove mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida conso
lidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 194/80, que autoriza a prefeitura Munici· 
pai de Teresina (PI) a elevar em Cr$ 37.265.300,00 (trinta e sete milhões, 
duzentos e sessenta e cinco mil e trezentos cruzeiros) 9 rilontan~e de sua 
dfvida consolidada. Votação adiada por falta de quorum_. 

-Projeto de __ ~_esolução n~' 201/80, que a!ltoriza _o Governo dO Esta
do de Goiás a realizar operação de einprés~irllo exterl_lo: no valor de US$ 
35,000,000.00 (trírita e cinco milhões de dólares norte-americanos) desti
nado a financiar programas do Estado. Votação adiada por falta de quo
rum. 

-Projeto de Resolução n9 1/81, que autoriza o Governo do Estado 
de Pernambuco a realizar empréstimo éxferno no valor de USS 
25,000,000.00 (vinte--e- Ciilco milhões de dólares norte-americanOs) ou o 
equivalente em outra moeda, destinado ao desenvolvimento agropecuário 
do Estado. Votação adiada por falta de quornm. 

-Projeto de Resolução n9 21/81, qu~-autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Caetano do Sul (SP) a realizar operação de empréstimo exter
no, no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte
americanos), destinado a financiar o programa de investimentos urbanos. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado no 351/79, do Senador Roberto Saturni
no. que dispõe a respeito da especialização de engenheiros e arquitetos em 
.. Engenharia de Segurança do Trabalho" e da profissão de ''íécnico de 
Segurança do Trabalho" e estabelece providências. Votação adiada por 
falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado no 49 j79, do Senador Orestes Quércia, 
que eleva o valor da importância a ser depositada em favor do empregado, 
quando rescindido seu contrato sc:m justa causa, alterando o artigo 69 da 
Lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ----'5.107, de Ü de se
tembro de 1966 -=-.-_e __ deterffiina outras providências. (Apreciação prelimi· 
nar da constituciOrialidade.) Votaçio adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado no 357 j79, do Senador Orestes Quércia, 
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os coveiros e 
empregados em cemitérios. (Apreciação preliminar da juddicídade.) V o· 
taçào adiada por falta de quorom. 

- Projeto de Lei do Senado nO? 142/80, do Senador Orestes Quércia, 
alterando dispositivo da lei no 3.801, de~26 de agosto de 1960, que dispõe 
sobre a Lei Orgânica da Previdência Social. (Apreciação preliminar da 
conStitucionalidade). Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n~' 146/80, c;io Senador Orestes Quércia, 
que isenta do imposto de renda o 139 salário. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade.) Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de lei do Senado n9 163/80, do Senador Orestes Quércia, 
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons. 
(Apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade). Votação 
adiada por falta de quorum. 

1.4. - DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENA DOR E-VELÃS/0 VIEIRA -Soluções alternativas para a rea
lização de investimentos energéticos do Estado de Santa Catarina, enca
minhadas ao Sr. V ice-Presidente da República, por federações patronais 
daquele Estado. 

SENADOR AGENOR MARIA~ Política económico-tributária do 
Governo. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Considerações sobre a exibição 
de filmes pornográficos no País. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -70' aniversârio de fundação 
do Colégio Antônio Vieirá de Salvador-BA. 

SENADOR JUTAH Y MAGALHÃES- Aspectos da realidade fun
diária do País. 

SENADOR GASTÃO MOLLER- Transcurso do aniversârio de 
nasclmento do Marechal Cândido Mariano da SilVa Rondon. 

1.5 - COMUNICAÇÃODA PRESID'ENCIA. 
__...... Término do prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de 

Resolução n' 22/81. 

!.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMtN'TO. 

2- ATA DA SS• SESSÃO, EM 6 DE MAIO DE 1981 

2.1 -ABERTURA 

2.2 - EXPEDIENTE 

2.2.1 - Oficio do Sr. 1"-Secretário da Câmara dos Deputados 
Encaminhando_ à revisão do· Senado autógrafo do seguinte projeto: 
- Projeto de Decreto Legislativo n' 7/81 (n' 80/81, na Câmara dos 

Deputados), que autoriza o Senhor Presidente da República a ausentat·se 
do País no decurso da segunda quinzena de maio de 19~1, ~m visita oficial 
à República Federal da Alerrianha. · -~ 

2.2.2 - Leitura de projeto 
- Projeto de Lei do Senado n~' 88/81, de autoria do Sr. Senador 

Hugo Ramos, que altera o§ 20, do artigo 60, da Lei no 5.108, de 21 de se
tembro de 1966. 

2.3 - ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei da Câmara n' 80/80 (n' 3.423/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que cria cargos em 
comissão e efetivos no Quadro permanente da Secretaria do Tribunal Re
gional do Trabalho da 2• Região, e dá outras providência~. Aprovado, em 
primeiro tiiirio. -- - - -

2.4 - MAT'"RIAS APRECIADAS APÔS A ORDÉM DO DIA 

-Projeto de b.ecreto Legislatívo n~' 7/81, lido no Expediente, em re
gime de urgência. Aprõvado, após pareceres -das Comissões competentes, 
tendo o Sr. Senador Itamar FrancO usado da palavra na sua discussãQ. À 
Comissão de Reda.ção. 

-- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n~' 7/81, em regi
me de urgência. Aprovada. À promulgação. 

2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM i)() DIA DA PRÓXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO.~ ~ ~ 

3 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR 

--Do Sr. Evandro Carreira, proferidO iiã sessão de 24-3-81. 

4 - MESA DIRETORA 

5 -~LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

~~ 
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ATA DA 54• SESSÃO EM 6 DE MARÇO DE 1981 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. JARBAS PASSARINHO, GILVAN ROCHA E CUNHA LIMA. 

ÀS 14 HORAS e 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADOiiES: 

Laélia de Alcântara - Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Jarbas 
Passarinho- Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire- Alberto Silva
Bernardino VIana- Helvídio Nunes- Almir Pinto -Martins Filho- Cu
nha Lima- Milton Cabral- Aderbal Jurema .,.-Nilo Coelho- Luiz Ca
valcante- Teotônio Vilela- Passos Pôrto ~Luiz Viana- Pirceu Cardo
so - Moacyr Dalla - Amaral Peixoto - Itamar Franco - Murilo Badaró 
-Henrique Santillo- Lázaro Barboza- Gastão Muller- Jos~ Fragelli
Mendes Canale. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho),...- 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 -trabalho-s; 
O Sr. 19-Secretãrio procederã à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicação: 
N• 88/81 (n' 160/81, na origem), de 5 do corrente, relativa à aprovação 

das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República n'>'s 47, 
53, 54, 68, 77, de 1981. 

AVISO DO MINISTRO DA FAZENDA 

NO 259, de 30 de abril de 1981, encaminhando informações daquele Mi
nistério a respeitO do Projeto de L.ei do Senado n~ 178, de 1979, de autoria do 
Senador Bernardino Viana, que "acrescenta parágrafos ao artigo 5'>' do 
Decreto-Lei n9 366, de 19 de dezembro de 1968, e dá outras providências". 

(À Comissão 4e Economia). 

PARECERES 

PARECERES Nos 137 E 138, DE 1981 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n? 31, de 1980 (n' 3.239, de 
1976- na Casa de origem) que "dispõe sobre ajFequéitcia escolar de 
estudantes no .J!Xercfcio de mandato legislativo municipal". 

PARECER N• 137, DE 1981 
Da Comissão de Constituição de Justiça 

RELATOR: Senador Leite Chaves 
O Projeto em exame, originário da Câmara dos ·Deputados, objetiva 

acrescentar parágrafos ao art. 29 da Lei n9 5-.540, de 28 de nobembro de- 1960, 
no sentido de dispensar do comparecimento às aulas sem prejuízo da 
freqüência, os estUdantes no exercíciO -de mandatos legislativos munidpa:is, 
que deixarem de a elas comparecer em razão de seus devere~ parlamentares. 

Opinaram sobre a matéria; na Câmara dos Deputadôs, as Comissões de 
ConstitUiÇão e JustiÇa e de Educação e Cullllra, ainbéis favOravelmente. 

Como bem acentua o autor -da proposição, Deputado Alípio CaiValho, 
·~o engajamento do estudante no processo -polítiCo brasileiro" não_ se restringe 
à sua participação na atividade partidária, posto que, através dessa poderá, 
"por certo, ser levado a se desincumbir de outros relevantes encargos" 
inclusive o exercício de mandato, âo:itdC ·a necessidade de se conciliar, sem 
detrimento de qualquer das duas, a vida político-partidária do estudante, com 
as suas atividades eminentemente estudantis. 

Assim, por inexistirem- razões de Ordem jurídico-constitucional que o 
possa obstaculizar, somos pela aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, 19 de nOvembro de 1980. - Aloys(o _Chaves, 
Presidente, em exercíCio. -=--- Lei"te Chaves, Relator. Raimundo Parente -
Franco Montoro- Moacyr_Dalla- Almir Pinto- Lázaro-Barbosa~ Ama
ral Furlan. 

PARECER N• 138, DE 1981 
Da Comissão de Educirção e Cultura 

RELATOR: Senador João Calmon 

O Projeto em esü.ido visa a acrescentar parágrafos ao artigo 29 da Lei n9 
5.540, de 28 de novembro de !968, no sentido de dispensar do 
comparecimento às aulas, sem prejuizo da freqüência, os estudantes: no 

exercício de mandatos legislativos municipais, que deixarem de a e1as 
compareCer ein virtude de seus deveres parla~cntares. 

Atualmente, já existem casos de concessão de abono de falta ao aluno, 
previstos no ~to-lei n' 1.044/69, e na Lei n' 6.202/75, que contemplou os 
casos de doença e gestante, respectivamente. Há também a cxccção do 
Decreto-lei n9715 de 30 de julho de 1969, que deu nova redação ao parágrafo 
49 do artigo 60 da Lei n• 4.375 de 17 de agosto de !964 (Lei do Serviço 
Militar). 

Hâ, ainda, os casos de abono de faltas dos estudantes que participem de 
congressos_ científicos ç_u de ca:mpetições artísticas ou desportivas de âmbito 
nacional ou internacional (Desreto-lei n' 69.053 de II de agosto de 197!). 

Ora, o Vereador necessita de amparo para desempenhar com eficiência 
seu mandato, trabalhando na _defesa dos interesses da comunidade. 

A Constit~ição Federal reconhece a importância de sua missão, tanto 
que lhe garante, urna série de direitos, inclusive a remuneração. 

Achamos, pois, que o presente projeto visa a estimular a atuação política 
dos estudantes, permitirido-lhes desincumbirem-se dos encargos parlamenta· 
res, sem prejudicar a entidade estudantil. 

A medida proposta é de restrita aplicação, tanto cm relação ao número 
de alunos, como em razão das poucas aulas que deixarão de assistir. 

Isto -posto, e tendo em vista os apcctos acima alinhados, somos 
favoráveis ao "presente projeto. 

Sala das Comissões, 30 de abril de !98!.- Aderbal Jurema, Presidente. 
-João Calmon, Relator.- Laé/ia de Alcântara- João Lúcio- Gastão 
Müller. ~ 

PARECERES NoS 139 e 140, DE 1981 

Sobre o Projeto de Resoluçao n' 99, de 1980, que "transforma a 
Comissão de Saúde em Comissão de Saúde e Defesa do Meio 
Ambiente (CSDMA)". 

PARECER No 139, DE 1981 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Almlr Pinto 
O ilustre Senador Franco Montoro, com o Projeto de Resolução de sua 

autoria que passamos a examinar, altera quatro dispositivos do Regimento 
Interno do Senado com o objetivo de transformar, a atual Comissão de 
Saúde, em Comissão dC Saúde c Defesa cio Meio Ambiente. 

A idéia cOntida no Projeto só· pode merecer aplausos, pois corresponde a 
uma nova realidade vivida pelo País, da qual o Senado brasileiro, corno regis
tra a tradição da sua dignificante história, deve participar ativamente. 

Em termos de técníca legislativa, a proposição atende a todas as 
exigências regimentais. -

Isto posto, e subscrevendo a brilhante Justificação de fls. 2 e 3, opino 
pela. aprovação do Projeto. de Resolução no 99/80 - quanto à sua 
con.stifucionalidade, jUridiCidade, técnica legislativa c mérito. 

Sala -aas Comissões, 19 de- DOvembrO -dC 1980. - Aloysio Chaves. 
Presidente, em exercício. - Almir Pinto, Relator. - Moacyr Da/la -
Raimundo Parente - Leite Chaves - Franco Montoro - Murilo Badaró. 

PARECER N• 140, DE 1981 
Da Comissão Diretora 

Relator: Senador Passos Pôrto 
O ilustre Senador Franco Montoro propõe à Casa a inclusão do 

~omentoso proble~a da defesa do meio ambiente na área de competência da 
COmissão-de Sãúde. E o eminente Senador Gilvan Rocha, Relator, acredita 
que uo aumento da área de atribuições da atual Comissão de Saúde, para a de 
prOteção, defesa e vigilância sobre o meio ambiente, é harmônica, lógica c 
compatível com essa moderna filos_ofia de situar o hori:J.em e sua patologia no 
meio do Seu ambiente". 

Ao ler, no entanto, o Projeto e sobretudo a sua Justificação, vê-se que 
não há tanta pertinência à Comissão de Saúde para apreciar sobre este grave 
e importante assunto. Diz o Senador Franco Montoro na Justificação do 
Projeto: 

"0 s-enado Federal, que representa no País a tribuna máxima do povo 
brasileiro, deve ser o baluarte da defesa do meio ambiente e do patrimônio da 
comunidade. 
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Lembramos que a poluição dos rios e das praias, a destruição da 
natureza, a contaminação do ar, a devastação indiscriminada ·das nossõs 
recursos naturais e outras formas de deterioração do meio ambiente 
constituem, hoje, um dos mais graves problemãs que o povo brasileiro precisa 
enfrentar. 

Parques e reservas vêm sendo destruídos. A poluição atmosférica vem 
ocasionando grande número de doenças de alta periculosidade, as âguas de 
nossos rios estão Sendo progressivamente envenenadas com o extermíriio da 
fauna e flora aquáticas. -

Recentemente, tivemos a ínvasão de milhares de cabeças de gado no 
Parque Nacional da Serra da Canastra, dirigida por fazendeiros da região que 
atearam fogo à quase. totalidade da ârea reservada, com prejuízos 
irremediáveis para ·a Tauna e flora ali existentes, destruindo inclusive a 
vegetação das cabeceiras do Rio São Francisco, jâ bastante reduzido em seu 
volume de água em função dos sucessivos desmatamentos de suas margens. 

A devastação da_Amazô_nia vem sendo feita de maneira irracional e 
ináíscrinliilada, perdendo-se preciosos e insubstituíveis potitos de apoio 
daquele ecossistema, como por -exemplo a reserva de pleistoceno, destru_ída 
quando da construção da Transama:tôrlica, Quando se perdeu definitivamente 
um ponto de reprodução da natureza, que asseguraria a renovação da 
reprodução da fauna e flora da região". 

A c_ompetência para o exame de proposiçãõ sobre defesa do meio 
ambiente e medidas destinadas à conservação da natureza e melhoria do meio 
ambiente, parece-nos, salvo melhor juízo, de área da Comissão de Agricultu
ra, pois a esta cunlpre ·relatar os assuntos de agricultura, florestas, 
colonização, caça, pesca, etc ... 

Admitimos, no entanto, que determinadaS_- proposições QUe íflstruam 
processos de regularização de agressões ambientais, passem pela Comissão de 
Saúde, porque são fatores d"e detcrioriiação da quali-dade de vida do homem. 
Mas, a defesa dos nossos rios, matas e meio ambiente são, sobretudo, 
competência da Comissão de Agricultura. 

Não é por acaSo que a Secretaria do Meio Ambiente não é subordinada 
ao Ministério da Saúd_e. É autônoma, como autônomo deverá ser o estudo da 
Ecologia. 

A Câmara dos Deputados jã cogitoú atraVéS de proposta de seus 
membros criar a Comissão Especial de Defesa dO Meio Ambiente. 

Nós mesmos, estamos· c·om um projeto em tramitação no Senado, 
criand_o a legislação conservacionista· e aplicando a experiência de outros 
povos na defesa do_ meio ãmbienle. - - - -

É uma área nova e importante do debate nacional e cremos ser mais 
prudente a sua não inclusão em qualquer Comissão Permanente, no 
momento, deixando às Comissões · de Consli:tu_iÇãO:-:: e Justiça, Saúde; 
Agricultura, Economia, Educação e Cultura e Mfrias e Energia, o seu exame 
específico. · · · - ---

Poderemos, no futuro, entretanto, criar uma Comissão Espf:cial para 
análise e o desempenho regimental da proteção, defesa e vigilância sol;lre o 
meio ambiente. -- --

Somos, portanto, em face de todos estes argumentos, pela rejeição do 
presente Projeto de Resolução. 

Sala da ComisSão Diretol-3: 28 de abrii de -1981.- Jarbas Passarinho, 
Presidente- Passos Pôrto, Relator- Jorge Kalume- Jutahy Magalhães. 

VOTO VENCIDO. EM SEPARADO, DO SR. SENADOR 
GILVAN ROCHA 

A propositura visa transformar a Comissão de.Saúde do Seflado Federal 
em Comissão de Saúde e Defesa do Meio Ambiente. -

As atribuições da atual Comissão de Saú_de, fiOje, jã dizem respeito à 
uma vasta gama de assuntos sobre atividades ligadas à Saúde, medicina e 
paramedicína, aliás de acordo com a tendência- atUãl de referir saúde com 
Assistência Social e -procedimentos preventivos. · 

Cremos, por isso mesmo, qUe o aumento de área de atribuições da atual 
Comissão de Saúde, para a de proteção, defesa e vigilância sobre o meio 
ambiente, é harmônica, lógica e compatível com essa moderna filosofia de 
situar o homem e sua patologia, no meio do seu ambiente. 

Por outro lado, o aumento das atribuições da_Comissão é perfeitamente 
viável, do ponto de vista de operacionalidade, jã que esta ampliação é para 
setores de estreita similitude. - ~ _ 

Assim sendo, somos pela acolhida do ProJeto de Resolução n9 99, de 

1980. -
Comissão Dltét01"1f;-9 de abril de 1981. - Gilvan Rocha. 

PARECERES NoS 142 E 141, DE 1981 

Sobre o Projeto de Resolução nf' 94, de 1980, que "acrescenta 
parágrafo ao artigo 86 do Regimento Interno". 

__ PARECER No 141,DE 19l!I 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Amaral Furlan 
De autoria do ilustre Senadoi- Hugo -Ramos, o Projeto sob exame 

acrescenta parágafo ~io ·art. 86 do RegiiTientÕ Interno, com o seguinte teor: 
.. As substituições são da competência exclusiva do líder em caso de licença, 
renúncia ou morte e, nos demais casos, dependem do consentimento préviO 
do substituído ou da anuência expressa ·aa -maioria da bancada". 

2. Na Justificação, argumenta o Autor: "Durante largo tempo ficou em 
debate a interpretação do art. 86 do Regimento Interno, em decorrência da 
substituição do Signatário na Comissão de COnstituição e Justiça. A rriatéria 
está vencida, porém julgo merecer o aditamento proposto, assim melhor 
conceituando a norma em termos democráticos." 

3. -Cumprido estâ o preceito ·que determina fique o projeto sobre a Mesa 
por 3 (três) sessões, para o eventual recebimento de emendas (art. 442, § 19, do 
Regimento Interno). 

Sobre os aspectos jurídico~constituciOnál e de técnica legislativa, a 
Proposição desmerece quaisquer reparos. 

4. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto, por 
constitucional, jurídico, de boa técnica legislativa e, no inérito (art. 100, item 
I, n9 6, do Regimento Internõ), opÕrtuno- e conveniente. 

Sala das Coni"íssão, 5 de noveni.&ro ·de· 1980. - Aloysio Chaves, 
Presidente, em exercício. - Amaral Furlan. Relator. - HeLvídio Nunes -
Nelson Carneiro- Aderba/ Jurema- Mun'/o Badaró- Bernardino Viana
Moacyr Da/la - Almir Pinto - Lázaro Barboza - Raimundo Parente. 

PARECER No 142, DE 198I 

Da Comissão Diretora. 

Relator: Senador Itamar Franco 
Submete à consideração desta Casa o nobre Senador Hugo Ramos 

Projeto de Resolução objetivando acrescentar parágrafo ao artigo 86 do 
Re8íment9 Interno. JustifiCandO a medida, sustenta o representante 
fluminense em que o dispositivo legal em questão foi, durante largo tempo, 
objeto de interpretações díspares. Não obstante reconhecer encontrar~se "a 
matéria Vencida" julga oportuno o ilustre parlamentar apresentar proposição 
capaz de dirimir de uma vez por todas as dúvidas levantadas. 

Quanfi:)ao méríto,-COm 8. rriedida--pfC:TeOde-se disciplinar a forma pela 
qual devem ser procedidas as eventuais substituições de parlamentares, 
indicados pelos respectivos Líderes, para comporem as Comissões 
Permanentes. 

Tal como se encontra regulamentada a matéria atualmente, há quem 
entenda ser do livre arbítrio do Líder, a qualquer momento, subs_tituir um 
parlamentar designado para integrar determinada Comissão por outro de sua 
livre escolha. 

O preceito proposto e ora exa~Lnado é de que somente nas hipóteses de 
renúncia ou morte do congressista ficariam eis Suóstituíções sujeitas ao livre 
alvedrio do LíÇer. Nas demais hipóteses qualquer modificiação deveria 
·contar corri o prévio consentimento do substituído "ou da ausência expressa 
dã. mil i o ria da bancada ... 

Parece-nos ter razão ,o ilustre parlamentar autor da iniciativa ao procu
rar introduzir norma no Regimento Interno que de alguma forma discipline o 
exercício da Jíderança, neste particular, escoimando~o de qualquer conotação 
arbitrária._Cumpre desde logo esclarecer estarmos aqui apreciando o assunto 
em tese! em termos puramente abs_trat_os, sem nenhuma vinculação com 
eve_nte:s passados ou presentes. Nesta linha de raciocínio, hâ de se reconhecer 
ser- mais consentâneo com os princípios democráticos o ·exercício de uma 
faculdade ou poder, qualquer que seja, de forma limitada-e condicionada por 
prinCípioS jurídicos. 

Em relação à medida legislativa ora sujeita ao nosso crivo, entendemos 
razoável que se solicite ao interessado sua prévia ~·anuência" antes de 
substituí-lo no seio de uma Comissão permanente por outro membro da 
bancada. Por outro lado, é de se ponderar que seria totalmente desarazoado 
assegurar àquele o direito de permanecer representando o partido no âmbito 
da Comissão quand-o já- não mais contasse com o apoio da maioria dos 
respectivos correligionários, o que lhe transformaria em verdadeiro 
proprietário do cargo oU função. 

Ante o exposto e considerando que a Comissão de Constituição e Justiça 
entender que "a Proposição desmerece quaisquer reparos" opinamos pela 
aprovação da matéria na forma da Emenda que segue, a fim de que fique 
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patente no corpo da norma a verdadeira intenção colimada pelo precl~ro' 
autor da iniciativa; 

EMENDA N• I - CDir. 

Dê-se ao parágrafo único a seguinte redação: 

~·As substituições são da competência exclusiva do Líder em 
caso de licença, renúncia ou morte e, nos demais casos, dependem 
do consentimento prêvio do substituído ou, na falta deste, de 
decisão expressa da maioria da bancada." 

Sala das Sessões, 28 de março de 1981 - Jarbas Passarinho, Presidente. 
- Itamar Franco, Relator.- Passos Pôrto- Gi/van Rocha- Cunha Lima--
Jorge Kalume - Jutahy Magalhães 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Expediente lido vai à 
publicação. -

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -A Presidência recebeu as 
Mensagens n•s 86 e 87, de 1981 (n's 158 e 159(81, na origem), de 5 do corren
te, pelas quais o Senhor Presidente da _República, nos term~s do disposto no 
art. 42, item VI, da Constituição, submete ao Senado propostas do Sr. Minis
tro de Estado da Fazenda para que as Prefeituras Municipais de Vârzea 
Grande (Mn e de Itapetinga (BA), sejam autorizadas a realizar operações de 
crédito, para os fins que especificam. 

As matérias serão despachadas às Comissõ-es de Economia, de Consti-
tuição e Justiça e de Municípios~- -

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Presidência convoca ses
são conjunta a realizar-se hoje, às 19 Jio-fiS; ito pleriário da Cãmara dos De
putados, destinada à apreciação das Pi'opostas d~ Emenda à Constituição nli's. 
96 e 98, de 1980. · · -

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobre a mesa, projeto de 
lei que sefa lido pelo Sr. l<' Secretário. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 86, DE 1981 

Acrescenta dispositivo à Lei nP 5.540, de 28 de novembro de 1968, 
visando assegurar aos estudantes de curso superior o direito à transfe~ 
rência, nas condições qUe especifica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 É acrescentado ao art. 40 da Lei n9 5.540, de 28 de novembro de 

1968, a Seguinte alínea ~·e": 
"c) assegurarão ao aluno, após o 29 período, o direito à trans

ferência para u.niversidade ou escola isolada do focal da residência 
da respectiva família, independentemente da existência de vaga." 

Art. 29 Esta lei entrará em vigOr na data de sua pubficação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Trata a Lei nli' 5.540, de 28 de novembro de 1968~ de fixar nnormas de or
ganização e funcionamento do ensiso superior e sua articulação com a escola 
mêdia". 

Nesse diploma legal, no art. 40, estão consignadas certas normas básicas 
que as instituiçõeS de ensino superior são obrigadas a cumprir em relação ao 
respectivo corpo discente, dentre elas as de assegurar-lhe participação em 
programas de condições de vida, meios para a realização de programas cUltu
rais, etc. 

Parece-nos, assim, que este é o lugar adequado pira -fazer inserir a medi
da - também assecuratória de direito ao corpo diScente - aqui projetada. 

Quanto à medída em si, pensO qu-e a simples leitura de seu texto é bastan
te para justificar-lhe o alcance e conveniência. 

Em verdade, havendo universidade ou escola superior isolada no local de 
residência da família do estudante, nada justifica que ele seja forçado a conti
nuar os seus estudos longe das facilidades econômicas prOPorcionadas pelo 
ambiente familiar. Isto sem falar nos benefícios de na'iiuCza afetiva. 

Contamos, poiS, com a Compreensão e colaboração da Casa ho sentido 
de tornarmos lei a medida preconizada no projeto. 

Sala das Sessões, 6 de maio de I98L --Lázaro /Jarboza. 
(Às Comissões··ae·ConstitulçàO e Justiça e de Educação e Cu/tu-

ra.} 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O projeto lido serâ publi
cado e remetido às comissões competenteS. 

Sobre a mesa, projeto de resolução que serã lido pelo Sr. 19 Secretário. 

E lido o seguinte. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' Z3, DE 1981 

Acrescenta parágrafo único artigo 278 do Regimento Interno. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É acrescentado o seguinte parágrafo único ao artigo 278 do Re

gimento Interno: 
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica quando os parece

res houverem sido proferidos no âmbito das Comissões competenteS. 
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3•. São revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

É com freqUência que são susCitadas dúvidas em Plenário quanto à inter
pretação do artigo 278 do Regimento Interno da Casa. Entendem alguns que 
o referido dispositivo deve ser aplicado não só quando os pareceres são profe
ridos rio âmbito das Comissões Colnpe"tentes mas também quando prolatados 
oralmente em Plenário. - -

O dispositivo legal em epígrafe regulamenta o parágrafo 29 do artigo 58, 
da Constituição. A boa exegese da norma constitucional revela tratar-se de 
preceitO extravagante, aplicável portanto somente quando verificada a hipó~ 
tese anômala ali prevista, qual seja a de receber o projeto de lei ~·parecer con
trário de todas as comissões". A lógica subjacente ao texto é que tendo deter
minada proposição sido exaustivamente debatida no âmbito dos órgãos téc
nicos- competentes e recebido Opinião desfavorável da maioria dos respectivos 
integrantes, desnecessária seria a sua submissão ao Plenârio da Casa. Sendo 
convergentes os entendimentos majOritários das Comissões quanto à incon- · 
veniência da iniciativa, firma-se a presunção de que o Plenário se comportaria 
de idêntica maneira. 

É evidente que a presunção estabelecida no citado texto constitucional 
não pode estender-se à hipótese atípica de ser o parecer proferido oralmente 
em Plenário. Neste caso não se debate, não se discute, a opinião do Relator 
que passa a ter um caráter de mera informação pessoal. Seria, por conseguin
te, absolutamente irracional emprestar-se aos pareceres assim prolatados a 
mesma força reconhecida aos demais que têm o respaldo de um grande núme
ro de parlamentares. 

O projeto em questãO destina-se a-espancar dúvidas quanto ao alcance 
do disposto no artigo 278 do Regimento Interno, adequando-o à correta exe
gese da norma constitucional que visa disciplinar. 

Sala das Sessões, 5 de maio de 1981. - Itamar Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O projeto que vem de ser 
lido. após publicado e distribuído em avulsos, ficará sobre a mesa, pelo prazo 
de 3 (três) Sessões, a fim de receber emendas, após o que será despachado às 
comissões competerites. -

Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 19 Secretário. 

São lidas as seguintes. 

Brasília, 6 de maio de 1981 
Senhor Presiden_te, 
Nos termos do§ }9 do art. lO do Regimento Comum, tenho a honra de 

comunicar a V. Ex•, para os devidos fins, que esta Liderança dclibefo-u pro
por a substituição -do nobre Sr. Senador Jorge K_alume, pelo nobre Sr. Sena
dor João Lúcio, na COmissão Mista do COngresso Nacional que dará parecer 
sobre a Mensagem n' 23, de 198l;CN", do Senhor Presidente da República, 
submetendo à deliberação do Congresso Nacional, o texto do Decreto-lei n<' 
1.824, de 22 de dezembro de 1980, que "Altera disposições da Lei n• 5.787, de 
27 de junho de 1972, modificada pelo Decreto-lei n• 1.69.3, de 30 de agosto de 
1979, extingüe gratificação e dá outras providências". 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais alta estima 
e distinta consider<;tção. - Bernardino Viana, Vice-Líder do PDS, no exercí
cio da Liderança. 

_Brasília, 6 de maio de 1981. 
Senhor Presidente, 
Nos termos do§ }9 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 do nobre Sr. Senador José Lins, pelo nobre Sr. Senador Al
mir Pinto, na ComisSãO Mista dõ Congresso Nacional que dará parecer sobre 
a Mensagem n'1 26, de 1981-CN, d_o Senhor Presidente da República, subme
tendo à aprovação do Congresso Nacional, o texto do Decreto-lei n9 1.826, de 
22 de dezerlibro de 1980 que- "'Reajusta os venciriientos, salários e proventos 
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dos servidores da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, e dã outras provi~ 
déndas". 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da niais alta estima 
e distinta consideração. - Bernardino Viana - Vice-Lider do PDS, no 
exercício da Liderança. 

OFICIO NO 077/81 Brasfli~, 6 de maio de 1981. 
Senhor Presidente: ____ o_ _ 

Tenho a honra de comunicar a Vossa EXCelência que_o Deputado Maurí
cio Fruet foi indicado por esta Liderança para substituir o Deputado Jorge 
Vianna na Comissão Mista incumbida do estudo e parecer sobre a Mensagem 
Presidencial n!i' 24, de 1981-CN ...:..:."-Decreto-lei n!i' 1.825, de~ de dezembro de 
1980, que 44isenta de impOsto de renda os empreendimentos integrantes do 
Programa Grande Carajãs e dâ outras providências". _ . 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelenc1a protestos de 
estima e consideração. - Odacir Klein, Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pa;sarinho) - Serão feitas as substi-
tuições solicitadas. 

Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Não há dúvida de que o País s_e debate numa c:ffse -ae carãter económico
social grave, e esta gravidade, sem dúvida, aumenta na medida em que se ana
lisam as implicações políticas dos a tos terroristas que se sucedei"ãm, sobretu
do neste último ano, culminando com as duas explosões no Rio Centro no úl-
timo dia 30 de abril. ---- - -

A respeito, inclusive, há dois dias, faiarido pda Liderança do MDB, o 
eminente Senador Roberto Sat~r!J.ino ocupou a tribuna para dizer, entre ou
tras coisas, que a Oposição estaVa disposta, corno de resto toda a Nação, a 
apoiar o Presidente Figueiredo, no caso específico dO combate ao terrorismo, 
que atinge a toda sociedade brasileira e não apenas o Governo, mas, sobretu
do, o Governo,- desde que tal combate se traduzisse em atitUdes imediatas 
destinadas a separar com urgência o joio do trigo reconhecendo-se no Presi
dente da República o propósito de fazê-lo. 

Ontem, sr. Presidente, esta Casa ofereceu ao País uma iriequívoca de
monstração de maturidade política, decidiO.do-se, pela unanimidade dõs Srs. 
Senadores presentes ontem, por uma frente interpartidaria única contra o ter
ror, sob ·a iniciativa dos eminentes Líderes Nilo Coelho, Marcos Freire e Eve
lásio Vieira, dos três partidos políticos Corti assento nesta Casa. Traduzida 
esta unidade num gesto de apoio ao Presidente da República, através do emi
nente Senador Jarbas Passarinho, Presidente do Senado Federal, obviamente 
desde que se entenda a necessidade da apufãÇãO íffiCàiãta dos acontecímentos 
no Rio CCnti"O em 30 de.abril último, e que, através do conhecimento público 
dos nomes dos responsáveis, possa a Nação tranqUilizar-se. Traduzida ainda 
deste modo esta unidade construída por esta Casa, estoU convencido, Sr. Pre
sidente, de que se ampliou sua identificação com a soCiedade brasileira como 
um todo. 

Já não se permite ocultar à opinião pública toda a gama de implicação 
política enredada no rastro criminoso desses atentados. Já não é possível mais 
tapar o :mi com a peneira: o povo brasileiro já está sabendo que as bombas 
explodem não apenas por obra de isolados facínora~, màs que, _na penumbra 
criminosa de sua retaguarda covardes grupos descontentes, incrustadOs na 
própria estrutura do poder, ou seja, no próprio GoVerno-, pi'ocUram torpe
dear os rumos democrãticos definidos paulatinamente pela Nação. 

Na medida em que tal decisão passou à ser avalizadã. pelo próprio PrCsi
dente João Baptista Figueiredo, que jurou filzer deste Pais uma democracia, a 
ação criminosa desses grupos, sem dúvida, procura atingir a sua própria au
toridade de Chefe de Estado e de Governo, quase certamente com o objetivo,
com o intuito de desestabilizâ-lo. 

A propósito o Jornal do Brasil, na primeirã pãgina de sua ediçã:o de on-
tem, publicou um editorial que eu reputo rinportantíssitno, com colocações 
claríssimas _de como as _coisas devem e podem ser conduzidas. 

Passo a lê· lo: 

AUTORIDADE 
t de_ real gravidade o momento bra$ileiro. 
Desde as vésperas_do Al-5 a Nação não vive momento tão alar

mante. 
Em 1968 vigorava uma co-nstituição, mãs faltou competência 

política. Efn 1981 o regime está 6m trapsiçãó e há o temor de que, 
mais uma vez, falte a visão do perigo representado pela persistência 
dos ates de terror, 

NãO tem ~i"~ci~ o BrasÚ um ;~gi-~e demOcrátiCo, maS há liber
dades suficientes para construí-lo. Os últimos dois anos dão teste
munho de uma gradual absorção da liberdade antes que se chegue 
ao regime que distribua por toda a sociedade as responsabilidades 
pela sua sobrevivência. 

A expectativa democrãtica tem como garantia pessoal o com
promisso do Presidente da República. O fato é que a autoridade 
política do Presidente João Baptista de Figueiredo vem sendo erodi
da pelos a tos de violência. 

Fique certo o Presidente de que a sociedade, inquieta e temero
sa, está com ele na apuração dos fatos e no seu compromisso de fa
zer deste País uma democracia. Dâ-lhe aplauso e apoio na medida 
de sua capacidade política. Também entende, como já definiu o Pre
sidente em mais de uma oportunidade, que os atentados são, na ver
dade, desferidos contra seu programa politico. 

Não pode entender, porêm, como fatos sumamente graves pos
sam ftcâr no limbo de apurações inconclusivas. 

Entendeu o Governo, ·desde cedo, que a intimidação pela vio
lênciã vrsaVa à demolição de suas principais conquistas. 

Não entende, põ-rêm, a sociedade por que razãQ atentados que 
se destinam politicamente ao Governo não recebam corretivo poltti
co por parte do próprio Governo·visado. 

Não há dúvidas quanto às intenções presidenciais de chegar a 
um regime democrático, mãS não há certeza de que possa conseguir 
cumprir seu compromisso sem tratar politicamente atas que o atin
gem politicamente. 

Para prosseguir seu programa, o Presidente Figueiredo não 
pode contCmporizar com atas que ãbalam o principio da autoridade 
por ele exercida, ainda sem o amparo de um regime democrático. 

A Nação está à espera da àefinitiva demonstração do Presiden
te da República de que não admite sequer a demora ou a falta de re
sultados na apuração de fatos com uma gravidade desafiadora. 

A Nação espera agora que a sua ação se transforme em novo 
compromisso polítícO de que não haverá mais ates de terror. A 
oportunidade impõe--lhe o dever de assumir p~"~~oalmcnte a respon
sabilidade pela apuração de fatos graves que, atingindo sua autori
dade, afrontam toda a Nação. 

O pressentimento é alarmante porque uma disposiçãÕ acintosa
mente radical fica em crescente vantagem. Se nada ê: apurado contra 
uma força antidemocrática atuante, ê a possibilidade democrática 
que passa a ser diretamente ameaçada. E com ela a credibilidade 
que, em dois anos, ó Presidente da República conseguiu conquistar 
como fundamento de sua autoridade política para fazer deste Pais 
uma democracia. 

A -gravidade do momento nacional deposita nas mãos do Presi
dente da República a responsabiHdade decisiva: para seguir em fren
te, rumo à democracia, terâ que livrar o País da escolta do terror. 

A sociedade escolheu a democÍ'acia e o Presidente fez dessa as
piração nacional seu compromisso de posse. Terã de ser sua, por
tanto. a iniciativa para repor o lado democrático em vantagem ex~ 
clusiva sobre seus inimigos Ocultos nas sombras. 

Creio, Sr. Presidente, que este seja o pensamento da quase totalidade ou 
da totalidade do povo brasileiro. 

O Sr. __ Luiz Cavalcante (PDS - AL) - Permite V. Ex• um aparte, emi
nente Senador? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO)- Ouço V. Ex• com 
imenso prazer. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- Estava esperando que V. Ex• ter· 
minasse a leitura do editorial do Jornal do Brasil para lembrar à Casa que esse 
mesmo jornal, em editorial, há poucOs meses, já aventava a possibilidade de 
que viesse -a: fundir-se a separação entre a ordem e a desordem. Hoje, infeliz
mente, temos que convir, esse terrível vaticínio, essa infeliz possibilidade está 
menos distante de que quando o jornal publicou o editorial a que me referi. 
Muito obrigado a V. Ex'. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO) - Sou eu quem 
agradeçO a_ V. :E:x-~· Estou çerto d_~ que é assim que pensa, como colocou o 
Jornal do Brasil, a quaSe totalidade ou a fotaiidãdC -da sociedade brasileira. 

Realmente jã não é mais possível protelar medidas punitivas qlie levem à 
destruição, ao desmantelamento dos bolsões de resistência, cujo braço 
armado- -não respeita a segurança e a vida dos cidadãos, e cuja intençã'? 
política ê de fazer-nos retornar a um passado execrãvel não muito distante, 
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em que sobre a vida de cada um, e da Nação como um todo, suspensos por 
tênue· fio, estavam os dispositivos totalitários do Al-5. 

Sr. Presidente, se estamos Vivendo um período de grave crise econômica, 
com um processo inflacionário que deve preocupar a todos nós, com 
aumento assustador das taxas de desemprego e subemprego no País, a 
intranqUilidade social assoberbando a Nação inteira, enfim, com a temível 
estagflação às portas de nossa economia; é certo que estes grupos altamente 
minoritârios tencionem aproveitar~sc dela. Suas alternativas, no entanto, são 
falsas, e, por isso mesmo, altamente repudiadas pela sociedade brasileira, 
porque prefendem soluções inteiramente afastadas da participação do povo 
nos deQates, quanto aos graves problemas nacionais, e no processo decisório 
quanto à solução desses mesmos problemas. 

O Sr. Eve/áslo Vieira (PP- SC)- Permite V. Ex• um aparte, nobre 
Senador'? 

O Sr. HENRIQUE SANTILLO(PMDB- GO)- Com muito prazer. 

O Sr. Eve/ásio Vieira I PP - SC} - EXaütmente a! está o ponto 
importante que V; Ex• enfoca. No momento, estamos com esses problemas 
seriíssimos no campo econômico e no campo social, principalmente neste. f: 
preciso termos a maior tranqUilidade, eliminarmos as menores inquietações, 
eliminarmos as menOreS dúvidas, e quem pode dar a grande contribuição é o 
Governo Federal. Veja V. Ex•, a classe política que tem uma grande 
responbilidade na condução da Nação, se não a principal, vive inquieta, 
intranqUila, em razão das vacilações do Governo, que não estabelece as 
normas eleitorais para o Próximo ano; porQue não adota outras medidas que 
já deviam ter sido adotadas, para tranqUilizar_ a Nação. Este ponto serâ 
também, amanhã, por mim levantado nesta Casa. O Governo precisa 
tranqUilizar a Nação. A Nação precisa estar tranqUila, para sairmos da 
situação de dificuldade em que nos encontramos. Na hora em que o Governo 
não age de forma clara, de forma segura, não define as normas nos seus 
vários campos, isto cria um clima propício aos atas de terrorismo. 

O Sr. Lázaro Barboza I PMDB- GO}- Muito bem! 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO)- Nobre Senador 
Evelãsio Vieirã, V. Ex• estâ realmente com toda a razão. Não hã dúvida de 
que estamos, na atualidade, diante da séria questão da defesa dos interesses 
nacionais - em torno dessa defesa, a sociedade jâ estâ se mobilizando e se 
organizando - como tambêm dos graves problemas econômicos e sociais 
que acometem o País. Estes, no entanto, no meu modo de ver, não admitem, 
nunca, soluções afastadas do caminho 'democrâtiéo. 

Esta, penso eu, é uma exigência unânime da Nação_. Estou certo de que, 
dependendo do posicionamento firme do Governo quanto a desmantelar os 
obstáculos que pretendem opor à caminhada democrática da Nação brasilei
ra, este episódio do Rio Centro poderâ efetivamcnte transformar-se, 
dependendo da decisão firme do Governo, num ponto a mais, num passo a 
mais, na ampliação do processo da abertura democrática no País. 

O Sr. Lázaro Barbosa (PMDB- GO)- V. Ex'fme permite um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Ouço V. Ex•. 

O Sr. Lázaro Barboza IPMDB- GO}- Eminente Senador Henrique 
Santillo, veja V. Ex• como até hoje estamos, toda a _sociedade brasileira, 
pagando um preço extremamente caro pelo regime de arbítrio que, durante 
tantos anos, sufocou neste PaíS as liberdades democráticas, tangeu o povo do 
caminho das urnas e nos acabou conduzindo a esta situação. Efetivamentc, o 
que esses bolsões de radicais pretendem é a conservação, às vezes de 
privilégios ou de posições, e se sentem agora ameaçados quando verificam 
que a Nação, como um todo, se posicionou, de maneira muito -firme, a exigir 
o reencaminhamento do País para a senda da democracia. O Presidente da 
República não tem, a esta altura, nenhuma condição de vacilar. Sua 
Excelência passa a contar, a partir de agora, não apenas com toda a Nação 
brasileira, com os seus setores mais esclarecidos, como com os próprios 
Partidos de Oposição presentes-nas duas Casas do Congresso-, para· darem a 
Sua Excelência o respaldo imprescindível à apuração dos fatos. O Senador 
Evelâsio Vieira, em aparte ao discurso de V. Ex•, posicionou muito bem. 
Nada encoraja mais os grupos radicalizados, aqueles que não sabem conviver 
e não toleram a democracia, do que um governo vacilante! Daí por que, 
efetivamente, tenho a mesma crença que V. Ex• tem e expressa neste instante 
no seu substancioso discurso, de que esse triste episódio pode, dependendo do 
posicionamento que o Governo venha a adotar, ser uma alavanca 
impulsionadora para a efetiva rcdemocratização do País e para o completo 
isolamento desses bolsões de radicais que tanto infelicitam a Pâtria brasileira. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO) - Sem dúvida, o 
lamentável episódio, triste mesnio -como -diz V. Ex•- se tornou tão repleto 
de coincidências que realmente não é mais possível esconder da Nação a 

ponta do fio que hã de nos levar ao desvendamento de toda esta trama, c esse 
desvendamento, esse desbaratamento de obstãculos, se realizado com 
firmeza de propósito, rerpresentará um passo gigantesco para o rumo à 
democracia dado pela Nação brasileira. E a responsabilidade a! pesa 
sobretudo, grandemente, quase que exclusivamente, sobre os ombros do 
Presidente da República. 

O Sr. Teotónio Vi/e/a I PMDB- AL}- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO ~PMDB-GO)- Ouço com prazer o ~ 
nobre Senador Teolônio Vilela. 

O Sr. Teotónio Vilela I PMDB- AL}- Nobre Senador, eu, até hoje, 
não me manifestei sobre os acontecimento do Rio Centro, mas desejo colocar 
uma palavra no seu discurso, infelizmente discordando um pouco do que V. 
Ex• afirmou, que o GO-verno CStá disposto a apurar os acontecimentos. Eu te
nho dúvidas. Se o Governo ~ a soma das ações de uma ~âquina 
administrativa, se o Govei'P.o ·e uln plano, conjunto, não creio que o Góveri:lo 
esteja Iiftlitõ interes~aâo. Creio que o Presidente esteja. O que eu distingo, 
com muita clareza, no panorama nacional, é que há um discurso democrático 
do PreSidente e um discurso antidemocrático do próprio Governo. Pelas 
ações, pelas maquinações. pelas manipulações, imobilizações, por uma série 
de atividades reprováveis, o Governo vem-se manifestando antidemocrático 
e não antidemocrático, apenas, naquela aparência que deve ser resguardada, 
mas nos seus atas. Verifica-se-a preocupaçãO de desviar a atenção naCional do 
essencial para o aparatoso. O Sr. Ministro Delfim Nctto tem a preocupação 
de impressiOnar consciência naCional com a dívida externa, mas eu não ouço 
nenhum MinistrO de Estado falar sobre a dívida social que, esta sim, ê que é 
alarmante. A mim não me preocupa tanto a divida externa. Em 1831, o Brasil 
estava à beira da falência e conseguiu resolver o seu problema com uma 
moratória;_ em 1931, a mesma coisa. Se agora não puder pagar, nem por issO 
vai desaparecer do mapa mundial o Brasil como Nação ou como País. Mas se 
não resolver o seu problema social, nós estamos ameaçados de desaparecer. O 
que se quer. sobretudo, inclusive com bombas a pagar? O nobre Senador 
Evelãsio Vieira teln. razão quand-o diz que o desequilfbrio total das coisas 
provoca ou cria um ambiente favorável a desequilfbrios individuais desse 
tipo, porque é inteiramente impOssível se atribuir o atentado da Rio Centro a 
uma inStituiÇão, tenf-que ser uma iniciativa particular ou, no máximo, de um 
grupo. Mas numa Nação que hoje, segundo dados rccentíssimos, está com 6 
milhões de crianças na faixa de 7 a 14 anos fora da escola está com 22 milhões 
de brasileiros analfabetos (1/5 da população), com 2 milhões de menores 
abandonados, com 5 milhões de pessoas que trabalham apenas pelo teta c 
pela alimentação, com 5 milhões de famílias que ganham menos de um sa
lário mínimo, qual é o quadro? ~muito fácil de se verificar: numa população 
de 42 milhões de força ativa de trabalho, 42 milhões de população 
economicamente ativa, nós temos 34% ganhando menos de um salário 
mínimo, 24% com dois salários mínimos c 10% de 2 a 3. O que equivale a 
dizer que nós temos 34% da população ativa na categoria da miséria, 58,6% 
na indigência e 66~7% na pobreza. Eu pergunto a V. Ex•: o que é necessário 
m~is fazer num país que já se encontra nesse estado? E agora aí podemos 
acrescentar a dívida externa de 60 bilhões, a dívida interna do mesmo porte, a 
dívida política, que é esta que estã sendo cobrada, de um lado, pelos 
democratas pedindo democracia e, de outro, pelos alucinados da ditadura 
através de bomba; este é o quadro. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Eu tenho a exata 
impressão de que V. Ex• n_~~ dis~ordou propriamente do que eu disse. 
Quanto à parte inicial do seu aparte, cu estava apenas repetindo palavras 
textuais de nosso companheiro de partido, o eminente Senador Roberto 
Sp.turnifió, pronunciadas ctestã tribUna. EU coflcordo com s. Ex•, eu também 
acho que o Presidente da República estã com o propósito de apurar a autoria 
desses atentados. Eu concordo plenamente com V. Ex• que o quadro social e 
econômico do País é gravíssimo. Eu jã disse isto aqui e dados podem ser 
repetidos às escâncaras. 

Também não posso deixar de reconhecer, eminente Senador Teotônio 
Vileli:t, que, sem sombra de dúvida, a solução da questão econômica e -social, e 
mes~o da questão da defesa dos interesses nacionais, não se dissocia da 
questão fundamental, básica, que é a questão da democracia. Acho que passa 
a estar em jogo aí a ques-tão da democracia. Daí o fato de estarmos 
relacionando os atentados à bomba com o problema da crise social, da crise 
econômica vivida pelo País. 

V. Ex• tanto quanto eu, já deve ter recebido no seu gabinete manifestos 
apócrifos assinados assim: .. oficiais das Forças Armadas", Eu jã recebi, e 
creio que todos os Srs. Senadores jã receberam, manifestos em que se fazem 
determinadas propostas, se apresentam determinadas alternativas para o País 
que são falsas, porque dissociadas da verdadeira participação do povo no 
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processo de decisão e de discussão quanto aos seus problemas. Esta é a 
verdade. 

Se há um relacionamento entre esses boletins anônimos que sUrgem por 
nossos gabinetes - eu jâ recebi vârios - e os- atentados à bomba eu acho 
quase certo, pelo menos, acho muito provável, si non êvero é bene trovato. No 
entanto, a verdade é uma só. Pesa sobre os ombros do Presidente da 
República a gravíssima responsabilidade de assumir a si a necessidade de 
apurar, com urgência, esses fatos, porque, passa a ser uma atitude de caráter 
político e não policial. Isto não se apura e não se pune nem se desmantela 
com atitudes processuais normais, atitudes policiais, de investigação-policial, 
mas, com uma atitude de carâter político. Nós temos exemplos aí bem 
próximos, como por eXemplo, -o do ex-Presidente Geisel no episídio de exone
ração do Comandante dO- 2v -EXército. 

O Sr. Teotónio Vilela (PMDB - AL) - Permite-me V. Ex• outro 
aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO) - Pois não. 

O Sr. Teotónio Vi/e/ii (PMDB - AL)- No próprio Jornal do Brasil, 
hoje, na Coluna do Castel/o, está _dito alguma coisa de muita importância: õ 
homem-chave não é o oficial que está gravemente ferido dentro de um 
hospital; o homem-chave é o Presidente da República, só, sobretudo quando 
nós sabemos que Sua Excelência tem uma longa vivência coril os meios de 
comunicação Ou cóm a córhuniâade de inforinitção. Cinco anos no SNI, 5 
anos na Casa Militar, 2 anoS na Presidência da República para citar somente 
esse largo tempo de conhecimento dos homens com os quais Sua Excelência 
está lidando agora. ConheCer, Süa -Excelência-conhece. Então, resolver esse 
problema é uma decisão política. Se o Senhor Presidente da República 
pretender dar um paradeiro a isto e ter a nação a seu lado, Sua Excelência 
decida politicamente, aí sim, por -dentro da democracia e não contra a 
democracia. Não há mais espaço agora. 

Durante anos e anos houve a tolerância, durante anos e anos houve a 
faixa da credibilidade aberta. Agora, ou paga ã dívida democrática, ou todos 
nós afundaremos. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO)_- Perfeito. 
Mas gostaria, Sr. Presidente, que me permitisse V. Ex• que eu incluísse 

em meu pronunciamento esse editorial do Jornal de Brasl1ia, da edição de 
hoje, para continuar dizendo o seguinte: 

Fatos delituosos como este, do Riocentro, e tantos outros, com 
profundas implicações de ordem política, não podem, por outro lado, ser 
apurados nas sombras, ocultando-se à opinião pública as chaves e 
desdobramentos das investigações. Afinal, se se pretende co~ a sua apu
ração, não apenas punir criminosos, que mataram brasileiros, que fCriram 
outros, que explodiram bancas e redações de_ jornais, _que seqUestraram 
bispos, mas, também, sobretudo, afastã-Ios do caminho que nos leve a uma 
democracia, o correto é informar com fidelidade à opinião pública o que está 
verdadeiramente ocorrendo. Ou se faz assim, oU os criminosos não serão 
punidos. E não sendo punidos, continuarão os obstáculos de conseqüências 
imprevisíveis, possivelmente, quanto à caminhã.da democrática que todos nós 
almejamos. Se agora, após os acontecimentos do Riocentro, o tempo para 
elucidação total desses a tos no País passou a ser medido, não em dias, mas em 
horas, como bem declarou nesta Casa o Líder do PDS, o eminente Senador 
Nilo Coelho, é indispensável que bem se informe à Nação. Esta está 
angustiada e intranqüila e não serão evasivas a tra_nqüilizarem-na. Justa 
razão têm os profissiciriais de imprensa ao protestar cOntra a tentativã. de 
ocultar-lhes notícias, como por ixeiriPio a n-ota emitida hOje pelos jornalistas 
do Rio de Janeiro. Uma nota oficial do Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais do Município do Rio de Janeiro, e que pediria a V. Ex' também 
a inclusão, na íntegra, no meu pronunci3ment0. · 

E o Governo rrieSmo acabou quebrando o silêncio apenas para dizer, 
através do seu porta-voz, o Sr. Carlos Átila, que o Exéfcito nãO estâ sOb 
suspeita. Textualmente, o Exército é uma coisa - diz ele- e aqueles milita
res são outra. 

O Sr. Teotónio vi/ela (PMDB - AL) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Eu pediria a V. Ex• que 
não concedesse mais apartes, porque o tempo de V. Ex' jâ se esgotou hâ 3 
minutos. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO)- Agradeço a V. Ex• 

Mas, não Sr. Presidente. A Nação não suspeita do seu glorioso Exército. 
Disto estamos absolutamente convencidos, embora a coincidência seja tanta 
que muito provavelmente, efetuadas as determinadas investigações, poderão 
levar alguns de seus membros ao banco· de réus. Mas a suspeita não existe. A 
Nação não suspeita, como jamais suspeitou do seu Exército, recrUtado de 

seus próprios filhos, de cuja tradição é firmemente legalista. O Exf:rcito de 
Caxias. de Osório, de Rondon. de Euclides Figueiredo, de Horta Barboza, de 
Osíris, de tantos outros, sempre se identificou com os anseios renovadores 
progr~sistas e nacionalistas do povo brasileiro. A sociedade civil conhece 
bem o Exército da pacificação nacional do segundo Império, da Campanha 
Abolicionista, da Proclamação da República, da Revolução de 30, da 
Cáihpãnha da FEB, da Redemocratização de 45, da campanha "O petróleo é 
nOsso", da manuteliçãõ da legaiidade em 55 e tantos outros episódios. ~ 
necessâriO dizer-se no entanto, sem pretender aprofundar suas causas, que 
alguns GOvernos brasileiros, durante um certo período, principalmente após 
68, comprometeram o Exército, bem como as demais armas, com o processo 
de manutenção da ordem interna ·e tCPtCssão politica. Não creio ser esse o 
momento oportuno para adentrar-se nas causas disso tudo, mas é 
indispensãvel que se registre uma realidade que já é do domínio de toda a 
opinião pública nacional. O certo é que a abertura rumo à democracia, neste 
P3.ís, atingiu ufl:l ponto ein que isso não é possfvel mais. Em que os chamados 
boicotes, bem como seus similares nas outras duas armas, Aeronáutica e Ma
rinha, precisam na verdade ser desativadas. Num passado não muito distante, 
não poucos argumentos se alinhavam em favor da existência de tais órgãos; 
nos dias atuais, não subexistem mais. Estaria hoje o Presidente João 
Figueiredo prestante, a meu ver, inestimável serviço à Nação, desativando
os, serviço que estaria sendo prestado, sobre_t~do; ao próprio E_xército brasi
leiro, p-Cia- quase tOtalidade de seus coinPoilentes, que prC:tende continuar 
exercendo a sua patriótica missão, de resguardar a legalidade dr· direito que 
tem o povo brasileiro de continuar lutando pacífica e ordeiramei ,e para que 
este País se reencontre Com o seu grande destino. Era o que eu tinha a dizer, 
Sr. Presídente (Muito bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. HENRIQUE 
SANTILLO EM SEU DISCURSO: 

AUTORIDADE 

~ de real gravidade o momCnto brasHCiro. 
Desde as Vésperas do Al·5 a fiação não vive momento tão alarmante. 
Em 1968 vigorava uma Constituição m3s·faltou competência política. 

Em 128_1_ Q_regime está em transição e hã o temor de que, mais uma vez, falte a 
visão do perigo representado pela persistência dos atos de terror. 

Não tem ainda o Brasil um regime democrático, mas há liberdades 
suficierites para- construí-lo. Os últimos dois anos dão testemunho de uma 
gradual absorção da liberdade antes que se cheque ao regime que distribua 
por toda a sociedade as responsabilidades pela sua sobrevivência, 

A expectativa democrática tem como garantia pessoal o compromisso do 
Presidente da República. O fato é que a autoridade política do Presidente 
João Baptista de Figueiredo vertf sendo erodida pelos a tos de violência. 

Fique certo o Presidente de que a sociedade, inquieta c temerosa, está 
com ele na apuração dos fatos e no seu compromisso de fazer deste país uma 
democracia. Dá-lhe aplauso e apoio na medida de sua capacidade política\ 
Também entende, como já definiu o Presidente em mais de uma 
oportunidade, que os atentados são na verdade desferidos contra seu 
programa político. 

Não pode entender, porém, como fa~os sumamente graves possam ficar 
no limbo de apurações inconclusivas. 

Entendeu o Governo, desde cedo, que a intimidação pela violência 
visava à demolição de suas prinCipais conquistas. 

Não entende, porém, a sociedade por que razão atentados que se 
destinam politicamente ao Govern"o não recebam corretivo político por parte 
do próprio Goverito Visado. -

Não há dúvidas quanto às intenções presidenciais de chegar a um regime 
democrático, mais não há certeza de que possa conseguir cumprir seu 
compromisso sem tratar politicamente atos que o atingem politicamente. 

Para prosseguir seu programa, o Presidente Figueiredo não pode 
contemporizar com atos que abalam o princípio da autoridade por ele 
exercida ainda sem o amparo de um regime democrático. 

A nação está à espera da definitiva- demonstração do Presidente da 
República de que não admite sequer a demora ou a falta de resultados na 
apuração de fatos com uma gravidade desafiadora. 

A nação espera agora que a sua ação se transforme em novo 
compromisso político de que não haverá mais a tos de terror. A oportunidade 
impõe-lhe o dever de assumir pessoalmente a responsabilidade pela apuração 
de fatos graves _que, atirlgindo sua autoridade, afrontam toda a nação. 

O presentimento é alarmante porque uma disposição acintosamente 
radical fica em crescente vantagem. Se nada é apurado contn uma força 
antidemocrática atuante, ê a possibiJidade democrática qu' assa a ser 
diretamente ameaçada. E com ela a credibilidade que, em dois anos, o 
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Presidente da República conseguiu conquistar como fundamento de sua 
autoridade política para fazer deste país uma democracia. 

A gravidade do momento nacional deposita nas mãos do Presidente da 
República a responsabilidade decisiva: para seguir cm frente, rumo -A
democracia, terá que livrar o país da escolta do terror. 

A sociedade escolheu a democracia e o Presidente fez dessa aspiração 
nacional seu compromisso de posse. Terá de ser sua, portanto, a iniciativa 
para repor o lado democrático em vantagem exclusiva sobre seus inimigos 
ocultos nas sombras. 

A bomba dO Riocentro, armada contra a abertura, explodiu na 
retaguarda e provocou o efeito contrário. Vai terminar causando enorme bem 
à abertura. Esta ê a linha de raciocínio que transparece óbvia dos fatos de 
ontem: pela primeira vez, desde a revolução produziu-se a unidade dos 
partidos em torno do Presidente da República, estabelecendo-se a base de 
sustentação política para as ações que necessariamente terá ele de 
empreender. O Fato, transcendental e inédito na história contemporânea do 
país, identificou e isolou os bolsões resistentes, facilitando e mais ainda 
tornando imperiosa a punição. · 

A conseqüência substantiva que o acidente produziu foi a de deixar 
exposta a autoria dos atentados, criando o fato politico novo que se 
consubstancia na obrigatoriedade de punir. ''Esta ê a oportunidade gritante 
para punir os responsáveis", como o afirmou, extraindo toda a ilação política 
do episódio, o líder do governo, senador Nilo Coelho. O desafio à autoridade 
do Presidente foi um desafio à nação, como se viu ontem na unânime 
manifestação das variadas correntes do pensamento nacional representadas 
pelos partidos políticos. As instituições militares - mostra~o a história do 
país -jamais foram utilizadas contra a nação. Ao contrário, agiram sempre 
induzidas por claras manifestações de grande parte da sociedade. Não hã por 
que se temer agora venham elas a ser manipuladas por uns poucos 
inconformados com a democracia. Estes, agora ostensivos e pt1blicos, deve
rão ser publicamente punidos para que não se perca a confiança pública na 
autoridade do Estado. Este é o dever do Presidente, mas também o dever dos 
chefes militares que têm a indeclinável obrigação de defender a honra das 
instituições que comandam no serviço da nação. 

O consenso político produzido ontem no país em torno do Presidente 
consagra a adesão nacional ao seu projeto político e o autoriza a praticar em 
nome da nação os ataS punitivos que as circunstâncias determinam. Ao 
praticá-los, com Vigor e às vistas da opinião públicat ter-sc-á produzido o 
efeito extraordinário de tornar definitiva a construção democrática. A partir 
de então o Presidente poderá acelerar o processo na certeza de que as 
resistências terão sido dizimadas. Este é o serviço, notável serviço, que a 
bomba do Rioccntro ofereceu à abertura. 

JORNALISTAS NÃO QUEREM MISTflRIOS 

Rio- O Sindicato dos jornalistas Profissionais do Município do Rio de 
Janeiro, em nota divulgada ontem, repudia o atentado terrorista ocorrido no 
último dia 30, no Ricoentro, e protesta contra a atitude de funcionários e 
autoridades pública que se negam a prestar esclarecimentos sobre o fato. 

''Acreditamos que só com a ampla divulgação dos fatos poder-se-â 
chegar à punição de seus responsáveis e manter a sociedade tranquila em sua 
caminhada à democracia plena", conclui a nota. 

Eis a íntegra- da nota oficial: 
uo Sindicato dos jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janei

ro repudia os atentados terroristas que voltaram a atingir a sociedade brasi
leira, ameaçando o processo de redemocratização do país, e esclarece: 

1 -O atentado ocorrido no Ricoentro, dia 30 de abril, recebeu imediata 
cobertura de toda a imprensa nacional, que manteve seus profissionais em 
vigí1ia permanente, tendo como objetivo transmitir à Nação a verdade dos 
fatos e criar subsídios para ó seu esclarecimento. 

2 - Todos os detalhes divulgados logo após ao atentado basearam~se 
em informações prestadas por testemunhas e peritos presentes ao local. 

3-Cabe, portanto, às autoridades procederem a averiguação profunda, 
pois, acontecimentos antes de cOnfundir a opiniãO pt1blica com desmentidos e 
versões não fundamentadas em informações precisas e do conhecimento de 
toda a Nação. 

4 - O princípio da liberd:ide de imprensa se fundamenta no direito de 
todos ao acesso às informações. Os jornalistas cariocas, por esse motivo, 
protestam contra a atitude de funcionários e autoridades públicas que se 
negam a prestar esclarecimentos. 

Acreditamos que só com a- ampla divulgação dos fatos, poder-se-á 
chegar à puniçao de seus responsáveis e manter a sociedade tranquila em sua 
caminhada à democracia plena". 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Evelãsio Vieira, como Líder. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP - SC) - Falarei após a Ordem do Dia, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a Palavra ao 
nobre Senador Milton Cabral. 

O SR. MILTON CABRAL (PDS- PB. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Hã poucos dias, li nos jornais do Rio de Janeiro a seguinte informação: 

Os Presidentes do Senado e da Câmara, Srs. Jarbas Passarinho 
e Nelson Marchezan, confessam que estão muito preocupados com 
o esvaziamento do processo legislativo. Não apenas os plenários, 
cada vez mais vazios e desmotivados, mas também com o trabalho 
das Comissões Técnicas Permanentes - que vem perdendo impor
tância desde o recesso compulsório de 1968. Antes de 1964 e até o 
impasse político institucional de 13 de dezembro de 1968, as comis
sões permanentes representavam um importante setór da atividade 
legislativa. Inclusive pela presença de renomados juristas, economis
tas, médicos, empresários. 

De fato, Sr. Presidente, este é um sério problema que afeta a vida parla
mentar. Aliás, não é um problema novo, é antigo. Lembro-me, perfeitamen
te, quando, em 1972, era Presidente desta Casa o Senador Petrônio Portella, 
fui convidado a ser relator de um projeto de reforma administrativa do Sena
do Federal. 

Naquela ocasião, propusemos a criação de uma Assessoria Técnica, 
composta de elementos especializados, profissionais, porêm demissíveis ad 
nutum. porque o assessor não poderia ter vínculo permanente com a Casa. Só 
seria assessor enquanto houvesse competência. 

O teinpo paSsOu, o quadro de assessores foi composto, mas os assessores 
que ingressaram pela CLT, depois foram transformados cm funcionários per
manentes. Acabou-se a temporariedade. 

O fato é que está na hora de haver uma reformulação neste sentido nesta 
Casa, e o assunto não é para ser tratado em gabinetes ou sessões especiais da 
Comissão Diretora; mas publicamente, porque publicamente está sendo ven
tilado pela Imprensa. 

Jâ fui presidente d6 cOmissões permanentes três vezes e agora estou no 
ex:ercício da Presidência da Comissão de Minas e Energia. Realmente, acredi~ 
to que o trabalho parlamentar poderá crescer muito de importância se sou
bermos explorar o trabalho das comissões permanentes. Aliás, nos Estados 
Unidos, no congresso norte-americano, que ê sempre citado, o trabalho das 
comissões técnicas é maiS valorizado que o trabalho de plenário; lâ existe 
também a queixa do plenário vazio, só hã grandes comparecimentos quando 
9-S assuntos são rt:aimente importantes, que motivam os Srs. Senadores, mas 
as comissões técnicas, os plenários dessas comissões estão sempre cheios, pois 
é ali que se debatem as leis, se debatem as políticas do País. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MILTON CABRAL (PDS- PB)- Com muito prazer. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Senador Milton Cabral, V. Ex• 
traz ao SenadO um assunto da máxima importância: o esvaziamento do Le
gislativo, no seu todo, não apenas no plenário, mas nas comissões mistas ou 
Tias comissões técnicas permanentes. Não voU discutir com V. Ex• para não 
atrapalhar o seu raciocínio, apenas apresentar um exemplo quando V. Ex• 
cita as comissões permanentes. O que se verifica Senador Milton Cabral, é 
um açodamento- permita V. Ex' a expressão- da Maioria. Quando V. Ex• 
fala em revitalização do Processo Legislativo brasileiro, isto não pode ser fei
to exatamente pela atitude tomada pela nobre Maioria desta Casa. Trago a V. 
Ex• um exemplo recente: apresentei um projeto ao Senado Federal propondo 
a redução dos preços do combustível no setor de gasolina e do álcool. E esse 
projeto está andando pelas comissões permanentes. Felizmente, agora, foi às 
mãos do nobre Senador Affonso Camargo, que é o seu relator na Comissão 
de Minas e Energia. O que aconteceu? Ao invés do Legislativo se debruçar 
sobre o assunto e nossa comissão permanente examiná-lo, um membro da 
Maioria pede informações ao Ministério de Minas e Energia, demonstrando 
exatamente que o processo legislativo, quando se trata de projetas apresenta
dos pelos Srs. Parlamentares, sofre todos os percalços, sofre todas as dificul
dades, inclusive necessidade de ouvir ou não o Ministério das Minas e Ener
gia. 
Não há liberdade! Quando o projeto vem do Executivo, tem a seu favor ave
locidade constitucional determinada, ou tem a velocidade estendida pela 
Maioria, mas projetOs nossos, Senador Milton Cabral, estes não têm a mes
ma velocidade. Portanto, só tenho -que aplaudir quando V. Ex• nos traz este 
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assunto, da máxima importância, que para alguns pode parecer não ter ne-
nhum efeito benéfico. É importante a fala de V. Ex", porêm é muito mais im
portante nos conscient_iza-rmos de que rioSsos projetas devem ser examinados 
não só com olhos de legislador mas, também, com boa-vontade, sobr~tudo da 
Maioria. 

O Sr. Moacyr Da/la (PDS- ES)- Permite V. Ex• um aparte? 

O Sr. A/mir Pinto (PDS - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MILTON CABRAL (PDS- PB)- Agradeço a intervenção de 
V. Ex", apenas discordando da responsabilidade que V. Ex'" deseja atribuir à. 
Maioria. São responsabilidades mútuas da Maioria e Minoria na organização 
da Casa. Há muitos anos que a Maioria e a Minoria participain, conjunta
mente, na Comissão _Diretora do Senado Federal. Portanto, a Casa é admi
nistrada com a participação de todos e os projetas de reformulação, os proje
tas de reorganização, enfim, poderão ser propostos pela Minoria e debati
dos.~ 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Pe.rJ:tlite V. Ex'" um aparte? 

O SR. MILTON CABRAL (PDS- PB)- Agora, com relação ao mêri
to do projeto de V~ Ex•, ... 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Ao mérito, sim, ... 

O SR. MILTON CABRAL (PDS- PB)- ... eu não quero entrar na 
discussão do mesmo, porque jã estou recebendo, aqui, um aparte do nobre 
Senador Almir Pinto que, provavelmente, o fãiã. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG} ~Se V. Ex• me permite, ê apenas 
para complementar o raciocínio. 

O SR. MILTON CABRAL (PDS- PB)- Pois não. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB-:-:-:: MG)- A reorganiz~ção_é claro, depen
de da Mesa Difeitora::Temos que darão Senado novos mêtõ-dos de trabalho e 
uma moderna admin_istração. Ninguém discute quanto a isto. Eu ãpenas 
trouxe a V. Ex• se me permite interrompê-lo, um exemplo quando falava da 
comissão permanente, que, às vezes, independe da vontade do parlamentar. 

O SR. MILTON CABRAL(PDS- PB)-NobreSenador,eu não que
ria entrar no mêrito, mas já que V. Ex" insiste, quero dizer o seguinte: 'Se, por 
proposta do Senador Almir Pinto, a comissão d_~cidilJ _ouvir o_ Ministério das 
Minas e Energia, é porque o projeto de V. Ex" apresenta dúvidaS qllaitto a sua 
exeqüibilidade. Então, é preciso que os órgãos têcnicos se manifestem para 
que r_ealmente venham razões ... 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) -órgãos têcniCos do Gov_erno. 
O SR. MILTON CABRAL (PDS- PB) -Orgãos técnicos do Gover

no, porque o Gove.rno ê o Exécutivo e Só existe um Governo. Se houvesse 
dois, nós poderíamos atê ouvir inais de um Governo. -Mas como só temos um 
Governo no País ... 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Aí a nossa discordância, no fun
damental, Ex•, órgãos técnicos do Governo e não _Qrgãos técnicoS do Legisla
tivo. 

O SR. MILTON CABRAL (PDS- PB)- Mas é claro, e vou chegar lá. 
O Legislativo não dispõe de competência técnka;-ãlChoje nós não consegui
mos criar assessoria para isso ... 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS- GO)- Senador Milton Cabral, V. Ex• 
me permite um aparte? -- - -- --

0 SR. MILTON CABRAL (PDS - PB) -Esta não ~uma queixa de 
hoje. Nós não dispomos de assessoramento à altura da missãq que nó~ temos, 
porque., V. Ex• sabe, todos nós somqs convocados a votar leis, a debater 
Mensagens do Executivo, a debater política de Governo~ mas nós não esta
mos identificados com a _realidad~_ nacional. .. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Como, Ex•? 

O SR. MILTON CABRAL (PDS- PB)- V. Ex• não sabe, não tem 
contato direto com a r_eajidade. Por exemplo, V. Exf. não visitou, ainda -tal
vez o exemplo que lhe dou não seja exato, V ._Ex" pode, por acaso, conhecê-lo 
- V. Ex" não visitou as minas de carvão, V. Ex" nunca visitou as fronteiras 
do Brasil, no Norte e no Sul... - -

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- O que é isto, Ex•? Se V. Ex <for 
partir desse raciodnio ... 

O SR. MILTON CABRAL (PDS- PB)- A realidade nacional, como 
eu disse, a nível regional e nacional, não se confunde êom os assuntos genéri
cos, com a generalidade dos casos. O fato é que o estudo profundo da realida
de nacional exige a montagem de um aparelhamento de que nós somos caren
tes. V. Ex" sabe _que no-congresso amedçano, como tambêm em outros pafses 

da Europa, países democrâticos, eles dispõem de uma estrutura de ass~ssora~ 
mento que entra em competição com o Executivo. Eles se confrontam nas in~ 
formações, debatem os casos, porque eles di põem de elementos próprios, não 
precisam se valer do executivo. No Brasil não, ainda temos que nos valer .das 
informações Oficiais, porque são as únicas disponíveis. E os poucos assessores 
que o Senado tem, quando precisam de elementos, vão buscá-los no Executi
vo, pois não têm uma outra fonte. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Permite V. Ex• um aparte? 
(Com assentimento do orador.)- Só não quero que V. Ex'" parta do absur
do, no seu raciocínio, de imaginar que eu não possa debater o problema do 
carvão porque nunca desci" a uma mi ria de carvão, pelo amor de Deus! 

O SR. MILTON CABRAL (PDS- PB)- V. Ex• tambêm estâ exage-
rando. - -

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) -Apenas não quero que conste 
dos Anais esse exagero de raciocínio de V. Ex• Se V. Ex• dissesse que o com
plemento dos meus entendimentos no campo teórico exigiria que eu fosse co
nhecer tais locais é um outro problema, mas partir V. Ex' da ilação absurda 
de que não poderemos discutir, aqufito Senado Federal ou na Câmara dos 
Deputados, este ou aquele assunto porque não conhecemos a situação in loco, 
V. Ex" vai me perdoar. Então, teríamos que, neste instante, fechar as portas 
do Congresso Nadonal. 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS- GO) - V. Ext. me permite um aparte? t 
uma observação Hgeira. 

-0 SR. MILTON CABRAL (PDS- PB)- Queria apenas dar uma res
posta ao Senador Itamar Franco, porque S. Ex" estâ distorcendo as minhas 
palavras. O que digo é discutir com propriedade d-e quem conhece o problema 
a fundo, localmente ... 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Entendi o raciocínio de V. Ex'" 
assim, não estou distorcendo. 

O SR. MILTON CABRAL (PDS- PB)- ... de quem tem contacto di
reto com a realidade. Isto o que eu queria dizer. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- O que é isto?! Então, vamos tra
zer o ExecUtiV-o p_a_r_a-a-q--ui e vatnos embora, va·mos deixar os nossos lugares 
:Para_ eles ... 

o SR. MILTON CABRAL (POS'.::_-PB) Assim não adianta ... 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Adianta, nobre Senador, V. Ex• 
não pode é querer levar o seu raciocínio a esse absurdo! Permita~me. 

O SR. MILTON CABRAL (PDS~ PB)- Estou apresentando um ra
ciOcínio-elevado e V. Ex• quer me colocar numa posição de equivoco. 

O Sr. liamar Fran-co (PMDB - MG) - Não, V. Ex• ê que se colocou 
nessa Posição, não eU. -

0-SR. MILTON CABRAL (PDS- PB)- Vou ouvir o aparte do Sr. 
Alrnir Pinto, pela ordem. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- Quero dizer ao nobre Senador Itamar 
Fra_nco que, na verdade, pedi que o projeto de S. Ex" foss~ em sindicância ao 
MiniStério das Minas e Energia. Eu alcancei o fundo social do projeto de S. 
Ex•; propondo 20% de abatimento no preço da gasolina, para o abastecimen
to dos táxis. Conversei com o Senador Affonso Camargo e disse: o fundo é 6-
timo, é a maneira de inlnirriizar os gastos dos usuârios, porque, uma vez o tâd 
abastecido mais barato, a corrida será mais barata. Mas, eu disse, tambêm, a 
S. Ex•; há, na verdade, esse fundo social, mas pode haver, por trâs, a fraude, 
como jã está sendo fraudado o álcool. O que pode acontecer? O tâxi pode 
chegar a uma bomba de gasolina e se abastecer de tantos litros ao preço X; 
mais adiante, passa essa gasolina para mim, que tenho o meu automóvel par
ticular, por um preço N, levando vantagem. Vai a outro posto, abastece pelo 
preço de 20% mais barato e, na frente, passa para outro. Por conseguinte, o 
que nós queríamos era uma orientação de como evitar essa fraude, porque 
pode acon\ecer- V. Ex" não pode dizer que não pode acontecer- de o 
dono do táxi chegar a uma bomba de gasolina e se abastecer pelo preço X, 
20% a menos, porque a gasolina deverâ s~r fornecida ao proprietário particu~ 
lar do carro por este preço; e logo à frente, fazer um bom negócio vendendo 
aquela gasolina de que ele se abasteceu por um preço 20% inferior. Esta ope
ração poderá ser repetida infinitamente. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Mas, quanto ao mtrito, V. Ex• 
acha que o projeto é bom? 

O Sr. Almir Pinto (PDS -CE) - Não sou contra o mí:rito, em absolu
to, apenas como o Senador Milton Cabral disse que nós não dispomos de ór
gão técnico para dizer como se poderia evitar essa fraude, foi que eu pedi que 
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o Ministêrio ·'>asse os seus órgãos técnicos, CNP ou o que fosse, para corrigir 
essa fraude,, ;?Udesse acontecer. Mas, quanto à parte social do projeto eu 
louvo V. Ex 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Senador Milton Cabral, V. 
Ex• está com a palavra. 

A Hora do Expediente encerrou-se. Proponho aos Srs. Senadores uma 
prorrogação por 15 minutos, para que o orador conclua sua oração e propor
cione, sendo possível, oportunidades a oradores inscritos, para falar no perío
do de breve& comunicações. 

Os Srs. Senadores que estejam de acordo cbm a prorrogação perma
neçam sentados. (Pausa.) 

Está prorrogada a sessão por 15 minutos e a palavra continua com o Sr. 
Senador Milton Cabral. 

O SR. MILTON CABRAL (PDS- PB)- Muito obrigado, Sr. Presi
dente. 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS ....:.. GO) - Eu estava -ióscrito para uma li
geira observação, e gostaria que V. Ex• me cOnsentisse:.. · 

O SR. MILTON CABRAL (PDS- PB)- O nobre Senador Benedito 
Ferreira tem o ap3rte~ - · 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS- GO)- Acho que no fim todo mundo tem 
razão quanto ao tema ora o bordado por V. ~X• O Senador Itamar Francó é 
engenheiro, é um homem das Minas Gerais, logo é um homem familiarizado, 
até pela sua origem, com a área de Minas. E quanto a ser especializado, um 
dos maiores juristas desta Casa em Direíto Eíeitoral era um médico, o nosso 
querido Clodomir Millet. Um dos maiores tribunos, sobretudo na ârea das 
Ciências Jurídicas, que eu conheci na Cãmara· dos Deputados, foi o ilustre 
Deputado Mário Covas. Logo, nós somos, creio, especialistas em generalida
des. Mas o que é mais grave, e o que ê mais significativo no discurso de V. 
Ex•, é que já está se virando um hábito a -abdicação do direito de legislar: em 
tudo tem que se ouvir o Executivo, como se nós não fôssemos o Poder maíor. 
O Poder Executivo é meramente executivo, nós, os legisladores, esse é o fun
damento. O que é mais curioso e mais sigriificativo no discursO de V. Ex• é o 
nosso despreparo· para legislar, nós estamos mal instrumentalizados. Temos 
aqui, nesta Casa,- e V. Ex's não podem realmente ignorar- um Serviço do 
Processamento de Dados, temos um computador, que nos forneceria todas as 
informações, se solicitadas e se realmente funcionasse bem esse serviço. Ora, 
se o Sr. Senador Itamar Franco tivesse buscado a legislação, ele ia ter uma 
grande supresa, porque há mais de 15 anos estâ em vigor, neste País, uma lei 
que isenta o petróleo consumido na agricultura do Imposto Único Sobre 
Combustíveis, e essa lei nunca foi posta em prática. Então, vejam V. Ex•s 
como é difícil realmente ser legislador nesse Pafs. Há excesso.de leis, há abun
dância de leis. O que está faltando, em verdade, é a observação da lei. 

O SR. MILTON CABRAL (PDS- PB)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, estes apartes ajudaram a esclarecer mais o assunto e provocaram até uma 
maior atenção sobre ele; eu, entretanto, queria passar para outro tipo de ob-
servação. -

O próprio Relatório da Presidência do Senado, que tenho em mãos, refe~ 
rente a 1980, é muito rico em dados e informações mas, coriosamente, não há 
nada sobre comissões técnicas, Sobre comissões permanentes. É impressio
nante! Não há absolutamente nada sobre o trabalho das comissões parlamen
tares de inquérito em funcionamento na Casa. Nada diz sobre o trabalho do 
Senador nas comissões, nem sequer individualiza o tra-balho das comissões: o 
número de reuniões, o número de pessoas que foram convidadas para debates 
nessas comissões, enfim, não se dá nenhuma importância ao trabalho das co~ 
missões permanentes. 

Mas isso não é uma crítica à Comissão Díretora anterior que teve como 
Presidente o ilustre Senador Luiz Viana. Absolut,amente. Todos os relatórios 
anterior:s cometem essa falta em relação ao trabalho das comissões perma
nentes. E um hábito. Todos os relatórios anteriores apresentam essa mesma 
falha ao desconhecer o trabalho das comissões permanentes, quando se sabe, 
que é exatamente nos trabalhos das comissões permanentes, onde está a prin
cipal atividade parlamentar, mais importante, inclusive, que o trabalho de 
plenário. Isto não é ~ma novidade, isto é uma conceituação de todos os parla
mentos do mundo. E exatamente nas comissões permanentes onde se exerce 
efetivamente a atividade do parlamentar. 

A propósito deste assunto, deste debate, eu queria dizer aos Srs. Senado
res que tomamos uma iniciativa modesta, uma iniCiativa sem maiores. preten
sões, de realizar um ciclo de conferências sobre Minas e Energia a começar na 
próxima semana. 

Tive um entendimerito cOm o Presidente da Comissão de Minas e Ener
gia, da Câmara dos Deputados - por coincidência, era também desejo dele 

fazer a mesma coisa - e em contacto com o Ministério das Minas e Energia, 
surgiu, então, a idéia de se promover uma exposição do Ministério das Minas 
e Energia no Salão Nobre do C<;:mgresso Nacional, com a participação de to
das as grandes empresas que compõem a estrutura do Ministério das Minas e 
Energia e, através de 4 conferências, se oferecer a opórtunidade de titulares 
desses grandes órgãos de debater com os Srs. Palamentares, e através desse 
debate, se Obter maiores subsídios, vísando aperfeiçoar o conhecimento de 
cada um a respeito das questões de energia e mineração. 

Esse ciclo de conferências será aberto no dia 13, às 10 horas, pelo Minis
tério das Minas e Energia e presidido pelo Presidente do Senado, Senador 
Jarbas Passarinho, e, evidentemente, todos os Srs. Senadores estão convida
dos. 

Este cicio de debates, como disse, não tem grandes pretensões, mas, espe
ramos, a partir do 2~' semestre, tentar, não atravéS de simpósios ou seminários 
Que também 'são cansativos e atê de difícil presença maciça de parlamentares, 
mas; Voú: tentar~ ãtravês da Comissão de Minas e Eriergia, fazer trabalhos téc
nicos, na forma de grupos de trabalho, para que a comissão ofereça seu pen
samento a respeito de alguns problemas nacionais. 

. Acho que o Senado, por exemplo, atraVés da Comissão de Minas Ener
gia, pode.ria expor o seu pensamento a respeito da exploração de minerais na 
Província de Carajãs, do Projeto Jari, do que se está fazendO em termos de ex
ploração mineral no Nordeste, o que estâ se fazendo a respeito do programa 
de substituíção de peti'óleo, as fontes alternativas de energia. Hâ uma quanti~ 
·ctade de assuntos na área de energia e mineração que a ComiSsão de Minas e 
Energia poderia ter seu ponto de vista firmado, e oferecer ao Executivo e à 
Nação uma posição que, certamente, podéria se transformar em uma grande 
contribuição. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, este problema da vitalização dos traba
lhos do Senado Federal, atravês de suas comissões permanentes, ê um traba~ 
lho de todos nó~. Não é meu, não é de nenhum partido, é de todos os Senado .. 
res. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Affonso Camargo, para uma breve comunicação. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP - PR. Para uma comunicação. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Apenas para comunicar ao Senado que, ontem, a Comissão Mista do 
Congresso aprovou o substit.utivo ao Projeto de Lei n9 7, de 1981, que preten

- dia estender o regime do FGTS aos diretores de empresas que não tenham 
vínculos empregatícios com a mesma. 

Infelizmente, o que foi ~provado foi o substitutivo que evitou que o pro
jeto aprovado _na sua r~~ação inicial acabasse se transformando numa grande 
injustiça social para os assalariados urbanos, porque o projeto pretendia 
atender, exatamente, àqueles assalariados que estão nos vértices mesmos dos 
salários urbanos, que são os diretores e não os empregados. E deixaria de 
atender uma outra classe que está na base mesmo dos assalariados urbanos e 
que também não têm direito a essas vantangens do FGTS que são as empre~ 
gadas domésticas. 

O substitutivo estendeu o regime do FGTS e inclusive garantiu à empre
gada doméstica que o empregador deverá depositar atê o último dia útil de 
cada mês, em caderneta de poupança vinculada, em nome do empregado, im
portância correspondente a 8% do salário mínimo regional. 

De modo que, acho que cabe bem registrar este fato porque os emprega
dos domésticos normalmente são mulheres e não vêm sendo atendidos como 
deveriam ser pela legislação trabalhista. Essa empregada doméstica que, por 
ter menos cultura, menos condições de um trabalho mais definido numa em
presa urbana, acaba muitas vezes fazendo o papel de mãe dentro da família 
para que a verdadeira mãe das crianças possa trabalhar fora de casa. Essa 
mulher que fica muitas vezes anos e anos servindo a uma família, na hora que 
sai do emprego, acaba saind~ em péssimas condições financeiras porque não 
tem condições, não tem nem o apoio, não tem nenhuma poupança. De modo 
que, nos pareceu que esse substitutivo, o qual foi oriundo do Relator, Depu
tado Carlos Chiarelli, foi de muito alcance. Esta idéia que também jâ tinha 
sido proposta pelo Senador Itamar Franco e por outros parlamentares é real
mente um desejo, de há muito tempo, deste Congresso Nacional. 

O Poder Legislativo brasileiro pode cooperar, nesta hora, com uma elas~ 
se que realmente é uma das mais desprotegidas ou quem sabe a mais despro
tegida dos trabalhadores urbanos brasileiros. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Presidência convoca ses
são extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, destinada à 
apreciação do Projeto de Lei da Câmara n'1 80, de 1980. 
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobre a mesa, projeto de 
lei que serâ lido pelo Sr. 19-Secretário. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 87, DE 1981 

Introduz alteração na Conso/idaçilo das Leis do Tr~balho. 

O Congresso Nacion"al decreti: 
Art. 1' O parãgrafo único do art. 67 da Consolidação das Leis do Tra· 

balho, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 67 ............................................ . 
Parágrafo único. No..s serviços Que exijam trabalho aos do

mingos, com exceção quarito aos elencos teatrais, serâ estabelecida 
escala ·de revezamento, mensalmente organizada e constando de 
quadro sujeito à fiscalização, assegurado ao empregado um mínimo 
de dois (2) domingos por mês." 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua pUblicação. 
Art. J9 Revogam-se as disposições· ein COntrâriO.-

Justificação 

A CLT garante ao empregado um descanso após 7 dias de trabalho. 
Assegura tainbém a legislação que este descansO- seja preferencialmente 

no domingo. 
Nas empresas onde haja revezamento, o descanso poderá ser em qual

quer dia da semana. 
É imperativo que o trabalhador repouse aos domingos, no mesmo dia 

em que sua família, seus parentes e seus amigos. 
Daí por que propomos o presente projeto ..de lei que visa garantir um 

mínimo de 2 domingos de descanso por mês, ao empregado, ainda que ele 
exerça uma daquelas atividades previstas no parágrafo único do art. 67, da 
CLT. 

Para tanto, o projeto acrescenta ao texto do parâS:rá"fô-i1tilco do art. 67 a 
expressão .. assegurado ao empregado um mínirlio de dois domingos por 
mês". 

Sala das Sessões, 6 de maio de 1981.- Orestes Quércia. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO·LEI NO 5.452- DE 1• DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho 

Art. 67. Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 
vinte e quatro horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência 
pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domin
go, no todo ou em parte. 

Parágrafo úriTCO~--- Nos serviços que exijam trabalho aos domingos, com 
exceção quanto aos elencos teatrais, será estabelecida escala de revezamento, 
mensalmente organizada e constando de quadro sujeito à fiscalização. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -O projeto lido será publi· 
cado e remetido às comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Na sessão anterior foi lido 
o Requerimento n9 80, de 1981, de autoria do nobre Sr. Mauro Benevides e 
outros Srs. Senadores, que nos termos regimentais deveria ser apreciado após 
a Ordem do Dia. 

Entretanto, por falta de quorum, a matéria ficou com sua votação adia
da, devendo ser submetida ao Plenário nesta oportunidade. 

O requerimento solicita que o Expediente da sessão de 7 do corrente seja 
dedicado ao registro do centenário de nascimento do ex-Deputado Federal e 
jornalista Hermenegildo Firmeza. 

Em votação. Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento queiram 
permanecer sentados. (Pausa) Aprovado. 

Em conseqüência, o tempo destinado aos oraliores da hora do Expedien
te da sessão de amanhã, 7 de maio, será dedicado ao registrO do transcurso do 
centenário de nascimento do ex-Deputado Federal Hermenegildo Firmeza. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADOkES: 
EuniCe Michiles- Evandro Carreira- Raimundo Parente- Josê Sar

ney- José Lins- Mauro Benevides....:.... Agenor Maria- Dinarte Mariz--
Humberto Lucena- Marcos Freire- Gilvan Rocha- Lourival Baptista 
- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- João Calmon- Hugo Ramos
Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Tancredo Neves- Amaral Furlan 

--Orestes Quércia- Benedito Ferreira- Benedito Canelas- Vicente Vuo
lo- Affonso C amargo- José Richa- Evclásio Vieira- Dejandir Dalpas~ 
qu.ale - Lenoir Vargas - Pedro Simon - Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Está finda a Hora do Ex· 
pediente. 

Passa-se à 

,ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que serâ Iid_o pelo Sr. }9-Secretârio. 

E lldo o seguinte 

-REQUERIMENTO N• 82, DE 1981 

Nos termos do art. 198, alínea ~'d", do Regimento Interno, requeiro in
versão da Ordem do Dia, a fim de qUê a· triaté-ría constante do ítem n9 15 seja 
submetid~ ao Plenário _eril {9 hi_gãr. -

Sala ~as S_~sõ~,_06_de maio de !_9"81- He/vfdio Nunes 

O SR. P~ESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação o requerimen· 
to que acaba de ser lido. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Qastão Müller (PP- MT)-:- Requeiro verificação da votação, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Vai-se proceder à verifi· 
cação solicitada. 

Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus devidos lugares, para que 
possamos fazer a nova votação pelo processo eletrônico. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores jâ podem votar. (Pausa.) 

O Sr. Nilo Coe/ho_(PDS_- PE)_- Sr. Presidente::, votei, por equívoco, 
ocupando a cadeira do nobre Senador Teotónio Vilela. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Serã feita a retificação. 
Vamos passar à apuração. 

O Sr. Gabriel Húmes (PDS- PA)- Sr. Presidente, votei no lugar do 
Sr. Senador Agenor Maria, por engano. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Serã feita, também, a ano
tação. 

Passawse algo, hoje o que deve levar a Presidência a pedir, mais uma vez, 
para que os Srs. Senadores votem nas cadeiras próprias. (Pausa.) 

VOTAM "SIM" os Srs. Senadqres: 
Nilo Coelho- Gabriel Hermes- João Lúcio- Aderbal Jurema- Al

mir Pinto - Aloysio Chaves - Amaral Peixoto - Benedito Canelas- Be
nedito Ferreira- Bernardino Viana- Helvidio Nunes- Hugo Ramos
João Calmon - José Lins - José Sarney - Jutahy Magalhães - Lenoir 
Vargas- Lomanto Júnior- Louriv3.1 Baptista- Luiz Cavalcante- Luiz 
Vjana- Martins Filho- Milton Cabral- Moacyr Dalla- Murilo Badaró 
- Passos· Pôrto - Raimundo Parente - Tarso Outra - Dinarte Mariz. 

VOTAM "NÁO" Os Srs. Senadores: 
Eunice Michiles - Gastão Müller 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Vou anunciar o resultado. 
Votaram SIM 30 Srs. Senadores; votaram NÃO, 2. 

A Sr!' Eunice Michiles (PDS - AM) - Sr. Presidente, gostaria de 
esclarecer que _votei ''Sim". Deve haver algum engan!J. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Apesar do profundo res
peito e simpatia que me merece a querida S'enadora, não posso brigar com. o 
computador. 

O Sr"" Eunice Michiles (PDS- AM)- E, aí, eu teria que me associar ao 
Sr. Senador Evandro Carreira, quando reclama dos resultados apurados atra
vés de votação eletrônica .. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Retifica-se o voto. 
Não houve número. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS- RN)- Sr. Presidente, não seria o caso de 
se proceder à nova votação? 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Infelizmente, não há se
gunda época para este caso. 

Não há quorum para deliberação. Em conseqüência, as matE:rias constan
tes dos itens o9s I a 24 não serão submetidos à conSideração do Plenário, fi
cando sua apreciação adiada para a sessão ordinária de amanhã. 
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São os seguintes os itens cuja apreciação "é adiada para a sessão 
de amanhã: · 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 70, DE 1980 
(Em regime de urgência- art. 371, "c", do Regimento Interno) 

Projeto de Lei do Senado n9 70, de 1980, do Senador Humberto Lucena, 
que dispõe sobre coligação partidária, e- dâ outras providências, tendo 
parecer oral, da Comi_ss~o_ de Constituição c Justiça, pela 
constitucional~dade, juridicidade e, no mérito, pela rejeição. 

l 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 303, de 1979-

DF, que institui a taxa de Jimpeza pública do Distrito Federal, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 710 a 712 el.029 a 1.031, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça- I' pronunciamento: pela constitucion e e 

juridicidade; 2" pronunciamento: (réexame solicitado em plenário), favorável, 
com emenda n9 3-CCJ, que apresenta; JP pronunciamento: (prestando 
esclarecimento solicitado pela Comissão do Distrito Federai); 

-do Distrito Federal- /P pronunciamento: favorável, nos termos das 
Emendas de nvs I e 2-DF, que apresenta, com voto vencido, em separado, do 
Senador Itamar Franco;?" pronunciamento: favorável ao projeto e à emenda 
da Comissão de Constituição e Justiça; e 

- de Finanças, ravorâVel ao Projeto e às emendas da Comissão do 
Distríto Federai; com voto vencido dos Senadores Affonso Camargo e José 
Richa. 

3 

Votação, em turno único (apreciação _preliminar da constitucionalidade, 
nos termos do art. 296 dO Re"gimento In_tern9), do Projeto d~ Lei do Senad_o __ 
n'i' 305, de 1977 - Cornplemeútar, do Senador Itamar Franco, que dâ nova 
redação aos parágrafos 2v, 39, 49 e 59, e acrescenta parágrafos (antigos e 
novos) à Lei n• 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário 
Nacional), tendo 

PARECERES, sob n•s 222 e L23J, de 1979, e l.Ol3, de 1980, da 
Comíssão 

- de Constituirão e· Justiça, JP pronunciamento - pela 
inconstitucionalidade, com voto vencido dos Senadores Tancredo Neves, Cu
nha Lima, Hugo Ramos e Amaral Furlafl:; 2P pronunciamento - (reex.ame 
solicitado em plenário); -z.-atit'iCã.ndo seu parecer anterior; e 

JP pronunciamento - (reeXarne solicitado em plenário) mantendo seus 
pareceres anteriores, com voto vencidO dos Senadores Leite Chaves e Cunha 
Lima. 

4 

Votação, em turno único (apreCiação preliminar da constitucionalidade, 
nos temros do art. 296 do Regimento Interno}, do Projeto de Lei do Senado 
n'i' 196, de 1979- Complementar, do Senador Franco Montoro, que dispõe 
sobre o pagamento de pensão aos dependentes do trabalhador rural falecido 
antes de 31 de dezembro de 1971, tendo 

PARECERES, sob n•s 43 e 1.005, de 1980, da Comissão 
- de Consrituiçãõ ---~ Justiça - /P pronunciamento.r pela 

inconstitucionalidade, com voto vencido dos Senadores Leite Chaves e Cu
nha Lima; 2P pronunciamento- (reexame solicitado em plenário): mantendo 
seu pronunciamento anterior, com Voto vencido dos Senadores Leite Chaves 
e Cunha Lima. 

·S 

Votação, em turno úlliCo~ -do Pro]C:to de Resolução n"' 172, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia com_o conclusão de seu Parecer n"' 
1.258, de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso doSuJ a 
elevar em CrS 1.785.620.157,75 (um bilhão, setecentos e oitenta e cinco mi
lhões, seiscentos e vinte mil. ceD.tO e cinqUenta e sete cruzeiros e- setenta e 
cinco centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo_ 

PARECERES, sob n•s 1.259 e 1.260,_ de 1980, das Comissões: 
-de Constitulção e ~':'Sti(a, pela co_nsti.tu~ionalidade e juridicidade; e 
- de Municfpios. favorável. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nO? 177, de 198"0 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.273, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mossoró (RN) a 
elevar em Cr$ 315.464.652,36 (trezentos e quinze milhões, quatrocentos e 

sessenta e quatro mil, seiscentos e cinqUenta e dois cruzeiros e trinta e seis 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.274 e 1.275, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Jusriça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 178, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 
1.277, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio das Pedras (SP) a 
elevar em Cr$ 29.983.ô45,00 (vinte e nove milhões, novecentos e oitenta e três 
mil e seiscentos e quarenta e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.278 e 1.279, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade: e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

8 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 179, de 1980 

(apresenta~o pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.280, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC) a 
elevar em CrS 1.530.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.281 e 1.282 de 1980, das Comissões: 
_: de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
~de Municlpios, favorável. 

9 

Votação, em turno tínico, do Projeto de Resolução n9 180, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.283, de 1980), autoriza a Prefeitura Municipal de Araripina (PE) a elevar 
em Cr$ 2.600.000,00 (doiS milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de 
.sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.284 e 1.285, de 1980, das Comissões: 
- de Constitufção e Jiistiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de J:!!!!!.~c(p!os, favorável. 

lO 

Votação, em turno único do -Projeto de Resolução n'i' 181, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nv 
1.286, de !980), autoriza a Prefeitura Municipal de Arês (RN) a elevar em 
Cr$ 1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil e cem 
cruzeiros) o moo_tante de sua dívida consolidada tendo 

PARECERES, sob n•s 1.287 e 1.288, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 182, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia como -conclusão de seu Parecer n9 
1.289, de 1980), ·que aUtoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande 
(PB) a elevar em Cr$ 23.600.000,00 (vinte e três milhões e seicentos mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada tendo 

PARECERES, sob n•s 1.290 e 1.291, de 1980, das Comissões: 
-de Consrituição e Justíça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municfptos, favorável. 

ll 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 183, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.292, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campos Belos (GO) a 
elevar em Cr$ 895.100,00 (oitocentOs e noventa e cinco mil e cem cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.293 e 1.294, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Jusriça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- dé Municípios, favorável. 

13 

Vótação; em turno único, do Projeto de Resolução n9 184, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 
1.295, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dueré (GO) a elevar 
em Cr$ 767.700,00 (setecentos e sessenta e sete mil e setecentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.296 e 1.927, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade; e 
~de Mwzidpios, favorável 
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14 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 189, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclu-são de seu Parecer n~ 
1.310, de 1980), qiie autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Velho (RN) a 
elevar em Cr$ 2.909.300,00 (dois milhões, novecentos c nove mil e trezentos 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.311 e 1.312, de 1980, das Comissões: 
~de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

15 

Votação, em tUrno único, do Projeto de Resolução n9 194, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.325, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina (PI) a elevar 
em Cr$ 37.265.300,00 (trinta e setem:ilhões, duzentos e sessenta c: cinco mil c: 
trezentos cruzeiros) o montante de: sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.326 e 1.327, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

16 

Votação, em turno único do Projeto do Resolução n• 201, do 1980 
(apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 
1.345, de 1980, com voto vencido, em separado, do Senador Uzaro 
Barboza), que autoriza o Governo do Estado de Goiâs a realizar operação de 
empréstimo externo, no valor de USS 35,000,0Q0.00 (trinta e cinco milhões de 
dólares norte-americanos) destinado a financiar programas do Estado, tendo 

PARECER, sob n• 1.346, de 1980, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

17 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 1, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Finanças comQ conclusão de seu Parecer n9 4, 
de 1981, com voto vencido do Senador Lâzaro Barboza), que autoriza o 
Governo do Estado de Pexnarnbuço a rea1iz~r empréstimo externo no valor 
de USS 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares norte~americanos) ou 
o equivalente em outra moeda, destinado ao desenvolvimento agropecuário 
do Estado, tendo 

PARECERES; sob n•s 5 e 6, de 1981, das Comissões: 

- de Constítuíção e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 

- de Municfpios, faVorável. 

18 

Votação, em turno úniCo, do Projeto de_Resoluçã.o n9 21, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Finanças corn_o __ có_nclusão de seu Parecer n9 
108, de 1981, com voto vencido dos _Senadores José Fra.gelli e Affonso 
Camargo), que autoriZa a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul (SP) a 
realizar operação de empréstimo externo, nO valor de USS 20,000,000.00 
(vinte milhões de dólares norte-americanQs), dest_inado a financiar o 
programa de investilnentris urbanos, tendo 

PARECERES, sob n•s 109 e I 10, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, peJa constituCionalidade e jurídicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

19 

Votação, em primeífo üirno,--do Projeto de Lei do Senado n9 351, ~e 
1979, do Senador Roberto Saturnino, que dispõe a respeito da especia1ização 
de engenheiros e arquitetos em "Engenharia de Segurança do Trabalho" e da 
profissão de "Técnico de Segurança do Trabalho" e estabelece providências, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 863 a 865, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

emenda que apresenta, de número 1-CCJ; 
-de Legislação Social, favorâvel ao Projeto e à Eqtenda da Comissão de 

Constituição e Justiça; e 
-de Educação e Cultura, favorável ao projeto e à emenda da Comissão 

de Constituição e Justiça. 

20 

Votação, em primeiro t"ürno (apteciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n9 49, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que 
eleva o valor da importância a ser depositada em favor do empregado, 

quando rescindido seu contrato sem justa causa, alterando o art. 6• ela Lei do 
Fundo de Garantia do Tempo do Serviço, n• 5.107, de 13 do setembro de 1966 
- e determina outras providências, tendo 

l>ARECER, sob ''' 1.026, de I980, da Comissão 
- de Constituição t Justiça, 'pela inconstitucionalidade, com voto 

vencido, em separado, do Senador Cunha Lima c voto vencido dos Senadore! 
Franco Montara e Tancredo Neves. 

:U 
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos 

termos do art. 296 do Regimento Interno) do Projeto de Lei do Senado n• 
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemit~rios, tendo 

PARECER, sob n• 1.006, do 1980, da Comissão 
- de ConstitUição e Justiça, pela juridicidade, com voto vencido dos 

Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador 
Aderbal Jurema. 

22 

Votação, em prim-eiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n9 142, de 1980, do Senador Orestes Qu~rcia, 
alterando dispositivo da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe 
sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, tendo 

PARECER, sob n• 1.034, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 
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Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n9 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que 
isenta do imposto de renda o 139 salário, tendo 

PARECER, sob n• 64, de 1981, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 
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Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado no 163, de 1980, do Senador Orestes 
Quércia, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os 
garçons, tendO 

PARECER, sob n• 1.009, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade. 

O SR.-PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador EvelâSio Vieira. 

O SR. EVELÃS!O V/EJR,i PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTEIIJORMENTE. . 

O SR. PRE§>IDENTE (Cunha Lima) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Agenor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr~_ Presidente, Srs. Senadores: 

Tomei o cuidado de alinhar alguns paradoxos da polftica econômíca do 
Governo Federal. Eu não e-nrettdo a pequena e média empresas brasileiras, de 
um modo geral, trabalhando, na sua maioria, gravosamente, e uma grande 
parte trabalhado deficitariamente, a Nação amargando uma inflação 
galopante, o assalariado de salário mínimo passando fome, e a União, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, com um superâvit extraordinário na receita fiscal, 
um superâvit que, no ano passado, somou uma importância superior a 400 bi
lhões de cruzeiros. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, acredito que o Governo é insensível à 
fome do povo, e é por isso que cresce a cada ano um fosso profundo entre o 
Governo e- a Nação. 

Outro aspecto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de fundamental 
importância, diz respeito ao p~roblema do ICM. ~ o imposto que grava, que 
incide sobre o trabalho. Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não tem sentido 
o imposto incidir sobre a produção, sobre o trabalho; o imposto deve incidir 
sobre o lucro e nunca sobre o trabalho. E, o mais grave, o Governo deixou 
todos os Estados da Federação quase que submetidos tio-somente a esse tipo 
de imposto, imposto que hoje soma a percentagem de 16%, que incide sobre o 
produto bruto na mão do trabalhador, do produtor, acrescido de uma taxa de 
2,5% do FUNRURAL, que soma 18,5%, que incide sobre o produto bruto. 

Estados da _Federação, Sr. Presidente, Srs. Senadores, produtores de 
matéria-prima~ estão aí implorando a caridade do Governo Federal. E a 
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Nação, quase que de um modo geral, como Federação, está desesperada. 
Temos Estados neste País- Piauf,"Sergipe, Rio Grande do Norte --que 
importam mais tributos do que exportam. São Paulo tem um superávit 
extraordinário na receita de ICM, ao passo que esses Estados em certas 
épocas do ano, têm um déficit: importam mais tributo dO- que exportam. 

O Governo reconhece que a inflação, atingindo os três dígitos, é uma 
calamidade. O que faz o GoverriO, _o que-fez o :Governo, o que está fazenao o 
GOverno para minorar o sofriinento do assalariado brasileiro? O que está 
fazendo o GoVeí-n6,já que ele recoMece que a inflaÇão aCima de três dígitos é 
assombrosa e catastrófica? o-que fez ele? Elevou para o ano de 1981-jâ está 
programado- em 102% o aumento da tarifa elétri~a - em 102%! Por que 
esses 102%, Srs. Senadores, se ele sabe que o aumento extraordinário dessa 
tarifa vai deixar centenas de !nílhares de ,lares de operários às escuras? Por 
que essa atitude? Por que o Governo achou que devia sangrar a bolsa magra 
do povo, tirando da mesa fraca do operário brasileiro uma importância 
significa-tiva, paTa jogai.2Cibilhões êm Angra I, em Angra II, promovendo 3. 
energia nuclear? 

Ora, Sr. Presidente, SiS. Senadores, não tem sentido querer desenvolver 
a energia nuclear às custas d~queles "ij{le sofrem foine çm nosso País. 

O que mais vem fazendo o Governo, depois que reconheceu que a in
flação de três dígitos é altamente calamitosa? O Imposto de Renda cobrado e 
arrecadado na fonte, até mesmo excessivamente, voltando ao bolso do 
contribuinte meses depois, vem sem cobertura de um centavo de juros. 
Existem assalariados que eStào pagando ímportância -astronômiCa de 
Imposto de Renda. 

Ora, Sr. Presidente-; Si-s. Senadores, pagar Imposto de Renda sobre sa
lário ê um absurdo. -

Pois bem, o que o Governo vem fazendo para conter a inflação é concor
rer para que essa inflação se acentue cada vez mais. 

Uma outra aberração, um outro paradoxo. No ano passado, 1980, o 
supérfluo, por incrível que pareça, subiu menos do que o essencial. Fiz um 
levantamento e constatei que o preço da televisão a cores, âO ano de 1980 
para o de 1981, aumentou 134%. Pois bem, um conjunto de irrigação, que 
atualmente para o Nordeste é essencial, é de alta importâncja, subiu _230%. 

Como se entende, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o essencial tenha 
uma inflação superior aO suPérfluo? Como se entende-que em uma Nação em 
dificuldade, com os seus as.Sãlariados passando fome, o superávit da reçeita 
orçamentária fiscal seja astronômico? _Como jâ disse, no ano passado~ o 
orçamento fiscal superou a arrecadação previsia, em mais de 400 bilhões de 
cruzeiros. 

A intenção literária do Governo é favorecer o uso do álcool. Gastaram 
com propaganda para desenvolver o Programa Nacional do Álcool, induzi
ram o povo brasileiro a querer bem, _a acredi~ar no Programa Nacional do 
Álcool e, dentro de alguns meses, todo brasileiro passou a carrear recursos 
para que o Programa Nacional do Álcool fosse auto-suficierite. O brasileiro 
chegou a pagar, paga atualmente, Cr$ 66,00 por um litro de ãlcool quando 
põe gasolina no seu carro. O que fez o Governo agora'? Inexplicavelmente, 
subiu o preço do álcool mais que o da gasolina e do óleo diesel. A a!ta da 
gasolina foi de Cr$ 6,00 por litro e ·a alta qo âl~Õol, que é nosso, foi de CrS 
10,00 por· litro. Tenho a imPressão de que este Governo tem um problema 
psíquico qualquer, porquC não tem sentido, o juízo dele não está certo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, volto à análise primeira: temos a pequena 
e mêdia empresas em dificulda4es, na sua __ maioria trabalhando 
deficitariamente, e a Vilião Cõm sllpefãvTi em sua receita Tiscal. Como se 
entende isto? A inflação atingiU três df8iios e o GoVerno aumenta-em 102% a 
tarifa elétrica, para que o povo contribua para o desenvolvimento da energia 
nuclear. Mas, pelo amor de Deus, este povo não tem condições de implantar 
energia nuclear no País. O povo, a massa trabalhadora assalariada está 
passando privação, está passando fome. 

Agora temos esse outro paradoxo, que é o problema do álcool. O Gover
no, apesar da inflação, vem tirando, drasticamente, q subsíd~o de alguns pro
dutos, entre eles o trigo. Produto de pri!!leríssima necessidade, já sofreu, nes
tes últimoS dez -meses, em mêdia, 230% de aumento, que éjustame_nte o subsí
dio que o Governo está tirando. Ora, o Governo tira o subsídio do trigo e, ao 
mesmo tempo, subsidia o açúcar e o âlcool para o europeu consumir esse ál
cool e esse açúcar, que ~nosso, mais barato do que nós! 

Vamos mais longe; ele está premiando o exportador, ele tira o subsídio 
do álcool, do açúcar e premia o exportador, aumentando o preço do álcool 
entre nós, aumentando o preçO do açúcar. O Governo não está normal. 

Para que a Casa tenha uma idéia-, a matéria-prima da cana-de-açúcar 
equivalente à manufatura de 60 quilos de açúcar está sendo vendida, aqui no 
Brasil, na minha ãrea, a Cr$ 36,00 o quilo~ ou seja Cr$ 2.160,00 o saco de 60 
quilos. A mesma quantidade dessa matêria-prima ê transformada em âlcool, 

dá 40 litr9s de álcool que o Governo está exportando por mil trezentos e 
tantos cruzdros. Para ser preciso, quando o povo brasileiro consome o 
açúcar paga Cr$ 2.185,80 e qllari-do o americano do norte ou o japonês. 
consome o álcool, pagam Cr$ 1.392,00. 

O poder aquisitivo do ·alemão, do japonês, do americano do norte é dez 
vezes maior do que o poder aquisitivo do povo brasileiro. Por que, então, eles 
têm o privilégio de pagar quase 50% a menos? Por que, então, eles têm o 
privilégio de gozar os incentivos fiscais e o que se soma aos nossos produtos é 
a incidência tributária cada dia maior? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, são pronunciamentos como· esses que eu 
desejava que a Liderança do Governo contestas~e. pOrque estão aqui as 
Provas; a prova do superávit na receita fiscal; a prova do salário miserável 
que, a esta altura dos acontecimentos, jâ prejudica os valores êticos e morais 
da nacionalidade; salário tão ínfeliz que já atenta contra a própria segurança 
nacional. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu já disse muitas vezes desta tribuna que 
o dono de uma casa, o chefe de uma família não tem força em sua casa, 
mandar em sua família, se ele não pode manter a sua casa, se ele não pode 
manter a sua família. Chegamos a um ponto em que o salário miserável levou 
o assalariado de baixa renda à sarjeta do sofrimento, do abandono e da dor. 

E a nossa classe média? Como anda a classe média obreira deste País? 
Também, Sr. Presidente e Srs. Senadores, marginalizada; com o cadeado no 
telefone, sem Poder maniCr mais os filhos no colégio, alguns deles, aqueles 
que pagam casa ao BNH, jã sublocando quartos. 

Nós temos, por incrível que pareça, dois brasis: o BraSil que vende 
serviço, a PETROBRÁS, a ELETROBRÁS, a TELEBRÁS, com suas direto
rias ganhando astronomicamente bem. participando dos lucros da empresa, e 
o Brasil que presta serviço à saúde pública, ao Ministério da Agricultura, à 
SUDENE, ao DNOCS, ao Ministério do Interior, sem dinheiro, sem 
condições. 

Para que a Casa tenha uma idéia dessa legislação miserável que aí está, 
ela obriga os Prefeitos dos municípios a arcarem com a responsabilidade da 
educação rural, sem poderem pagar à professora; e manterem as estradas 

_ vicinais, sem poderem faúr estrada nenhuma. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte, Senador? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Com o maior prazer, 
Senador José Ricba. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Nobre Senador Agenor Maria, não 
me Canso de louvar o seu extraordinário espírito público, a sua grande 
preocupação com os problemas sociaís deste País. V. Ex• tem toda a razão 
quando verbera, dessa tribuna, a situação aflitiva em -que se encontra -0 povo 
brasileiro. A classe trabalhadora, como V. Ex• muito bem assinalou há 
poucos instantes. no seu discurso, está pagando um pesado ônus por esta 
política económico-financeira adotada no País. E eu, sinceramente, já 
começo a colocar em dúvida esse tal modelo de que tantos falam e eu também 
vivo falando; aqho que não existe modelo nenhum, porque as autoridades, no 
campo económico,.: estão completamente perdidas e impotentes para resolver 
os problemas económicos do País, sobretudo com a sua gravidade tendo 
atingido a uma tal proporção que me parece faltar, inclusive, independência, 
para que as medidas certas possam ser adotadas. Quanto às multinacionais, 
por exemplo~ _ _todas as multinacionais têm algum vínculo com algum banco 
ihternaciônal;- e- o País -_~tâ_ todo ele pendurado num excessivo volume de 
dívida externa que _não_ permite, portanto, às autoridades nesta área terem a 
independência para adotar as medidas corretivas nos rumos da economia, 
capazes de minorar um pouco o· ãlto preço social que o brasileiro está 
pagando. Ainda ontem, pude abordar aqui o assunto, dando um exemplo de 
que, impotente o Governo para apertar, para resolver, para fazer com que as 
dificuldades possam ser igualmente distribuídas entre todos os brasileiros, o 
GoVerno, pratiCalriente, concentra o combate à inflação nas classes 
assalariadas._ ~~tão, o ónus maior, ou quase total do combate à inflação, as 
classes assalariadas é que estão pagando. Ontem ainda, para citar um exem
plo, eu abordava a recente decisão adotada pelo Governo, fazendo com que 
aqueles benefícios que o trabalhador recebe, os abonos ou rendimentos do 
PIS - Programa de Integração Social - que antigamente o trabalhador 
recebia todos eles nos três últimos meses do ano, outubro, novembro e 
dezembro, o Governo agora resolveu diluir isto em 12 meses. Resultado: 
aqueles que vão receber depois de dezembro, vão ter uma defasagem, nas 
migalhas que recebem, de seis, meses. Numa inflação de 10% ao mês, V. Ex' 
há de imaginar o que isto vai representar, exatamente nas costas de quem não 
tem condições de suportar esse sacrificio. A desvalorização da moeda vai 
irlc~dir sobre essas migalhas que os trabalhadores, sobretudo os de mais baixa 
renda, vão receber do PIS, ainda defasado, corroído. São migalhas corroídas 
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pela inflação; V. Ex• hâ de imaginar, como todos nós aqui que nos 
preocupamos com os problemas sociais do País, o que isso vai significar para 
a imensa maiorià -dos trabalhadores brasileiros. V. Ex• fez também uma 
referência ao problema da habitação popular. Desgraçadamente, o programa 
não deu certo. e, preciso que se reconheça: o programa habitacional brasileiro 
não deu certo. E agora ainda se anuncia, para junho ou julho, um reajuste da 
ordem de 70% nas prestações do BNH ... 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - 73,8% 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Pois então. Veja V. Ex•, quase 74%. 
Quem é que vai àgUelltar isso? Não há quem agUente. Sobre esse assunto, que 
V. Ex• estâ 3.bo"i'dando cOm muita competência, nós ainda, especificamente 
sobre este problema da prestação do BNH, vamos voltar, na semana que 
vem, a debater aqui nesta Casa. Quero registrar-os meus cumprimentos a V. 
Ex• porque, mais uma vez, com a grande sensibilidade humana que V. Ex• 
tem, traz ao conhecimento e ao debate desta Casa um assunto-tão importante 
como este. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)-'- Nobre Sendor José Ri· 
cha, agradeço emocionado pelos elementos e subsidies que V. Ex• trouxe ao 
meu humilde discUrso. 

No alinhamento que fiz, encontrei outro" paradoxo: o Governo, 
reconhecendo o problema do salãrio, atendeu à reformulação semestral. Mas, 
como foi que o Governo-atendeu à reformulação semestral do salário? Até 15 
salários; e só uma categoria; O assalariado público federal, estadual, 
municipal ou os assalariados, de um modo_ geral, acima de 15 salários, não 
têm reformulação. E de se perguntar: será que o assalariado de 15 salários, ou 
o assalariado funcionário público federal, estadual, municipal; serâ que o 
Exército, a Marinha, a Aeronáutica; será que toda essa gente ê diferente? 
Agora não existe mais anualidade; agora é semestral; tudo é feito na base do 
semestre; e quando aumenta o salário se:m_estrªl, aumenta tudo neste País, 
prejudicando todas aquelas categorias, sejam _elas quais forem, para as quais 
não se fez reformulação. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o problema é muito grave. Criouwse 
uma confusão tão grande no mundo dos assalariados, que eu não sei, 
sinceramente, até que ponto vai essà desmotivação. 

O Sr. Almir Pinto (PDS_- CE) - Perinite V. Ex• um ~parte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Com o maior prazer, 
nobre Senador Almir Pinto. 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - V. Ex• aborda, na verdade, um 
assunto muito interessante. No que diz respeito a esse reajustamento salarial, 
acho uma discriminação muito grande em relação ao funcionalismo público 
estatutârTõ, porqUe só quem tem direito ao reajuste salarial é o CLT, não é 
verdade? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Certo! 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - Então, o estaü1tjrio não tem direito 
ao reajuste semestral, mas sofre as conseqUências do reajuste -dos preços. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB .,-_RN)- Muito bem! 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE) -Isso vai_ ser diffcil conciliar. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Fico grato, Senador 
Almir Pinto~ e paraben1zowme com V. Ex• Embora com assento na Bancada 
do Governo, reconhece a profundidade do drama que vive o assalariado em 
nosso País. Porque eu alinhei, Senador Almir Pinto, uma série de fatos ·que 
me deixam preocupado. Acho que O" Governo perdeu o juízo; acho que o 
Governo não está cOmjufzo certo;· precisa urria jUnia.- médica consultar o 
Governo. 

Senador Dirceu Cardoso, V. Ex• não estava aqui presente. Comecei 
dizendo o seguinte: a Nação está em dificuldades; a pequena e média 
empresas, trabalhando gravosamente, e uma grande parte até 
deficitariamente. No entanto, hã superávit no orçamento fiscal da União. 
Como se entende a povo sofrendo e o Governo arrecadando impostos 
demais? 

Segundo, o Governo reconhece que a inflação- adina de três digitas, 
porque ela passou de 100%, deixou o pequeno assalariado em situação 
miserável. Que fez o GoVer.ilo'? AumentOu este ano, estâ programado, a taxa 
energética em 102%, porque o Governo acha que este povo, que estã 
sofrendo, pode contribuir com 20 .bilhões para desenvolver o projeto da 
energia nuclear. 

O Governo-, por incrível que pareça, permitiu que o supêrfluo subisse 
menos que o essencial. Fiz um levantamento e constatei o seguinte: a televisão 
a cores subiu de 1980 para 1981, 134% e o conjunto de irrigação, que é 
essencial, subiu 230%. E outro paradoxo. 

O Governo tem intenção, pelo menos literária, de ajudar o problema 
nacional do álcool, estimulando o povo brasileiro a usar o álcool que é nosso, 
usando o menos possível a gasolina, o petróleo, enfim. Que fez o Governo 
recentemente? Subiu CrS 6,00 em litro da gasolina, que não é nossa, e subiu 
CrS 10,00 no litro de álcool, que é nosso. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) -V. Ex• permite um aparte? 

O Sr. AI11Jir Pinto (PDS -c:_ CE) .,.- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Darei o aparte ao 
Senador Dirceu Cardoso e, logo em seguida, a V. Ex•, Senador Almir Pinto. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - V. Ex• agora cifrou um problema de 
profunda gravidade e me fez recordar uma comunicação que recebi da zona 
sul do meu Estado, anteontem e ontem por telefone, de agências de venda de 
automóveis, dizendo o seguinte: "Não vendemos mais carro algum a âlcool, 
porque o povo não quer comprá-lo, porque o álcool está numa situação 
duvidosa, sofrendo alterações e aumentos todos os meses, que ninguém quer 
mais comprar carro a álcool._ Exatamente o que V. Ex• acaba de relatar, no 
seu substancioso discurso, que está revelando defeitos da nossa legislação e 
da posição econômica que o Governo está a ildotar. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Senador Dirceu Cardoso, 
o que gastou o Governo, para motivar o povo brasileiro a comprar carro a 
álcool, foi uma Soma fabulosa-. Então,- -permitiram uma campanha na 
imprensa, há âgua no âlcool, álcool adulterado, e, agora, permitiram subir o 
álcool dez cruzeiros no litro, mais do que a gasolina, desmotivando o povo 
brasileiro para deixar de consumir automóvel a álcool para voltar a consumir 
automóvel a gasolina. 

Então, é de se perguntar se esse Governo está com juízo. Não está, não. 
Mas estã aqui alinhada uma série de incongruências que não têm 

sentido, e eu vou mais longe, pois não é só o problema do álcool; levamos 
mais de trinta anos para preservarmos o monopólio do nosso petróleo. Muito 
bem! Acabou o monopólio do petróleo. Nós ternos Cãrajâs, qüe poucas 
naÇÕes do mundO dispõem do potencial mineral de Carajâs - o ferro, o 
alumínio, o ouro, o manganês. É uma coisa formidável. Pois bem, preparaRse 
psicologicamente ·a Nação, através dessa rede de televisão, que não temos 
como arcar com a responsabilidade de explorar o minério que é nosso. Que 
estamos fazendo? Pegamos o alumínio, e este alumínio do Norte poucas 
nações do mundo têm, está esgotãdo, entregamos ao capital estrangeiro e, 
por incrível que possa parecer, não participamos com nada. E estamos 
fazendo Tucuruí~ para oferecer energia 70% mais barata àquele capital 
estrangeiro que vai explorar o alumfnio que é nosso. Descobrimos o 
alUmínio, de está ali. Estamos fazendo Carajãs com dinheiro emprestado a 
juros altos, e eles vão consumir mais energia do que todo o Estado do Mara-

- nhão. E o grave: o homem maís humilde do _Maranhão está pagando 70% a 
mais no preço da energia do que eles vão pagar. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse ê um caso de policia. Não tem 
sentido, não tem lógica, e é evidente que o Governo, sinceramente, estã 
perdendo o juízo. 

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

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Com o maior prazer, 
Senador. 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - Acredito que o Governo não esteja 
perdendo o juízo, como V. Ex• entende. Se bem que V. Ex• faça um discurso 
assim quase que um tipo cosmopolita internacional, porque a inteligência de 
V. Ex• ferve de uma forma tal que traz à baila, ao mesmo tempo, assuntos de 
alta relevância para a economia da Nação. Eu não sou economista, não estuR 
dO a"sSun-toS ecOnôinicos, fruis vou por partes: quaildo V. Ex• falou na questão 
do âlcÔol - o Goverõo ter subid-o mais o álcool do que a gasolina e o óleo 
diesel. A culpa não é do Governo; a culpa é nossa: é exatamente a vasão subR 
reptícia deste combustível que levou o Governo a gravar o seu preço um pouR 
co_ mais do que aquele que desejávamos que fosse. Sabe V. Ex• que 50% do âiR 
cÓol brasileiro foi, subRrepticiamente,'-esCasseando."Não sei como, houve esta 
vasão enorme, mistura de 50% para aqui, 50% para acolá, o álcool está se aca
bando de maneira SU:bwreptícia. Então, o Governo se viu na obrigação de uma 
taxação maiS alta, para evitar isto Que todo o brasileiro está com receio, incluR 
sive agora testemunhado pelo nobre Senador Dirceu Cardoso, do álcool, deR 
saparecer. Porque pelo fato de o âlcool ser mais barato, estavam comprando 
o aludido combustível para utilizações diversas, o que vinha motivando a sua 
escassez. Esta talvez tenha sido uma das razões essenciais que levaram Sua 
Excelência o Senh~r Presidente da República a concordar com os seus auxiR 
li ares, numa taxação mais forte do álcool em relação à gasolina e ao óleo dieR 
sei. Mas, mesmo assim, de qualquer forma, é dinheiro nosso, que fica dentro 
do. País e que não vai para o Oriente Médio. Mesmo com a diferença, diga R 
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mos, de Cr$ 20,00 por litro, ainda é dinheiro nosso, que não sai para ·o Oifen
te Médio. Agora, V. Ex• falou sobre Tucuruí e Ca:_!ãjâ~.-v. Ex• sabe que um 
Brasil, um país em dificuldades financeiras, tem que buscar dinheiro fora 
para poder tocar para frente todas essas grandes obras, como- as de Tucuruf e 
Carajás. Numa reunião da SUDAM, em Belém, eu-, como~representante da 
Cõmi.Ssão de Assuntos Regionais. do S"eitado, e o nobre Deputado Joel Ferrei
ra, como representante da Câmara do"s Deputados, tomamos conhecimento, 
de que Tucüruí (efá (file Séf-desmatada dentro de três anOs, no máximo, por
que, neste prazo, a barragem ficará pronta, e aquela área será inundada. En
tão, serão 260 mil hectares de florestas que terão que ser limpos, retiradas 
dessa mata da Bacia de Tucuruí. V. Ex• sabe que apenas uma· empreiteira bra
sileira se apresentou em condições de fazer algum serviçÓ, talvez um terço_, 
Empresas estrangeiras, francesas, se prontificaram a fazer a limpeza da ârea 
mas, até agora, não deram nenhuma resposta, o que vem causando uma certa 
apreensão, porque o n~o desmatamento causarã enorme prejuízo à Nação. 
Carajás, V, Ex• disse, foi buscar dinheiro a juros altos. Quanto a esta parte 
deixaria para o nobre senador José Lins que é 9 encarregado da Liderança do 
Governo na parte econômica, e que está chegando agora ao plenário, poderia 
dar informes mais acertados, porque é um estudioso do assunto. Mas, de 
qualquer forma, o Governo- não está perdendo o juízo, está é cansando o seu 
juízo com as dificuldades enormes que-a Nação oferece, de toda ordem. É um 
pais que está cm fase de transição, e que tem tudo dentro do seu território, no 
seu subsolo. E, naturalmente, a exploração dessas riquezas não poderá ser feik 
ta da noite para o dia, terá que obedecer a um conograma de trabalho, de 
acordo com os meios que a Nação dispuser. 

O SR. AGENOR MARTA-(PMDB- RN)- Senador Almir Pinto, a 
adulteração do álcool, ou a venda às escondidas do produto, não são argu
mentos que possam servir para convencer o povo brasileiro da alta desenfrea
da de dez cruzeiros num litro. Um outro aspecto, Senador Almir Pinto, é que 
o álcool é nosso, e o povo deve continuar a ser motivado para usá-lo. Ouvi, 
neste mês de abril último, o Ministro afirmar que não ia subir o preço dos 
combustíveis. Pois bem, ele afirmou numa semana e na outra os preços dos 
combustíveis subiram. Antigamente, a palavra do Governo era palavra de fé, 
merecia respeito. Mas, infelizmente, hoje não está acontecendo isto. 

Senador Almir Pinto, V. Ex~ me conhéce, sabe que tenho um devotamen
to especíal por V. Ex•, sabe que jamais vim a esta tribuna tecer comentários 
ideológicos ou mesmo·j,a~tldário~. Trago alinhada neste papel uma série de 
coisas que me deixam preOcupado. Veja bem, V. Exf., que ê um homem do 
Ceaiá, do Nordeste, sabe que o algodão fibroso, o algodão fibra longa- só 
temos o Egito para concorrer conosco, neste tipo- V. Exf. sabe que o que ele 
ganha em sedosidade, resistência, em comprimento de fibra, perde em produ
tividade. A produtividade deste algodão não chega nem perto da do algodão 
de fibra curta, mas é um produto de características excepcionais, e nós preci
samos continuar a cultivar este tipo de algodão. 

Ora, pagar I 6% de tributo sobre esse tipo de algodão, é um absurdo por
que ele não tem rentabilidade para responder por essa obrigação tributária. B 
uma agricultura gravosa que se produz numa pequena faixa do Ceará, do Rio 
Grande do Norte e da Paraíba. E só. São os únicos três Estados que concegui
ram produzir esse tipo de algodão para o fabrico de fios finos. Temos, hoje, 
no Brasil, mais carretilha do que produção desse tipo. Esse algodão perdeu, 
aos poucos, a uniformidade, e o Brasil, que tinha o melhor tipo do mundo, 
perdeu, por conta da uniformidade, para o Egito, que tem o algodão de me
lhor uniformidade do que o nosso. 

Quando o Governo modificou a filosofia tributária, em 1967, deiXou os 
Governos estaduais com o ICM,_ e a fncidência tdbutária, de 16%, sobre esse 
algodão de produção baixa, de baixo rendimento, transformou a cultura, à
quela época gravosa, em altamente deficitária. nós estamos deixando de pro
duzir algodão fibroso, nesta região, porque não temos como responder por 
esta obrigação tributária. 

Segundo, o Governo sabe que os Governos estaduais, de alguns Estados 
da Federação, importam mais tributos do que exportam, mas ficaram eles, 
apenas, com esse tipo de ICM, esse tipo de tributo para arcar com as suares
ponsabilidades. O meu Estado, independente ~o cotonicultor, o produtor 
desse tipo de algodão, sofreu uma incidência que transforma uma cultura gra
vosa em deficitária. 

A nossa polícia- o Governo do Estado não tem condições de pagar a 
nossa polícia. Para que V. E.x• tenha uma idéia, um sargento, delegado de 
polícia de um município qualquer, percebe menos Cr$ 3.500,00 de soldo. Um 
coronel, em fim de carreira, tem um soldo de Cr$ 23.000,00. RecebLuma carta 
hã trinta dias, e o capitão que me escreveu pediu conveniência, me dando a 
relação do que ganha, o soldo, dizendo o seguinte; "Se o Governador conti
nuar a pagar esse soldo, dentro de pouco tempo só vai ficar baitdido na polí-

cía"". Eritão, essa estrutura que está aí, essa legislação que se encontra aí, ê 
preciso mudar. porque, da maneira que vai, não é possível. 

Alinhei outros dados, também, nesse campo, que mostra o desequilíbrio, 
Senador Alrnir Pinto. O dinheiro deve ser o veículo do trabalho, da produção 
e do lucro ... Mas o_ dinheiro jamais pode ser o instrumento do lucro, porque 
pára passãr a ser o- in-strumento só do lucro-, vamos virar um país "de agiota:.. 
gem, simpleSmeilte de agiotagem. 

TenhO -em mãos uma observação séria do Sr. Adolpho Bloch, que diz o 
empresário Adolpho B!och? 

Manchete, 24-5-80 
Que capitalista sou eu? Sei que sou empresário com milhares de 

companheíros· que trabalham comigo. E a responsabilidade~ a mes
ma de quando aqui comecei em 1922. Naquele tempo, conhecia a 
misêriã pobre. Hoje, conheço a riqueza pobre. Mas melhorei muito. 
Sübstituí meu_ trottoir bancârio pelo trottoir telefônico. O meu 
problema é o de todos os empresários que desejam conservar e mo
dernizar o que construíram com obstinada perserverança, durante 
muitos anos, mantendo e ampliando o mercado de trabalho. Preci
so, em nossa empresa, de 250 milhões de cruzeiros por mês para po
der dormir sossegado. Muitas vezes não tenho essa quantia. Então 
não durmo .. Agora, meus amigos, se eu não quisesse trabalhar, esta
va milionário. -Mas para quê? Para não fazer nada? 

Está em voga dizer-se que o capitalismo é selvagem. Vi isso no 
país de Sua Majestade Leonid Brejnev Primeiro e único, onde os 
comissãrios do povo ficam sentados, sem responsabilidade, numa 
cadeira observando os outros a não fazer nada. Mesmo aSsim, eles 
apresentam balancetes diários. Postos de gasolina, farmácias, res
taurantes etc. Ficam fechados durante uma hora por causa do ba
lanço. No pafs dos artistas do Teatro Bolshoi não há o que comprar. 
Toda a produção vai para a guerra. Qual a responsabilidade desse 
tovarichtch comissário do povo? Zero à esquerda. Ele não tem 
problemas d~ pagamento, de concorrência, de estabilidade, de for
necedores, de inflação. Em 1921, eu ganhava 130 rublos como im
pressor na oficina que fora do meu pai e que passara a pertencer ao 
governo. Hoje, em 1980, esse salário continua sendo 130 rublos. O 
cidadão mais bem pago no país do Kremlin era o genial Rostropo
vich: 408 rublos. Por ter hospedado seu amigo So!ieriitzin em sua 
datecha, o famoso violoncelista foi demitido e teve cassada sua cida
dania. 

Conheço a loja Gum na Praça Vermelha. Sua variedade de arti
gos é menor do que numa loja de Brás de Pina. A propósito~ éontarn -
em Moscou a seguinte história: fizeram uma pesquisa nas universi
dades e perguntaram a um dos estudantes sobre a profissão dos 
pais. Um dos jovens respondeu: .. Meu pai é astronauta. No mo~ 
mento, ele está em órbita, mas vai descer na Sibéria às 15h 46min. 
Tomdrá um avião e·chegarã a Moscou às 16h 4min. Mudará a farda 
e às I9h 12 min estará el!l casa." "E a sua mãe?"- perguntou o pes
quisador ... Ela também trabalha, mas não tem hora para chegar em 
casa porque está na fila para comprar uma camisa de ny~on que há 
um mês a Gum estâ anunciando para hoje." 

Meus amüws: - _ 
Não sou economista. Somente folheei os livros de Economia. 

Acho~os muito chatos. No rodapé de Cada página tem sempre várias 
notas, em corpo 4, para se ler com alente. Apesar de não ter estuda~ 
do Economia, sei_ que as obras de base são feitas peloS g~:wernos ati
mistas. Num país democrático, o grande comprador _é_ o _governo 
que realiza grandes_ Ç>bfas- e aumenta o_ poder aquisitivo cio povo_. 

Imaginem quejâ temos, sem contar ltaipu, 30 rriilhõeS de KW 
gerados por ,nossas hidrelétricas,_ Temo·s cãpacidade para 213-mi-:. 
lhões de K W somos o país __ rpais rico_ do mundo em potencial 
hidrelétrico. Se tivéssemq_§ de Produzfr esses 30 milhões de kwjcom 
petróleo, teríamos de corriprar 800 mil barris diãrios. A 35 dólares 
cada um, gastai-íamos mais 8 bilhões e 400 milhões de dólares por 
ano. Poucas lâmpadas poderiam ser acesar." 

Mais adiante diz ele o seguinte: 
"O que não posso compreender é a correção monetária, os ju

ros alfísSímos e as especulações. Quem paga tocfM esses lucros é o 
povo. Por que razão tanta facilidade para quem"'rJ""-em dinheiro? A 
eles dá~se todas as oportunidades de lucros de ovefnight, sem exigir 
qualquer trabalho. · 

O dinheiro tem o seu valor. Mas não pode render mais de 6% 
ao ano.'~ 

Ora, Senador, isSo é uma nota de um empresário do Governo. E o que 
está fazendo o Governo nessa área financeira? Está garantindo o lucro tri~ 
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mestral de 20% à poupança ociosa. O empresário está _af deficitariamente tra
balhando, correndo o risco de, trabalhando, perder o que tem; e esse tipo de 
rico financei"ro riãó tehl outro trabalho senão o de colocar na poupança e ficar 
com a garantia e o sigilo, ganhando sem fazer nada. 

Não podemos continuar, Senador Almir Pinto, dando a- qUeni:tem oUi
nheiro o-direito de ter tudo, e negando a quem trabalha, pelo menos, o direito 
de trabalhando poder viver às suas custas. 

O Sr. Almir PJnto (PDS - CE) - Permite V. Ex• UIJl aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Pois não. 

O Sr. Almir Pinto (PDS- CE)- O raciocínio de V. Ex• estã certo. Hã 
pouco falava eu com o nobre Senador Evel_ãsio Vieira sobre essa questão em
presarial do País. Não acredito que utn empresário afortUnado estacione o 
desenvolvimento da sua empresa e limite~se a depositar os lucros na pou
pança, prejudicando~ digamos assim- o ritmo empresarial brasileiro. Andei 
agora pelo exterior e dizia ao meu nobre colega Senador Evelâsio Vieira que 
alguns países acham que há um certo amofinamento do nosso comércio, por
que as empresas brasileiras, não oferecem- aquela sustentação de vendas de 
seus produtos ao com~rcio estrangeiro. Por exemplo: se este ano fecham um 
negócio com certo país para a venda de determinado produto, o pafs compra
dor fica na dúvida se para o ano seguinte poderá contar com a continuidade 
do negócio executado._ Hã, por conseguinte, como que uma estagnação do 
empresariado nacional. Não falo nas empresas estatais, estou falando no em
presariado de uma maneira geraf; isso foi o que senti das conversas que ouvi: 
exatamente falta de segurança que o comércio internãdnal sente em relação à 
empresa brasileira. Eles compram, mas não têm a segurança de que no ·outro 
ano poderã comprar a mesma coisa que conseguiu no ano anterior. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB ,- RN)- Muito obrigado a V. Ex• 
por mais uma vez concordar com meu discurso. 

Ainda o nobre Sr. Adolpho Bloch, encerrando o que disse, escreveu o se
guinte: 

.. Se você constrói uma casa, uma indústria, administra uma fa
zenda, é justo que seu ganho chegue a 10 ou 12%. Agora, se você 
não fez nada, pensa apenas na cOrreção monetária, nos juros, tenha 
paciência, você estâ criando a inflaçã_o e o desemprego." 

Essa é a_verdade, Senador. Es~e lucro astronômico desta poupança ocio
sa, estã gerando desemprego, estã desmotivando todo mundo. 

Sr. Presidente, antes de concluir, desejo trazer ao conhecimento da Casa 
o problema do petróleo. 

. No ano passado- ano de 1980- a PETROBRAS vendia o óleo com
bustível a Cr$ 4,50; o diesel a Cr$ 12,00; a gasolina a Cr$ 26,00; nafta a Cr$ 
14,00 o gãs a Cr$ 10,70. A PETROBRÃS apurava, no ano passado, Cr$ 
1.844,74 num barril de petróleo. Como custava Cr$ 1.450,80 a 3'1 dólares o 
barril~ o lucro da PETROBRÃS, no ano passS:do, era de Cr$ 393,94. 

Este ano, Sr. Presidente, com o dólar um pouco alterado, mas com os 
preços dos combustíveis, o óleo combustÍ,vel a Cr$ 14,_60, o diesel a Cr$ 26,00, 
a gasolina a Cr$ 60,00 '- jã passou, jã subiu- a nafta a Cr$ 37 ,00, eles estão 
apurando num barril de petróleo, a imprtância de Cr$ 4.462, 14; o lucro este 
ano, do barril de petróleo, sobre esse preço·, chega a Cr$ 2.013,00 por barril. 

Ora, no ano passado era Cr$ 393,94; este ano elevou~s_e para Cr$ 
2.013,00. Esse lucro absurdo n~o tem motivo de ser. Daí eu ter afirmado que 
nós temos dois Brasis; o Brasil daqueles que vendem serviços, que vendendo 
serviçOs ganham o que querem, e o Brasil daqueles que prestam serviços, e 
falta a injeção nos hospitais, e falta e cons~rvação dàs estradas, e falta a sala 
de aula, e falta o leite nos hospitais. 

Sr. Presidente e Sts:~ Senadores, é uma r~lidad~ que grita e que perturba; 
grita e perturba porque- eu jã disse desta tribuna-, nós seremos obrigados 
a preservar os valores_cívfco-S, éticós e morais da no_ssa~sociedade, mas jamais 
nós poderemos preservar esses valores com esta mise:rüt., com esta fome cam-
peando nos lares. ~ 

Se nós não tivermOS capacidade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de pre
servar a família, a religiãO e-o-c:ívismo, eu não sei par'a-onde nós vamos ser ar-
rastados. _.:_...._ ~ 

O Sr. José Frage/li (PP - MS) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIÀ (PMDB - RN) - Çom o maior prazer, 
nobre Senador Jose: Fragelli. 

O Sr. José Fragelli (PP- MS)- Apenas para lembrar o seguinte: hã 
dois ou três anos, li um artigo de um dos homens que considera mais compe
tentes e mais sérios deste País, Glaicon de Paiva, de um seu trabalho publica
do no Digesto Económico; rião me recordo, agora, porque tenho uma péssi~ 
ma memória, dos dados, mas ele mostrava que o presidente e os d.ireto~s da 
PETROBRÁS ganhavam mais do que os presidentes e diretores da IBM, da 

OE, da General Motors, enfim, de qualquer das maiOres empresas do_mundo; 
eram os homens mais bem pagos do mundo: o presidente e os diretores da 
PETROBRÃS. Tenho, se não me engano, esse Digesto Econômico e poderei 
trazê-lo para provar is_so. É o que V.-Ex• está dizendo: há uma remuneração 
exagel-ad_a, um &_~nho muito grande daqueles que já t~ muito, tírando da
queles que têm pouco ou não têm nada. Eu queria r~gistrar este aparte para 
JllOStrar- não sei se essa situação foi mudad;~., porque, de lá para cá, o Se
nhor Presidente da República, o Poder Executivo p3.rece que tomou a decisão 
de diminuir os ganhos ou os salários dos dirigentes das nossas empresas esta
tais. Mas, isso, Glaicon de Paiva registrou em num artigo há dois ou três 
anos, que está no Digesto Econômico, quando o BraSil remunerava o presi
dente e os diretores da PETROBRÃS em bem mais do que os presidentes e 
diretores das maiores _companhias do mundo. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Senador Josê Fragelli, 
muito obrigado. 

Antes de concluir, Sr. Presidente e Srs. Senadores, tirar o subsidio do tri
go e tirar todos os subsídios, criando mais pobreza em nosso País e, paralelo a 
isso, tirar todo o ônus para exportar para o exterior, eu não entendo, aumen
tar 10 cruzeiros no ãlcool, aumentando no álcool mais do que aumentaram 
na gasolina e no óleo diesel, também não entendo. 

O Sr. Moacir Dalla (PDS - ES) ~V. Ex• permite, nobre Senador? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Senador Moacyr Dalla, 
darei o aparte a V. Ex• logo que conclua este meu raciocínio. 

Fiz um levantamento e constatei que em 1975, 1 litro de die::. ..I custava 1 
cruzeiro e 53 centavos. O diesel é o combustível do tratar, o diesel é o com
bustível da máquina, o diesel é o combustível da produção. Ora, se o diesel e: 
o combustível do tratar, da máquina e da produção, eu entendia que ia en
contrar um percentual mais abaixo do que o percentual sobre a gasolina. 
Ledo engano! A gasolina, custava, em 1975, 3 cruzeiros e 20 centavos, os per
centuais do diesel, por incrível que possa parecer, eram superiores aos da ga
solina. Foi encontrado para o diesel ~.024% e, para a gasolina, 1.972%. Gros
so modo, pode~se dizer que a gasolina subiu para 66 cruzeiros e o diesel ficou 
em 32 cruzeiros e 50 centavos. Mas O percentual elevou~se muito mais, po!~ 
que o diesel custava 1,53 e a gasolina custava mais do que duas vezes mais. 

Sr. Presidente, pediria da magnanimidade de V. Ex•, da sua sensibilida~ 
de, a oportunidade para apenas dois apartes: o aparte ao nobre Seriador 
Moacyr Dalla e, a seguir,- ão nobre _Senador Dirceu Cardoso. 

O Sr. Moacyr Da/la (PDS - ES) Eminente Senador Agenor Maria, ter 
parlamentado com V. Ex• várias e reiteradas vezes, é motivo de grande alegria 
para mim, que considero um homem que sabe debater os assuntos populares. 
Nessa tribuna V. Ex• se agiganta, mas é mister que eu hoje faça justiça a mim 
mesmo; hoje, vejO V. Ex', não aquele Agenor Mar~a que eu conheça, mas 
bastante mesmo, radical. Só para ilustrar o nosso posicionamento, que é afli
tivo corno o de V. Ex•, que é de preocupação constante como é de V. Ex•, vou 
contar o que aconteceu há dias no meu Espirita Santo: um prefeito de uma ci.:. 
dade no norte capixaba~ filho de imigrantes, homem que jâ serviu ao paço 
municipal por duas legislaturas, saiu e foi dar uma volta, um passeio, para ver 
seus parentes; pensou em fica-r nesse país-trinta dias. A comida não era racio
nada não, Ex•. ele não podia comer o que queria; pensou em ficar trinta dias 
ficou sete, voltou de lá e disse que o melhor País do mundo, com gasolina a 
100 cruzeiros, ainda é o BraSil, porque temos liberdade e ainda podemos co
mer o que queremos. Deu uma entrevista ao jornal A Gazeta- rogo o teste
munho dos nobres Senadores João Calmon e Dirceu Cardoso - dizendo 
para o Espírito Santo e para o Brasil o que vim pelas andanças dele pelo mun
do e o que ele sentiu. Vou assumir um compromisso de público com V. Ex•, 
depois de V. Ex• espancar, bater, arranhar todos os problemas nacionais, de 
lhe mandar a entrevista de um homem sério, de um homem direito, que saiu 
deste Pais pata visitar os seus familiares em outros paises da Europa, e deu 
uma entrevista que faz pasmar aqueles que têm um mínimo de sensibilidade 
- esse homem chama-se Eduardo Glazan. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN)- Senador Moacyr Dalla, 
no decorrer dos anos, tive a felicidade de cultivar uma amizade muito sólida 
çom V. Ex• 

O Sr. Moacyr Da/la (PDS - ES) - A recíproca é verdadeira. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- O que alinhei nesse doeu
- mento e faz parte das minhas preocupações, é para que o nosso Pais não vá 
chegar ao ponto em que chegaram esses paises visitados por esse cidadão que 
V. Ex• citou. Acredito que no século XXI - e estamos muito perto dele -, 
quem tiver energia reriovãvel no mundo vai ter oportunidade. 

O Sr. Moacyr Da/la (PDS - ES) - E nós vamos dizer .. .>sana. 
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OSR. AGENOR MARIA (PMDB :._~RN)- Porque, Senador Moacyr ~ 
Dalla, temos um sol magnânimo aí, a gerar energia líquida para mais de 3 mil 
quilômetros, temos; temos um povo trabalhador e temos know how para fazer 
ãlcool, sem precisar de ninguêm. Eu vi, Senador Moacyr Dalla, vi e ouvi, e 
comprei também um carro a ãlcool, porque me animei com a prop_?gap.da do 
Governo; eu comprei, SenadOr Moacyr Dalla, uma cam~oneta a álcool; tenho 
um Opala a -álcOol e uma Chevrolet a álcool. Por incrível que possa parecer, 
depois da alta dos Cr$ 10,00 eu não sei mais como o transportar o leite da fa
zenda, na camioneta a álcool hoje, depois da alta de CrS: 10,00 cOm a qual não 
posso me conformar - e acho qu~ 90%_ da população brasileira n~o se con
forma - eu não sei mais como Usar ã camioneta a álcool. · -

Eu, Senador Moacyr Dalla, falo a V. Ex• ê um homem empenhado como 
eu, em todos esses rroblemas. V._Ex• é um homem do PDS, mas a,cima do 
PDS de V. E" •, est1 ã.--Siia ~·"rtsciência e o seu Pais, que é o nosso Brasil. O 
problema do lCM que falei aqu.~. ::. .. ~ .... dor Moacyr Dalla, incidindo sobre o 
produto, transformando_ um produto gravoso em deficitário, é outra aber
ração que nãc tem sentido. O lmpo~ to de Renda cobrado na fonte, o assala
riado pagando !!!"~""~to de Renda, dói, fere; enfim, todos esses dados foram 
alinhados para que a gente possa evitar as "polônias" que estão por aí, que 
chegaram ao que chegaram por justamente faltar administração, por justa~ 
mente faltar interesse. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Solicito a V. Ex• a conclusão 
do seu discurso. V. Ex' jâ ultrapassou o seu tempo. 

O SR. AGENORMARIA (PMDB- RN)- Vou concluir, Sr. Presi
dente, permitindo- como V. Ex' jã permitiu-, o aparte ao nobre Senador 
Dirceu Cardoso. -

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Nobre Senador Agenor Maria, creio que de 
todos os assuntos que V. Ex• trouxe um deles encerra uma gravidade extrema: 
é a retirada do subsídio do trigo. V. Ex• deve saber, porque está trazendo ao 
conhecimento do Senado, não é por causa da alta do pão, é por causa do alta 
do macarrão, que, hoje, no interior, de nosso Pais, é a alimentação básica das 
classes mais sofridas, eles se alimentam de macarrão e outra verdura qual
quer, porque ê o alimento mais barato. Se for retirado mesmo o subsídio do 
trigo e se ele subir como se espera, tiramos de uma vez a possibilidade de ali~ 
mentação das classes menos favorecidas, isto é, tiramos da sua marmita a 
base da sua alimentação, que se conslitul de macarrão e uma verdura qual
quer, porque com cãrne, arroz e feijão ela não se alimenta mais. ~apenas o 
macarrão e a verdura. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) -Sr. Presidente, cÕncluo 
com o item 89: 

.. 8 - Prorroga as eleições municipais e procrastina a lei elefto~ 
ral para as eleições do próximo ano, deixando toda a nação na ex
pectativa da dúVida e da desconfiança, gerando com isso um vazio 
de tremendas conseqüências para o equilíbrio sócio-econômicO do 
País." 

Sr. Presidente, procrastinar o modelo pelo qual nós, políticos, vamos nos 
reger no próximo ano, com os prazos fatais de transferência de títulos, com os 
prazos fatais de flliação partidária, ê deixar tOda a classe política e todo Povo 
brasileiro, interessado nas eleições do próximo ano, numa situação aflitiva, 
Sr. Presidente, Srs. SenadoreS. 

Então, me pergunto: que tipo de abertura é esta, que no campo econômi~ 
co arrocha e no campo político profi-Oga as eleições municipais e deixa a clas
se política ajoelhada, à espera não sei de quem, nem de que, para saber como 
vamos processar as eleições do próximo ano? Onde o bipartidarismo desapa
receu para nascer um pluripartidarismo que não tem outra oportunidade se
não dar apenas a feição de partido que se faz de cima para baixo. Porque eu 
confesso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, hâ uma fadiga nacional contra tudo 
isso que está aí. 

Pelo amor de Deus, se é abertura abram, digam as regras do jogo e va~ 
mos fundar esses partidos, com o povo, de baixo para cima, para· que de uma 
vez por todas a política nesse País não seja a política de nascimento e de di
nheiro, seja a política daqueles que tendo ideal, tendo espírito público, pos~ 
sam dar alguma coisa de sl pelos seus, pela Nação, pelo futuro, pelo porvir e 
pela grandeza da Pátria. 

Muito obrigado, Sr. Presidente~ Srs. Senadores. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra, por ordem 
de inscrição, ao nobre Senador Evandro Carreira._ (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. (Pausa.) 

S. Ex' não está presente. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides. (Pausa.) 
S. Ex• não· está presente. 
ConCedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso_. 

O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE, À REVISÃO DÓ ORÁDOR, SERÁ, PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) ~Comunico ao nobre Senador 
Dirceu Cardoso que imediatamente tomei as providên~as solicitadas. Primei
ro, enviando ao Conselho de Censura a denúnci~ de V. Ex•, devidamente 
subscrita pelo Presidente em exercício, em segundo lugar, já _estamos provi~ 
denciando, agora mesmo, para que haja omissão da referência ao fato do fil~ 
me no notíciârio oficial_ do Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Venho hoje a tiibima, movido por um impulso do coração, numa atitude 
sentimental de carinhosa evocação, dos anos que vivi, no Colégio Antonio 
Vieira, em- SalvadOr, Bahia, período decisivo da minha formação, como ho
mem e cidadão. 

Foi nessa época, a começar de 1927, que recebi naquele velho casarão os 
ensinamentos e exemplos decisivos, sobre os quais alicercei a trajetóriá da mi
nha ex~stência e -foi alí, também, que fiz amizades preciosas, muitas das quais 
foram crescendo, a medida que o tempo ia passando, amizades cujo número e 
alta categoria constituem um dos justos motivos de regozijo e orgulho, neste 
crepúsculo da minha existência. 

Refiro-me expressainente ao Colégio Antonio Vieira, que 25 jesuítas 
portugueses fundaram, na Bahia, a 15 de março de 1911, e que vem desenvol
vendo, com ininterrupta eficiência, uma extraordinãria missão educativa e 
cultural. 

As comemorações realizadas em Salvador, no dia 15 de março, festejan~ 
do os 70 anos de existência dessa Instituição, justamente considerada como 
um modelar centro de aprimoramento e desenvolvimento de recursos huma
nos, evidenciaram a alegria, o carinho e amor dos alunos, dos professores, 
pais de alunos, dos ex~alunos e de toda a Bahia. 

Irradiando sua influência pelo Nordeste, em virtude da boa qualidade 
das instalações, planejamento didático e sobretudo, pela excelente categoria 
dos seus profesSores, o Colégio Antônio Vieira, atraía estudantes de vários 
Estados do País. 

Estudei, quando instalado â Rua dos Coqueiros da Piedade, antes de sua 
mudança para o Garcia. Também lâ estudaram dois dos meus filhos . 

Sucessivas gerações de brasileiros, - inclusive oriundos de outros Esta~ 
dos,- tiveram o privilégio e a boa sorte de receberem a sólida formação edu~ 
cativa, didática, científica, cultural e religiosa, que a Companhia de Jesus, tra
dicionalmente, proporciona nos estabelecimentos de ensino que mantém. 

Esses anos de minha formação, relembro-os, neste instante, com um sen
timento repassado de saudade e gratidão. 
.. _ S"eria impossível relaçiçmar os ex-alunos do Colégio Antonio Vieira que 
se destacaram, porteriormente, na vida brasileira. 

Lá estudaram os ex~Governadores Antonio Balbino, José Rolemberg 
Leite, Augusto Franco, Roberto Santos, ex-Senador Ruy Santos, Ministro 
Henrique- La Rocque, Senador Jutahy Magalhães, Vice-Governador da 
Bahia, Luiz Viana Neto, ex-Ministro Ângelo Calmon de Sã, Desembargador 
Renato Mesquita, Jornalista Jorge Calrnon, Professores Lafayete Pondé, Pre
sidente do Conselho Federal de Educação, Nelson Sampaio, Hélio Símões, 
Adriano Pondé, Aristides Novis Filho, Thales de Azevedo. Anísio Teixeira, 
que Se projetou como um dos m<lioreS educadores do Brasil , Jorge Amado, 
escritor de reputação internacional e tantos outros, que seria longo enumerar. 

Relembrarei com saudade, no limite da capacidade da minha memória, 
os companheiros da minha divisão, da minha série e outros com os quais 
mantinha um relacionamento oriundo das afinidades etárias e sociais, assim 
corno alguns d'aqueles que lamentavelmente faleceram, muítos dos quais ain
da jovens, e que constituiarn uma excelente esperança de vida bem sucedida e 
cujo desaparecimento me dilacerava o coração quando tomava conhecimento 
da irreparável perda de um amigo da infância. Mas, são coisas da vida, que 
nos marcam de maneira indelével. 

Este apego sentimental, no decorrer da nossa adolescência, não sei ainda 
subsiste nos turbulentos dias que vivemos, quando prevalece a obcessão ma~ 
terialista, típica de uma civilização voltada para o consumo. 

Na minha geração, predominavam valores espirituais, êticos e, sobretu
do, a prioridade fundamental de uma solidariedade humana, hoje dificilmen-
te compreendida ou praticada. · 
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Evoco, neste instante de grande saudade, os que já se -foram, remanes
centes da minha série escolar e do internato na minha época no Colégio: An
tonio Dantas Prado, José Dantas Prado, Luiz Pedreira Torres, Geovanni 
Guimarães, Tarcilo Vieira de Melo, Estâcio Gonzaga, Pedro Augusto de Sei
xas, José Alves Martins, José Manoel Viana de Castro, Fernando Jatobâ da 
Silva Teles, Fernando Souto Maia, Antonio Goriçalves de Oliveira, Domingo 
Mãrmore Neto Edgard Pina Prates, José Muniz Barreto de Aragão, Arthur 
de Moura Teixeira e Benedito Geraldo do Vale Bentes. 

Lembrarei, neste instante, outros conij)á:ilheiros, de divisão, de sê:rie, de 
futebol, de congregação e apostolado da oração, com os quais mantinha o 
mais íntimo e fraterno relacionamento, muitos dos quais se dispersaram pelas 
imposições do destino que nos separou, dos quais guardo imorredoura recor
dação dos bons_ tempos que juntos tivemos o privilégio de viver. 

Num esforço de memória, ocorre-me alguns nomes inesquecíveis: Ma
noel do Prado Franco, Silvio Leite Franco, Manoel Ribeiro, Mãrio Cabral, 
Pemy Archer, Julival Rebouças, Augusto Leite Rolemberg, Hermenegildo 
Cardoso de Castro, Rito Mascarenhas Cardoso, Durval Cardoso, Henrique 
Cardoso, Adernoel Chagas, Delsuc Cardoso, Gustavo Adolfo Caldas, Aloi· 
sio Sanches de Almeida, Raul Chaves, Herberto Sales, Jorge Novis, Agenor 
Brandão, Alberto Sclimidt, Dival PortO, Jorge Farias Goes, Dermival Costa 
Lima, Carlos La Rocque Almeida, Antonio La Rocque Almeida, Humberto 
Godilho Freire de Carvalho, Fernando Conde, Orlando Bahia Monteiro, Ag· 
naldo Bahia Monteiro, Fernando Borges de Souza, Edgard Jenkis, Durval 
Cruz Mesquita, Humberto Lemos Lopes, FrandsC-o Reis Lopes, José Carva
lho Melo, Yvan Maia Fachinetti, Menandro -Falcão, Ruben Nogueira, Car
los Augusto Mesquita, Armando Jatobâ da Silva Teles, José Silva, Nelson 
Sales, José Rezende, José Humberto Rocha, Alberto Teixeira Barreto, Djalk 
ma Pinho Saback, Salvador da Mata, Jaime Peixoto Gaivão, João Josê: Pei
xoto Gaivão, Emerson Serberto de Barros, Eudes Briglia, Walter João Dan
tas, Domiilgos Ribeiro Mesquita, Helvécio Gondim. 

Desejaria fazer uma referência especial aos Diretores da minha época: 
Padre Antonio Pinto, Luiz Gon:laga Cabral, - um grande orador sacro,- e 
Constantino Cardoso. Recordo, também, os Professores, aos quais estava 
mais ligado, em virtude das disciplinas que estudava: Padre Bernardo, Padre 
Freire, Padre Garnier, Padre Foulquier, Padre Faria, Padre Bragança, Padre 
Borges, Padre Pequito, Padre Mariz, Padre Cosme, Padre Ferreira, Padre 
Guilherme Azevedo e o grande sábio, Padre Camilo Torrend. 

É seu atual Diretor, o Padre Guy Ruffier, insigne escritor de obras didá
til..!as, que continua a tradição dos gfandes professores que pontificavam no 
velho colégio. 

São estas as razões, Sr. Presidente, que me levam a tribuna, motivos sen
trmentais e o imperativo de registrar os 70 anos do Colégio Antonio Vieira,
legítimo patrimóniO da cultura brasileira. 

Ao fazê-lo, regozijo-me, conjuntamente com o Estado da Bahia, com as 
gerações nordestinas e de outros Estados, que estudaram nessa exemplar ins
tituição de ensino e preparação para a vida. 

Congratulo-me, finalmente, com a Companhia de Jesus que, no mundo 
,nteiro, constitui uma vanguarda da Igreja Católica a serviço do desenvolvi
mento da ciéncia, da técnica, da educação e da cultura. 

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

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Pronuncia o seguinte dis
curso.} - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

As grandes civilizações da antigUidade ou se fundaram à beira dos ma
res, como a grega e a romana, nascidas à beira do Mediterrânio; ou em férteis 
vales, como a assíria e a babilónia, na velha Mesopotâmia; ou em deltas bai
xos e alagados, como os egípcios no Nilo e os Hindus no·Vale do Ganges. 

Nas planuras das costas ou nas margens planas do curso b~ixo dos gran
des rios é que se sedentarizaram as primitivas -hordas nômaàes, inicialmente, 
com o pastoreio, que eX-ígía ricas campinas de fácil deslocamento dos reba
nhos, preferída a localização fluvial; posteriormente, com a agricultura, reite
rada a preferência do rurícola pelos terrenos menos acidentados. 

Hoje, uma nação que se vê obrigada a encontrar uma solução eminente
mente agríCola, para a sustentação do seu desenvolvimento, por não ter con
dições de enfrentar,- vantajosamente, a concorrência industrjal dos países 
mais desenvolvidos, deve-empies-tar o nlâximó-áa sua atenção à conquista e 
utilização de terras planas, francamente mecanizáveiS garãntidas por suficien
te suprimento de recursos hídricos. 

Aqui se impõe, evidentemente, como no caso brasileiro. o aproveitamen
to dos vales férteis, das grandes várzeas, existeptes em todo o nosso vasto ter
ritório, mesmo entre as montanhas de Minas e o altiplano paulista, maior de 
fato a sua presença na peneplanícee nordestina, no espaço amazónico cultivá-

vel e nos imensos taboleiros por onde se estende o cerrado no Planalto Cen~ 
trai Brasileiro.-

Atualmente só temos terras planas plenamente aproveitadas na orla lito
rânea ou no imenso vale gaúcho que se estende da bacia do Prata às faldas da 
Serra do Mar, no Rio Grande do Sul, onde. como assinalamos, preponderam 
as pequenas e médias propriedades, com uma agropecuária racionalizada 
mais do que em qualquer outro ponto do País. 

As elevações, ou seja, terrenos com inclinação superior a sessenta graus, 
devem ser utilizadas para florestamento e reflorestamento, ou mesmo fruti
cultura de grande porte. Em primeiro lugar, para evitar a erosão e lixiviação 
das terras ar_áveis, em segundo lugar porque bem mais dificil a mecanização 
do cultivo e a aplicação dos diversos insumos, como os fertilizantes químicos, 
só aplicáveis, com proveito, em tais casos se adotada a t~nica bem mais cara, 
do terraceamento, para plantio em curvas de nível. 

Hoje a empresa capitalista, movida pelo desejo de crescente rentabilida
de dos investimentos, procura substituir a mão·de-obra agrícola pela máqui
na, reduzindo os preços unitários de produção. 

Por isso, enquanto as elevações ficam para a silvicultura ou certas lavou
ras de colheita mecan,izável, como o café, procura-se a terra plana, usando-se, 
inicialmente, o arado de tração animal nas áreas onde se criam espécies apro
priadas - bOis, cavalos e muarês - abundantes no Brasil, onde há criatório 
equíno e bovino em todas as regiões. 

O arado de tração mecânica aparece cm estágios mais avançados de de
senvolvimento agrícola, para a produção de lavouras comerciais, como o mi
lho, o arroz, a soja, e o feijão, de plantio, capina e colheita mecanizáveis. 

No caso brasileiro, o ritmo de mecanização além de lento sofre inter
rupções, provocadas pelo aumento desmensurado dos preços dos implemen
tas. Quem tenha uma propriedade, mesmo plana, de cem hectares, não vai 
comprar um trato r, que custa mais de um milhão de cruzeiros, além de exigir 
um condutor que conheça o funcionamento da m_áquina, valendo o seu traba~ 
lho quatro vezes mais do que o de quem maneja o arado de tração animal, 
que, em 1970, representava oitenta por cento do material empregado na me
canização, havendo maior emprego de arados de tração mecânica em São 
Paulo, assim mesmo representando pouco mais de dezessete por cento do to· 
tal. 

Para um total de 4.924 estabelecimentos rurais existiam, em 1970, 1.879 
arados mecânicos, sendo que oitenta por cento concentrados em estabeleci· 
mentos de rri.enos de cinqUenta hectares, sendo um terço do total nacional no 
Rio Grande, outro tanto em São Paulo e no Paraná. 

No decênio 1960j70, o número de- arados de tração animal cresceu 53 
por cento, aurn_entando em apenas 23 por cento os de tração mecânica, sendo 
que São Paulo dispunha de 43 por cento deste último total e o Rio Grande do 
Sul de 24 por cento. 

Se houve esse aumento nos dois Estados, da ordem de dezoito por cento, 
no período ocorreu, no restante do Pais, um decréscimo de nove por cento, 
significando a l-edução de 5.699 unidades. 

Donde se conclui que a penetração capitalista no campo vai ocorrendo 
muito lentamente, em áreas selecionadas, em estabelecimentos de extensão 
inferior a cinqUenta hectares. 

A APLICAÇÃO DE INSUMOS 

Sen1enfes SéleCfomi.das, fertilizantes qufmicos, adubação orgânica, defen
sivos agrícolas se constituem, atualmente, nos mais importantes insumos exi
gidos por uma lavoura realmente produtiva, que, tanto quanto para a meca
nização, precisa de incentivO creditício e assistência técnica. para conjugar a 
aplicação d<iqudes elementos ao Solo, obtendo melhores colheitas. 

Se é quaSe inapreciável - fora de São Paulo e do Rio Grande do Sul, de 
Santa Catarina, do Sul de Minas~ do Paraná e algumas faixas do Rio de Ja
neiro - a utilização de máquinas na lavoura, ainda bem diminuto, no País, o 
número de estabelecimentos que usam fertilizantes químicos, cada vez mais 
caros, embora a aquisição financiada pelo Governo. 

Entre 1960 e 1970 esse emprego subiu de dois por cento para oito por 
cento, significativa a quadruplicação em um decênio, mas muito aquém das 
nossas necessidades de desenvolvimento agrícola. 

Acresce a circuristãncia de que, mais uma vez, esse progresso técnico se 
concentrou em são Paulo e no Rio Grande do Sul, onde 70 por cento dos 52 
mil estabelcimentos estavam instalados em 1960. Já em 1970, 60% dos 425 mil 
estabelecimentos beneficiários do uso de fertilizantes estavem ainda naqueles 
dois Estados, devendo·se assina.lar que noventa por cento desses insumos são 
aplicados por estabelecimentos de área inferior a cem hectares. 

Números assemelhados - mostrando essa concentração regional e essa 
preferência pelas pequenas propriedades -no que tange ao emprego de cor
retivos e defensivos agrícolas, de táticas mais progressivas de manejo do ga-
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do, ou de aproveitamento energético da biomassa, pioneira a pequena pro
priedade catarinense. 

(Dados colhidos em trabalhos do Dr. Pompeu Accioly Borges.) 

A MÃOCDE-OBRA AGR!COLA 

A cada censo demográfico" decenal surgem novas revelações a respeito do 
fenômeno da urbanização no· País, principalmente em áreas metropolitanas e 
zonas industriais, que correspondem ao aumento do êxodo rural, d~vendo, 
hoje, mais de cinqUenta Por cento da população brasileira se concentrar 
numa centena de cidades, enquanto, mesmo em municipios rurais, também a 
maioria da população está na sede urbana· e não permanentemente no campo. 

Nesse contexto, ocorreu, no Sul do País, onde se situa a agropecuária 
mais rica e progressiva, o fenômeno do "bóia~fria", uma população pobre de 
subempregados, apanhados de caminhão nas perifeiias da cidade, para ope
rações de plantio, capina ou colheita, exercitando uma atividade sazonal 
incompleta, que não lhes ocupa mais de um terço dos dias disponíveis para o 
trabalho. 

Se examinarmos o avanço do capitalismo, sob o prisma do pessoal 
efetiva e plenamente ocupado - em todos os dias úteis do ano - veremos 
que nem os estabelecimentos mais ricos e bem organizados do Sul conseguem 
manter, com esses trabalhadores, relações satisfatórias de emprego. 

Os dados do Censo acusam 811 mil posseiros e os do Cadastro apenas 
655, numa apreciãvel diferença de 156 mil pessoas. 

Preferimos, dentro dessa incoerência estatística, cOnsiderar ·mais 
confiáveis os dados censitários, dado o contato pessoal entre o agente 
censitário e o responsável pelo estabelecimento rural. 

SEGUNDA FORÇA DE TRABALHO 

Quando se inicíou a revolução fabril, originado o primeiro fenômeno de 
urbanização produzido pelo êxodo rural, na Europa, foi bem ampla a 
aplicação dos menores e das mulheres na produção artesanal, sendo-lhes 
pago menores salários, assim classificados, individualmente, como .. meia 
força de trabalho". 

"O mesmo ocorre em nossa lavoura, atualmente, çontando-se, entre as 
.. enxadas" de uma família as mulheres e os menores de mais de dez anos. 

Havia, em 1960, 15,3% ·de menores de 14 anos entre os empregados 
permanentes e 7,8% entre os temporários, caindo tais percentagens, em 1970, 
para 6,8% e 2%, respectivamente. EID núrileros absolutos, o efetivo de meno
res decresceu de 453 mil para 110 mil. Talvez em conseqUência da maior 
fiscalização quanto ao cumprimento da obrigatoriedade do ensino primãrio 
atê os 14 anos." 

Pode, no caso, ter havido melhoria das condições de escolaridade da 
criança rural, decerto convocada, esporadicamente, nas colheitas, sem a 
perda de ano pelo número de faltas. 

Paralelamente a essa possível melhoria educacional, poderá ter ocorrido 
um crescimento anormal do subemprego agrícola, com os adultos disputando 
a .. meia força de trabalho" das crianças. 

Isso parece tanto mais possível, diante da estagnação verificada no nível 
de emprego rural no período intercensitârio 1960/70, mesmo tendo em vista o 
crescimento de 1,6% da população rural. -

UMA VISÃO GOVERNAMENTAL 

Quem examina a conduta das autoridades governamentais, nos últimos 
dez anos, com referências aos problemas agrário e fundiário, observa que 
houve, inicialmente, uma tremenda luta no sentido do acréscimo dos bens 
dominiais, com o apossamento de imensas áreas devolutas, por decreto, à 
margem de estradas pioneiras. 

Sucedeu~se a tentativa, pelo INCRA, de dirigir a colonização das glebas, 
estabelecendo famílias de outras regiões, principalmente na Amazônia. 

Mas ainda hã luta entre o INCRA e os Estados, como sucede com o 
IDAGO, que reclama, há dez anos, a posse de um município inteiro -
Goiatins, antigo Piacá - estando a causa, até hoje, s-em qualqUer 
desenvolvimento, na Vara Federal de Goiânia, enquanto as glebas estão 
empossadas h'á mais de dez e vinte anos. 

Há muitas terras oci~sas, mas não próximas dos meios de transportes e 
dos centros consumidores. Por isso as desapropriações ocorrem em áreas de 
maior densidade económica. 

Falando a O Estado de S. Paulo, de 6 de abril de 1980, o Sr. Paulo 
Yokota, presidente do INCRA, declarou: 

"As desapropriações ocorrerão sempre que não houver outra 
alternativa, mas a intenção do Governo, quando decidiu imprimir 
maior velocidade ao Programa de Regularização Fundiária, é de, no 
futuro, conseguir agir mais rápido do que o ritmo de aparecimento 
de novos conflitos. Dessa forma, o Governo cOnseguirá dentro de 

algum tempo equilibrar a situação, passando a agir de forma mais 
preventiva." 

Segundo o diretor do Departamento Fundiário do INCRA, Sr. Odair 
Zanata, a União arrecadou um estoque de 35 milhões de hectares. 

H Isso não quer dizer- advertiu -que o Instituto seja o maior 
latifundiáriO do País, como é acusado, algumas vezes. A 
arrecadação não significa-que a terra continua na posse da União. A 
arrecadação é o prímeiro passo, interffiêdiário, para a titulação. 
Descontando as áreas que já foram tituladas, restam, hoje, para o 
INCRA, mais de dez milhões de hactares, que se concentram no 
Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá e 
Roraima." 

Isso significa mais de cem mil quilômetros quadrados de terras ociosas, 
jJ.!.stamente ~m regiões das mais férteis, predominantemente em planícies e 
planaltos, de rica vegetação. 

Se lhes for propiciada uma infra~estrutura aceitável de transportes e 
comunicaçõeS, de crédito, de comercialização, de assistência técnica, para que 
sejam tituladas de acordo com o desempenho dos posseiros escolhidos, isso 
significaria, em tempo razoável, ainda nesta década, uma formidável 
_contribuição para o _nosso esforço de desenvolvimento agrário, de que 
depende o futuro desta Nação. 

O que se impõe é promover-se a desapropriação depois de um 
planejamento efetivo de colonização, de ocupação efetiva e rentável da terra, 
estabelecida uma política rural que atenda à vocação efetiva de cada área 
econômica do País, dentro das suas peculiaridades ecológicas. 

Não se pode aceitar é que se repitam conflitos de terra, com o sacrifício 
de posseiros e a ameaça a comunidades indígenas, com tamanha área nas 
mãos da União. 

No dia 6 de fevereiro do ano passado, dizia o Correio da Bahia: 

HA luta pela posse da terra continua uma constante na vida 
nacional. Os conflitos são quase diários, em todos os Estados. E 
com mortes em todo canto. Isso fruto, em parte, da falta de 
legalização. Quem chegava, ocupava e plantava e acreditava que era 
dono. Os mais espertos apareciam, porém, adquiriam o título e 
cOrrfeça:Vãfrfa pôr a correr os que tinham iniciado a plantação. Com 
a reação natural, e com a Polícia e a Justiça obrigadas a reconhecer 
o direito do titulado. Os Estados, por sua vez, donos de imensas 
áfeas: "tiãó~tiveràin a preOcupação de buscar resolver o problema em 
favor do ocupante, normalmente gente sem instrução e sem 
princípios, portanto sem saber como agir." 

Parece incrível, neste século, num País com tais disponibilidades 
fundiârías, a -reedição do "far wCst" porque ainda não se quis pensar 
seriamente na refOrmulação da política fundiária, mas apenas tomarem~se 
medidas paliativas. 

Insistimos _em que não serã possível uma reforma agrária eficaz sem que 
se proceda, paralelamente, a uma atualização do nosso DireitO Fundiário, 
ainda hoje fragmentário, conteitdo, na velha legislação civil, pressupostos 
ultrapassados e que hoje devem ser dirigidos preferencialmente para as so
luções de caráter social. 

Será, no entanto, que com cem mil quilômetros quadrados de terras 
confessadam_ente ociosas, não haverá planos racionais e recursos suficientes 
para torná-las produtivas, não em mãos de posseiros, mas de reais detentores 
do seu domínio, c.:ip:icitados a cultivá-las, com a assistência do Poder 
Público? 

Quando os bipos fizeram uma distinção entre terras de negócio e terras 
de trabalho, não desconheciam certos aspectos da realidade fundiária brasi
leira, onde a posse '"'de latifúndios improdutivos é apenas um seguro contra a 
inflação. Essa descoberta, porém, não implica o encontro de uma solução 
fâcil, pois o Papa João XXIII jâ assinalava, hã dez anos: 

.. Não é possível estabelecer a prion· qual a estrutura que mais 
convém à empresa agrícola, dada a variedade dos meios rurais no 
interior de cada país, e, mais ainda, entre os diversos países do 
mundo." 

No caso brasileiro, somos um continente, de múltiplas ecologias 
diferenciadas, com diferentes estilos de ocupação geoeconômica, a exigir uma 
reforma agrária de objetivos globais, mas de aplicações setoriais e regionais 
específicas. 

Era o que tínhamos a dizer, Senhor Presidente. (Muito bem!) 
Fontes consultadas: Trabalho do Dr. Pompeu Accioly Borges 
Notas publicadas na imprensa. 
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O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) --Concedo a palavra ao nobre 
Senador Gastão Müller. 

O SR. GASTÃO MULLER (PP- MT. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadoies: · 

Assinalou-se ontem, dia dnco de maio, a passagem do aniversário de 
nascimento do grande brasileiro o uMarechal da Paz" - Cândido Mariano 
da Silva Rondon, notâvel símbolo de respeito a pessoa humana, na figura do 
aborígine brasileiro, primeiro oCupante· do território nacional. 

Cumprindo a missão de integrar o Brasil, em si mesmo, através do 
telégrafo, Rondon, graças a es.se trabalho, tornou-se, naturalmente, o 
Patrono das Comunicações no Brasil, tanto civil como militar. Nesse traba
lho insano _de estender as linhas telegráficas, o gr-ande mato-grossense, teve 
que enfrentar, com-o era natural, a reação dos donos da terra, os índios, mas 
Rondon, pacificando-os e transformando-os de hostis e agressivos inimigos, 
em amáveis --e útefs'"êófaboradores da chamada", na época, "Comissão 
Rondon". 

Cumprida esSã admirável missão, verdadeira odisséia, Rondon, ainda 
encontra forças para ser o pacificador; po-r -aeterininação do Governo brasi
leiro, na intitulada "Questão de Letícía", onde tàmbém saiu-se muito bem, 
no labor de pacificar, evitando atritos mais sérios entre duas_ nações amigas. 
Pelas suas atividades, como desbravador dos sertões, pacificador dos índios, 
embaixador de boa vontade na ameaça da _beligerância de nações amigas, 
Rondon, foi e ê qualificado como o Marechal da Paz. Nós, mato-grossenses e 
cuiabanos, muito nos orgulhamos de termos_na galeria dos seus filhos ilustres 
o mimoseano (Mimoso é o distrito do Município de Santo Antonio do 
Leverger, em Mato Grosso, onçie _nasceu, no dia cinco ·de maio, o 
homenageado). ~ ~ 

Ontem, senhor PreSidente, Senhores Senadores, o Ministério das 
Comunicações, inaugurou, na localidade cit2da, berço do Marechal Rondon, 
um Posto de Serviço de Telefonia Interurbana, em homenagem ao Patrono 
das Comunicações Marechal RondOn. Essa implantação do Serviço de 
Telefonia, em Mimoso, local do nascimentO de Cândido Mariano da Silva 
Pnndon, é idéia do dinâmicO Deputado Federal Milton_ figueiredo, membro 
da bancada do Partido _Popular e, no ano passado, Presidente da _ _Comissão de 

ComuniCaÇão da Câmara dos Deputados e, acima de tudo filho de Santa 
Antonio do Leverger, e portanto, conterrâneo, com muito orgulho, do 
insigne brasileiro. 

Presto, portanto, Senhor Presidente, Senhores Senadores, nesta data, 
relembrando o fato, ou seja, que ontem cinco de maio, deve o povo brasileiro 
lembrar-se da figura sobre todos os aspectos veneráveis, do Marechal 
Rondon. 

Era o que Ünha a dizer. (Muito bem/) 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Na presente sessão terminou o 
prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n'» 22/81, do 
Senador Itamar Franco, que dá nova redação aos artigos 193 e 312 do 
Regimento Interno do Senado Federal. 

Ao projeto não _fOrãm oferecidas emendas. . 
be acordo ___ com- disposto-no Reginiento Interno, a matéria serâ 

1 

despachada às Comissões de Constituição e Justiça e Diretóra. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Não hã mais oradores 
inscritos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, ! 

designando para a extraordinária, convocada para às 18 horas e 30 _minutos 
de hoje, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei da Câmara n'» 80, d6 
!980 (n9 3.423/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
República, que cria cargos em comíssão e efetivos no Quadro Permanente da 
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2' Região, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 126 e 127, de 1981, das 
Comissões: 

- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 18 horas.) 

ATA DA 55~ SESSÃO, EM 6 DE MAIO DE 1981 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

- Extraordinária -
PRESIDÊNCIA DO SR. JARBAS PASSARINHO 

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

Laélia de Alcântara- Eunice MIChil~s- Evandro Carreira- Raimun
do Parente - Aloysio Chaves - Gabriel f:I~rme~- -~arbas Passar~n_ho -
Alexandre Cos:la ~ Luiz Fernando Freire- José Sarney -- Àtberio -SilVa
Bt'rnardino Vüma ~ Helvídio Nunes- Almír Pintó- Jo_sé Uns- Mauro 
Benevides- Agenor Maria- Dlnafte Mariz- Martins Filho- Cunha 
Lima- Humberto Lucena- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Marcos 
fre'tre- Nilo Coelho- João Lúcio- Luiz CaValcante- Teotônio Vilela 
- Gilvan R\)Cha- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães 
- L\) manto Júnior - Luiz Viana - Dirceu Cardoso - João Calmon -
Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Carneiro:...__ 
Roberto <;;aturninO - Itamar Franco -_ Murilo Badaró- Tancredo Neves 
-Amaral Furlan- Orestes Quércia- Be-nF:rlito_ Ferreira- Henrique San
tília - Lázaro Barboza --Benedito Canelas - Gastão MUller - Vicente 
Vuolo- José Fragelli- Mendes Canale- Affonso Camargo- José Richa 
- Evelásio Vieira- Dejandir Dalpasquale- Lenoir Vargas- Pedro Si
mon - Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE(Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 61 Srs_. Senadores_. Bavendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciarrios nossos trabalhos. 
O Sr. J9-Secrc_tário procederá" à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO 

Do Sr. 19-SecretárTo da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão 
do Senado autógrafo do s_eguinte projeto: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 7, DE 1981 
(No 80/81. na Câmara dos Deputados) 

Autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do País 
no decurso da segunda quinzena de maio de 1981, em visita oficial à 

-· Reptiblicã. Federal da Al"emanha. -

O Congresso- NaCional decreta: 
Art. (9 Está o Senhor Presidente da República autorizado a ausentar-se 

do País no decurso da segunda quinzena de maio de 198 I, para visitar a 
República Federal da Alemanha, a convite do Primeiro-Ministro daquela 
República. 

Árt. 29 Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

MENSAGEM Ni ]45, DE 1981 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Convidou-me Sua Excelência o Senhor Helmut Schmidt, Primeiro
Ministro da República Federal da Alemanha, para uma visita oficial àquele 
país, a realizar-se na segunda quinzena de maio vindouro, ocasião em que se
rão tratados temas de interesse bilateral. 
- - No indeclinável dever de aceitar o nobre o honroso convite, venho, em 
cumprimento ao que preceituam os artigos 44, item III, e 80, da Constituição, 
solicitar ao Congresso Nacional a necessária autorização para ausentar-me 
do País. 

Brasilia, 27 de abril de 1981. - Joílo Figueiredo. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O projeto que acaba de ser 
lido, nos termos regimentais, deverá ser apreciado na presente sessão, após a 
Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Sobre a mesa, projeto de 
lei que serã lido pelo Sr. 1'»-Sbcretãrio. 
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E lido o seguinte. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 88, DE 1981 

Altera o§ 2• do artigo 60 da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 
1%6. 

O CongreSso Nacional decreta: 

Art. I• O artigo 60, § 2•, da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966, 
passa a ter a seguínte 'redação: 

"Art. 60. . ........•.•..•.••..•. · • · • · ... · · · · · · · .. · · .... 

§ 21' A plaqueta de que trata o parágrafo anterior deste artigo 
será definida no Regulamento deste Código, mantidas as mesmas 
características pelo Prazo, de 5 anos. Findo o prazo, o serviço de 
trânsito local enviará pelo correio nova plaqueta, de cor diferente, 
sem ônus para o contribuinte, que deverâ fixâ·la em seu veículo, sob 
pena de multa a ser imposta pela repartição competente." 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Justificação 

Nosso_ objetivo se harmoniza com a política de desburocratização do 
Governo, em boa hora sob a vigilância do ministro Hélio Beltrão. A 
arrecadação da taxa Cobrada não justifica a sUa manutenção . .E: possível, 
como muita vez ocor!e, que.a receita alcançada seja inferior á despesa. De 
qualquer forma urge simplificar o sistema condenado pela imprensa, 
notadamente pelo jornalista Ibrahim Sued, infatigável no condenar o 
ultrapassado método adotado no Brasil. 

Saia das Sessões, 6 de maio de 1981. - Hugo Ramos. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO 
LEI N• 5.108, DE 21 DE SETEMBRO DE 1966 

Art. 60. Depois de satisfeitas as exigências do artigo anterior, os veícu~ 
los serão emplacados com números correspondentes às respectivas-Hcenças. 

§ 19 A placa traseira deve ser lacrada à estrutura do veículo e sobre ela 
será afixada uma plaqueta destacável em cada exercício. 

§ 29 A plaqueta de que trata o parAgrafo anterior deste artigo será 
detiriida no Regulamento deste Código e variará de cor, de ano para ano, de 
conformidade com a resolução a ser baixada até 30 de junho do exercício 
anterior, pelo Conselho nacional de Trânsito. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Fintlnças.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas~ Passarinho)- O projeto que vem de ser 
lido será publicado e remetido às comissões_ competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em príffie"lfá turno, do Projeto de Lei da Câmara n9 
80, de 1980 (n• 3.423/80, na Casa de origem), de iniciativa do Se
nhor Presidente da República, que cria cargos em comissão e 
efetivOs no Qu<idro Permanente dá Secretaria do Tribunal Regional 
do Trabalho da 2• Região, e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, so~b n•s 126 e 127, de 1981, das 
COmissões: 

- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

Em discussão o projeto, em 'ptimeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
Nos termos do inciso II do art. 322 do Regimento Interno, a matéria 

depende para sua aprovação do voto favorável da maioria absoluta dos 
membros da Casa, em chamada nominal. 

Havendo. entretanto, acordo das Lideranças, a Presidêncía irâ submeter 
a matéria a votos pelo processo simbólico. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria voltará oportunamente à Ordem do Dia para o segundo turno 

regimental. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 80, DE 1980 
(N• 3.423/80, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da Rep~blica 

Cria cargos em comissão e efetivos no Quadro Permanente da 
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2• Região, e dá ou
tras providências. 

O Congresso N acíonal decreta: 
. Art. 19 Ficam criados, no Quadro Permanente da Secretaria do 

Ti-ibunal Regional do Trabalho da 2• Região, os cargos em comissão e 
efetivos, constantes dos Anexos I e II desta lei. 

Art. 29 Os cargos em comissão criados por esta lei, integrantes do 
Grupo~Direção e Assessoramento Superiores, código TRT.2•-DAS-iOO, se
rão posicionados na respectiva escala de níveis por ato da Presidência do 
Tribunal, observado o disposto no art. 1• da Lei n• 6.075, de 10 de julho de 
1974. 

Art. 39 A distribuição dos cargos efetivos por classes e referências será 
realizada por ato da Presidência. do Tribunal, cumpridos os percentuais de 
lotação fixados péfa legislação vigente. 

Art. 4' O provimento de 31 (trinta e um) dos 74 (setenta e quatro) 
cargOs d"e AtCndente Judiciário, código TRT.2•-AJ-025, ora criados, fica 
condicionado à vacância e extinção determinadas pela Lei n9 4.067, de 5 de 
junho de 1962, de 3J_ (trinta e um) cargos de Servente que foram, 
posteriormente, transformados em cargos de Atendente Judiciário, 
nominalmente identificáveis. 

Art. 59 Ficain extíntos, na vacância, 4 (quatro) cargos de Técnicos de 
Contabilidade, código TRT. 2• NM-1.042, e I (um) cargo de moto,ista 
Oficial, Código TRT.2•-TP·I.201, do Quadro Permanente da Secretaria do 
Tribunal Regional do Trabalho da 2• Região, decorrentes de transformação 
autorizada pelo art; 6• da Lei n• 6.076, de 10 de julho de 1974. 

Art. 69 _ Aos cargos constantes desta lei aplicam-se as disposições 
contidas no Decreto-lei n• 1.457, de 14 de abril de 1976, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-lei n• 1.760, de 7 de janeiro de 1980. 

Art. 79 As despesas decorrentes da execução da presente lei serão 
atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Tribunal Regional do 
Trabalho da 2• Região. 

Art. 89 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 99 Revogam-se as disposições em contrário. 

ANEXO I 
(Lei n~' , de de de 1980) 

SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2• REGIÃO 

GRUPO 

Direção e Assessoramento 
Superiores: 
(TRT.2•·DAS-IOO) 

CARGOS EM COMISSÃO ~ 

DENOMINAÇÃO 

Subsecretário do Tribunal 
Pleno 

Assessor 
Secretário de Turma 
Diretor de Serviço 

ANEXO II 

tODIGO N'DE 
CARGOS 

TRT.2•·DAS-!02 01 

TRT.2•·DAS-!02 
TRT.2•·DAS-!Ol 
TRT.2•·DAS-10! 

07 
05 
17 

(Lei n~> , de de de 1980- Art. 19) 
SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 

2• REGIÃO - QUADRO PERMANENTE 

GRUPOS CATEG. FUNCIONAIS CÚD!GO NODE 
CARGOS 

Atividades de Apoio 
Judiciário: 
(TRT.2•·AJ.020) 

Outras Atividades de 
Nível Superior 
(TRT.2•·NS.900) 

Técnico Judiciário 
OfiCial de JUstiça A validado r 
Auxiliar Judiciário 
Agente de Segurança Judiciá-
ria 
Aten_dente Judiciário 

Médico 
Conrador 
Bibliotecário 

TRT.2•·Al·021 133 
TRT.2•·ÁJ.022 109 
TRT 2•·Al·023 269 

TRT.2•·AJ·024 030 
~TRT.2•·AJ·025 074 

TRT.2•·NS·901 001 
TRT.2•·NS·924 002 
TRT.2•·NS-9J2 002 
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Outras atividades de 
Nível Médico: 
(TRT.2•-NM-L044) 

Artesanato: 
(TR T .2•-ART-700) 

Serviços de Transportes 
Oficia( e Portarla: 
(TRT.2•-TP-L200) 

Dt:NOM!NA(,.\0 

Telefonista 

Artífice de Estrutura de 
Obras e Metalurgia 
Artífice de Mecânica 
Artífice de Eletricidade e 
Comunicações 
Artífice de Carpintaria e 
Marcenaria 
Artífice de Artes Gráficas 

Agente de Portaria 

CODIGO N11 Dl 
( A~GüS 

TRT.2•-NM-L042 002 

TRT.2•-ART-701 003 
TRT.2•-ART-702 006 

TRT.2•-ART-703 003 

TRT.2•-ART-704 003 
TRT.2•-ART-705 006 

TRT.2•-TP-I.232 027 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se, agora, à 
apreciação do Projeto de Decreto Legislativo nl? 7, de 1981, lido no 
Expediente, que, nos termos regimentais, deve ser discutido e votado nesta 
oportunidade. 

Discussão, em turno úniCo, dO -Projeto de Decreto Legislativo 
n• 7, de 1981 (n• 80/81, na Câmara dos Deputados), que autoriza o 
Senhor Presidente da República a ausentar-se do País no decurso da 
segunda quinzena de maio de 1981, em visita oficial à República 
Federal da Ale?Janha (d~pendendo de pareceres das Comissões de 
Constituição e Justiça e de Relações Exteriores). 

Solicito ao nobre Senador _Atoysio _Q_haves o parecer dá Comissão de 
Constituição e Justiça. · 

O SR. ALOYSIO CHAVES EMITE PARECER QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SÉRÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Solicito ao nobre Sr. 
Senador TancredO Neves que profira o pareççr da Comissão de Relações 
Exteriores. 

O SR. TANCREDO NEVES PROFERE PARECER QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Os pareceres são 
favoráveis. 

Completada a instrução da matê_ria, proceder·se~á_ à sua apreciação. 
Em discussão o projeto. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a palavra, para 
discutir o proJeto,- o nobre Senador ltamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para discutir. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente, Srs: Senadores: 

Há momentos, na vida parlamentar, de certo desalent.Q e, diria mesmo, 
de frustração. Ainda hoje, na sessão plenária da tarde, ouvimos o Sr. Senador 
Milton Cabral reclamar da agilização dos nossos trabalhos, da importância 
do trabalho parlamentar. 

Sr. Presidente, não pretendo ser, aqtif neste Senado, o homem do "con
tra", principalmente em se tratando de uma viagem do Senhor Presidente da 
República. Djstingo a importância dessa viagem, evidentemente, mas 
entendo também que o Congresso Nacional tem que ser devidamente 
informado da mesma e, muito mais, no regresso do Senhor Presidente da 
República, na assinatura, sobretudo, d~ a!os internacionais, que n6s temos 
assistido - e eu diria como exemplo, para não dizer apenas frases soltas e 
vazias, que na viagem de Sua Excelência, o Senhor Presidente da República à 
Argentina, foram assinados protocolos que jamais chegaram ao 
conhecimento do Senado Federal, principalmente na área nuclear. 

E mais ainda~ Sr. Presidente, assiste~me o direito, nesta noite, de chamai 
respeitosamente a atenção do Senado Feder~ para dizer que se encontra 
sobrestado nesta Casa um projeto de nossa autoria, exatarnentc: pretendendo 
regulamentar o art. 80 da Constituição, que trata especificamente das viagens 
do Senhor Presidente e do Senhor Vice-Presidente da República. 

t-um projeto, Sr. Presidente. que, entre outras coisas, diz o seguinte: 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O Presidente e o Vice--Presidente da República só 

poderão ausentar-se d"o- País quando previamente autorizados pelo 
Congresso Nacional. 

Parágrafo único. A autorização a que se refere este artigo será 
solicitada_ com ~ntecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

Art. 29 O pedido de licença ~erã acompanhado de jUstificação 
na qual se esclarecerá: 

á)" o pedido de ausência; 
b_) a razão determinante da viagem; 
c) a natureza dos entendimentos a serem mantidos com as 

autoridades estrangeiras, se for o caso; e 
d) os integrantes da missão. 

~- Art _39 Qua!Jdo do retorno ao território nacional, a 
ailtorTcíade que se tenha ausentado submeterá ao Congresso 
Nacional, no prazo de 30 dias, relat6rio circunstanciado sobre a 
viagem contendo: 

a) resultado dos entendimentos mantidos; e 
b) __ cópi_a dos tratados, ajustes, convênios, protocolos ou outros 

instrumentos firmados em nome do País. 
Art. 49 A Câmara dos Deputados e o Senado Federal 

regulamentarão, no prazo de 90 dias, a tramitação do documento a 
que se refere o artigo anierior. 

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 69 São revogadas as disposições em contrário. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE) - Senador Itamar Franco, esta 
Liderança está preocupada realmente com o andamento desse processo. E, 
expressando inclusive uma justa reivindicação de V. Ex•, teve oportunidade 
de manter entendimentos com a Liderança do Governo- no sentido de dar 
andamento rápido e tramitação a mais urgente possível a esse projeto de sua 
autoria. De forma que transmito a V. Ex• as gestões que foram mantidas por 
esta Liderança e posso assegurar~Ihe que houve a maior receptividade por 
parte da Liderança do Governo. 

O Sr. Nilo Coelho (PDS - PE) - V. Ex• permite, nobre Senador? 

O SR ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Com muito prazer. 

O Sr. Nilo Coelho (PDS ..:.. PE) - Tomei conhecimento hoje dessa 
reclamação _que foi feita pelo Líder Marcos Freire e já me dirigi ao Presidente 
da Comissão de Constituição e Justiça, Quero informar que este projeto, que 
estava em poder do Senador Helvídio Nunes, foi avocado pela Presidência e 
tedistribuido ao Senador Tancredo Neves no dia 8 de abril, de maneira que 
acredito que vai ter uma tramitação rápida. A Liderança vê com muita 
simpatia o projeto de resolução encaminhado por V. Ex' Desejo esclarecer 
que hoje recebi um honroso convite do Senhor Presidente da Repúb1ica para 
acompanhá~lo nessa viagem à Alemanha. Serã uma viagem de 70 horas de. 
árduo trabalho, não tem nenhum ·programa social. Dessa viagem, darei 
conhecimento, antes da publicação no Diário Oficial, ao Senado Federal, de 
todos os atas que ocorrerem na Re_públ~c:_a Federal da Alemanha. 

O $R. ITAMAR FRANCO (PMDB -MG)- Nesta parte, prezado 
Líder da Maioria, eu diria que minutos antes .da sessão ser iniciada tive o 
prazer de ser procurado pelo Senador Aloysig Chaves. S. Ex• me trazia~ den~ 
tro do seu cavalheirismo habitual, as explicações relativamente ao nosso 
projeto. 

O Sr. Tancredo Neves (PP - MG) - V. Ex• permite? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Pois não. 

O Sr. Tancredo Neves (PP- MG)- Senador Itamar Franco, só agora 
estou tendo informação de que o projeto a que V. Ex• se refere, na Comissão 
de Constituição e Justiça, através de urna redistribuição, está em meu poder 
para relatar. Até agora ele ainda não me chegou às mãos, porque estou 
rigorosamente em dia com os projetos de todas as Comissões de que 
participO, tendo os meus parecere.s:_ apresentados pontualmente. Vou verificar 
junto à minha assessoria o que se está verificando e, se realmente esse projeto 
estiver sob a minha responsabilídaçie, ele serâ relatado dentro de quarenta e 
oito boras. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Agradeço a V. Ex•, 
nobre Senador TanCrCdo Neves. 
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Mas como eu dizia, Sr. Presidente, são explicações dadas, apenas por 
uma questão de cortesia do Senador Aloysio Çhaves. 

Mas não pretendo, Sr. Presidente - e brincava um colega nosso, 
dizendo que o Senador Itamar Franco é um criador de caso no Senado Fede-
ral. Em absoluto, eu não tenho criado caso, eu tenho defendido e defenderei 
sempre, Sr. Presidente, enquanto aqui estiver, enquanto aqui representar o 
meu Estado, com uma certa obstinação, os meus projetes e, sobretudo, tento 
exercer com assiduidade o compromisso assumido nas Minas Gerais. E por 
isso que estranho, e o ilustre Senador Tancredo Neves jâ o disse, ele não tem 
nem conhecimento do projeto, e não é apenas- o projeto, porque ele recebeu 
pareceres oralinente contrários em plenário; não ê apenas ao Senador Itamar 
Franco, mas, se neste instante votarmos essa Mensagem, estaremos 
cometendo um ato, eu diria, de indelicadeza e de desprestígio ao Congresso 
Nacional, e, em particular, ao Senado Federal, porque hã uma questão de 
ordem, de autoria do Senador Paulo Brossard, de outubro de 1980, aprovada 
pela Mesa do Senado, exatamente referente a esse projeto, quando S. Ex' se 
insurgia, e ccim :razão, c-õnSídefando QUe um parecer oral neste plenârià não 
poderia arquivar um projeto. S. Ex• então recorreu à Mesa e este deferiu a sua 
questão de ordem. E o Presidente do Senado à época, Sr. Presidente, disse o 
seguinte: 

"O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana):- Em conseqUência, a apreciação 
do Projeto de Lei do Senado n•i 136, de 1980,- fica sobrestada, a fim de 
aguardar o pronunciamento dã ComiSsão de CõriStituição·e JUstiça sobre a 
questão de ordem levantada pelo nobre Senador Paulo Brossard." 

Sr. Presidente, a tendência da Casa, nota~se, t aprovai- a viagem do Se
nhor Presidente da República. Eu também gostaria de aprová-la, mas gosta
ria, Sr. Presidente, que o Senado Federal, enfim, o Congresso Nacional- e o 
nobre Líder da Maioria agor-a nóS diz, e o diz com a sinceridade que o 
caracteriza também: quando eu voltar da viagem trarei ao conhecimento do 
Senado, antes da publicação ··no Diário Oficial, o que lã se passou. Porque 
normalmente o Congresso" Nacional só sabe o que se passou lâ fora atravês 
do Diário Oficial, porque nem todas as matérias, prezado Líder da Maioria, 
aqui chegam ao conhecimento do Congresso Nacional. 

O Sr. Nilo Coelho (PDS - PÉ) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Ouço V. Ex• 

O Sr. Nilo Coelho (PDS - PE) ~Quero que V. Ex• analise o meu 
comportamento. Não quero analisar comportamentos pretéritos. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG) - Estou analisando e 
aplaudindo o comportamento de V. Ex• 

O Sr. Nilo Coelho (PDS- PE)- Falei bem claro ao nobre colega que 
tenho a maior simpatia pelo seu projeto. Não podia ser mais explícito. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Queria a simpatia e 
mais alguma coisa de V. Ex• A simpatia, agradeço. 

O Sr. Nilo Coelho (PDS- PE) -Já manifestei por antecipação que aco
lho o projeto de V. Ex• Então, V. Ex' poderia me dar um crédito de confiança 
e, neste instante, nesse crédito de confiança, votar a viagem do Presidente da 
República à Alemanha. Ai, sim, V. Ex• teria o direit.o de me cobrar, com 
muito mais reforço, o meu voto para- aprOvar o seu projeto. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG)- Senador Nilo Coelho, 
não é o meu vOto que vai· impedir, evidentemente, a viagem de Sua 
Excelência. V. Ex• sabe disso. -

O Sr. Nilo Coelho (PDS - PE) - Não.~ Mas ê o gesto de V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Serã um voto aqui 
solitário; um voto apenas- de -defesa de um projeto que acho importante ao 
Corigresso Naciorial, ao Seriado; é: apenas um voto solitário que ficará 
perdido nos Anais. · 

O Sr. Nilo Coelho (PDS- I'E)- Não vai ficar perdido, absolutamente 
não ficará perdido. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Vai, vai ficar perdido, 
nobre Senad.or. 

O Sr. Nllo Coelho (PDS - PE) - Eu apenas me manifestei, por 
antecipação, ao seu lado, na discussão deste projeto. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- E, Senador Nilo Coe-
lho, eu já disse,... -

O Sr. Nilo COelho (PDS- PE)- Agora, estou cobrando a retribuição. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- ... essa sinceridade que 
caracteriza V. Ex•, é muito impOrtante nuffi homem público. V. Ex• a possui e 

eu a reconheço de público, aqui. Eu pediria, não apenas em respeito ao meu 
projeto, mas também em respeito à questão de ordem levantada pelo Senador 
Paulo Brossard, que fique aqui regiStrado, Sr. Presidente, com uma certa 
amargura, com um certo desalento, com uma certa frustração, que não se pode 
falar realmente em se modificar a sistemática do Congresso Nacional, não 
apenas acelerando a tramitação de seus projetes, mas mesmo imprimindo 
uma moderna administração aos nossos trabalhos, tornando-os mais 
racionaiS, se continuarmos assistindo, Sr. Presidente, a fatos como este. 

Portanto, Sr. Presidente, face a essas explicações, quero que V. Ex• 
consigne -nos Anais do Senado que, nesta noite, votarei contra, embora 
solitariamente, à viagem do Senhor Presidente da República, pelas razões que 
faço em defesa, acredito, do meu projeto, em defesa também desta Casa. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Presidência esclarece ao 
nobre Senador Itamar Franco que o discurso de V. Ex•, automaticamente, se
rã parte integrange dOs Anais, de maneira que não precisa deferimento da 
Presidência. O voto de V. Ex• está antecipado. 

Continua em discussão o projeto, em regime de urgência. 
Não havendo. mais quem queira -discuti-lo, vou encerrar a discussão. 

(Pausa.} 
Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
Apl-ovado o projeto, a matéria irá à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE(Jarbas Passarinho)- Sobre a mesa redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n9 7, de 1981, que vai ser lida pelo Sr. }9-
Secretârio. 

E lida a seguinte 

PARECER No 143, DE 1981 
Da Comissão de Redatão 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n' 07, de 1981 
(n' 80/81, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Aderbal Jurema 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo 

n'i' 07, de 1981 (n'i' 80/81, na Câmara doS-Deputados), que autoriza o Senhor 
Presidente da República a ausentar-se do.País no decurso da segunda quinze~ 
na de maiO de 1981, em visita oficial à República Federal da Alemanha. 

Sala das Comissões, 6 de maio de 1981. - Murilo Badaró, Presidente
Aderbal Jurema, Relator - Mendes Cana/e. 

ANEXO AO PARECER N~ 143, DE 1981 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nP 07, de 198/ 
(h' 80/81. na Câmara dos Deputados. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, 
inciso III, da Constituição, e e , Presidente do Senado Federal, 
promulgo .o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 198f 
Autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do Pafs 

no decurso da segunda quinzena de maio de 1981, em visita oficial à 
R-ejública Federal da Alemanha. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. -I~' É o Senhor Presidente da Repóblica autorizado a ausentar-se 

do País no decurso da segunda quinzena de maio de 1981, para visitar aRe
pública Federal da Alemanha, a convite do Primeiro~Ministro daquela Re

-pública. 
- Arl. 29 -Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi-

cação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Achando-se em regime de 
urgência a matéria cuja redação final acaba de ser lida, passa-se à sua imedia-
ta apreciação. · · 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra, declar.o~a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram conservar-se como se acham. 

(Pausa.) 
Aprovada 
A matéría vai à promulgação. 
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Presidência lembra à 
Casa que o tempo destinado aos oradores do Expediente da sessão ordinária 
de amanhã, dia 7 de maio, serâ dedicado ao registro do transcurso do cente
nário de nascimento do ex-Deputado Federal e Jo.roalista Hermenegildo Fir
meza, nos termos do Requerimento n'? 80, de 1981, aprovado pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Nada mais havendo a tra
tar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de 
amanhã a seguinte -

ORDEM DO DIA 
I 

PROJETO DE LEI DO SENADO • 70, DE 1980 
(Em regime de urgência- art. 371, "c", do Regimento Interno) 

Projeto de Lei do Senado n9 70, de 1980, do Senador Humb~rto Lucena, 
que dispõe sobre coligação partidária, e dá outras providências, tendo pare
cer oral, da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e, no mérito, pela rejeição. 

2 

Votação, em turno úniéo, do Projeto de Lei do Senado n'~ 303, de 1979-
DF, que institui a taxa de limpeza pública no Distrito Federal, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 710 a 712 e 1.029 ~ 1.031, de 1980, das Comissões: 
-de ConstftUlção e Justiça -JP pronunciamento: pela constituciona1ida

de ejuridicidade; 2' pronunciamento: (reexame solicitado em plenário), favo
rãvel, com Emenda nl' 3-CCJ, que apresenta; JP pronunciamento: (prestando 
esclarecimento solicitado pela Comissão do Distrito Federal); 

-do Distrito Federal- ]P pronunciamento: favorãvel, nos termos das 
Emendas de n~'s I e 2-DF, que apresenta, com voto vencido, em separado, do 
Senhor Itamar Franco; 2P pronunciainento~· favorável ao projeto e à emenda 
da Comissão de Constituição e Justiça; e 

-de Finanças, favorâvel ao Projeto e às emendas da Comissão do Dis
trito Federal, com voto vencido dos Senadores Affonso Camargo e Jos~ Ri
cha. 

3 

Votação, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade, 
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto_ de Lei do Senado 
n'? 305, de 1977- Complementar, do Senador Itamar Franco, que dâ nova 
redação aos parágrafos 29, 3'~, 4rot e 5~', e acrescenta parágrafos (antigos e no
vos) à Lei n• 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributârio Nacional), 
tendo 

PARECERES, sob n•s 222 e 1.233, de 1979, e 1.013, de 1980, da Comis-
são 

-de Constituição e Justiça, /P pronunciamento - pela inconstitucionali
dade, com voto vencido dos Senadores Tancredo Neves, Cunha Lima, Hugo 
Ramos e Amaral Furlan; 2P pronunciamento - (reexame so1icitado em ple
nário), ratificando seu parecer anterior; e JP pronunciamento - (reexame 
solicitado em plenário) mantendo seus pareceres anteriores, com voto 
yencido dos Senadores Leite Chaves e Cünha Lima. 

4 

Votação, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade, 
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n~' 196, de 1979- Complementar, do Senador Franco Montara, que dispõe 
sobre o pagamento de pensão aos dependentes do trabalhador rural falecido 
antes de 31 de dezembro de 1971, tendo 

PARECERES, sob n•s 43 e 1.005, de 1980, da Comissão 
- de ConstituiÇão e Justiça -JP pronunciamento: pela inconstitucionali

dade, com voto vencido dos Senadores Leite Chaves e Cunha Lima; 2P pro· 
nunciamento - (reex:;~.me solicitado em plenário): mantendo seu pronuncia
.mento anterior, com voto vencido dos Senadores Leite Chaves e Cunha Li
ma. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 172, de 1980 (apre
sentado pela COmissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n~' 1.258, 
de 1980), que autoriza Q Governo dQ Estado. de Mato Grosso do Sul a elevar 
em Cr$ 1.785.620.157,75 (um bilhão, setecentos e oitenta e cinco milhões, 
seiscentos e vinte mil, cento e cinqUenta e sete cruzeiros e setenta e cinco cen
tavos) o montante de sua dívida con~olidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.259 e 1.260, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munic(pios, favorável. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9177, de 1980 (apre-
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'<' 1.273, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mossoró (RN) a elevar em 
Cr$ 315.464.652,36 :(trezentOs e quinze milhões, quatrocentos c sessenta e 
quatro mil, seiscentos e cinqUenta e dois cruzeiros e trinta e seis centavos) o 
mOntante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.274 e 1.27S, de 1980, das Comissões: 
- - de Co11síitufção e JUstiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

7 

VotaçãÓ, em turno único, do Projeto de Resolução no 178, ile WBO.(lipre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão _de seu Parecer n' 1.277, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio das Pedras (SP) a elevar 
em Cr$ 29.983.645,00 (vinte e nove milhões, novecentos e oitenta e tres mil e 
seiscentos e quarenta e cinco cruzeiros) o montante de sua divida consolida
da. tendo 

PARECERES, sob nos 1.278 e 1.279, de 1980, das Comissões: 
- de ConstitUição e Justiça", pela constitucionalidade e juridicidadc; e 
- de Munidpios, favorável 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'~ 179, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n' 1.280. 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC} a elevar 
em Cr$ 1.530.00Q;oo (um milhão, quinhentos e trinta mil cruzeiros) o mon· 
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.281 e 1.282, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municfpios, favorável. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 180, de 1980 (apre
sentado pela Comfssão- de Economia como conclusão d~ seu Parecer n'? 1.283, 
de 1980), que autoõZa a Prefeitura Municipal de Araripina (PE) a elevar em 
CrS 2.600.000,00 (dois milhõçs e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.284 e 1.285, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 

- de Municípios, favorâYel. 

10 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 181, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 1.286, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Arês (RN) a elevar em Cr$ 
1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil e cem cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.287 e !.288, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de _Resolução n'~ 182, de 1980 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 1.289, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) a ele
var em CrS 23.600.000,00 (vinte e três milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.290 e 1.291, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

12 

Votação, em turno único, do ProJeto de Resolução n'~ f83, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 1.292, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campos Belos (GO) a elevar 
em CrS 895.100,00 (oitocentos e noventa e cinco mil e cem cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.293 e 1.294, de 1980, das Comissões: 
....;. de Constftuíção e Justiça,- pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorãvel. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 184, de 1980 (apre
sentado pela ComisSão de Economiã comó Câilclusão de seu Parecer n' 1.295, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Duer~ (GO) a elevar em Cr$ 



Maio de 1981 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç_io II) Quinta-feira 7 1549 

767.700,00 (setecentos e sessenta e sete mil e setecentos cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s L296 .e 1.297, de 1980, das Comissões: 
---de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável 

14 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"'l89, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.310, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipalde Pedro Velho (RN) a elevar 
em Cr$ 2.909.300,00 (d-Ois milhões, novecentos e nove mil e trezentos cruzei
ros) o montante de su'a dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.311 e 1.312, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidadc; e 
- de Municípios, favorável. 

15 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 194, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 1.325, 
de 1980), que autoriza a PrefeituiaMunicipal de Teresina (PI) a elevar em 
Cr$ 37.265.300,00 (trinta e sete milhões, duzentos e sessenta c cinco mil e tre
zentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.326 e 1.327, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e -Justiça, pela constitucionalidade e juricücidade; e 
- de Munidpios, favorável. -

16 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 201, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n"' 1.145, 
de 1980, com voto vencido, em separado, do Senador Lázaro Barboza), que 
autoriza o Governo do Estado de Goiás a realizar operação de empréstimo 
externo, no valor de USS 35,000,000.00 (trinta e cinco milhões de dólares 
norte-americanos) destinado a financiar programas ~o Estado, tendo 

PARECER, sob n' 1.346, de 1980, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridícidade. 

17 

Votação, em turno úrtico, do Projeto de Resolução n"' I, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Finanças conio conclusão de seu Parecer nç. 4, de 
1981, com voto vencido do Senador Lázaro Barboza), que autoriza o Gover~ 
no do Estado de Pernambu.co a realizar empréstimo externo no valor de USS 
25,000,000.00 (vínte e cinco milhões de dólares norte~americanos) ou o equi
valente em outra moeda, destinado ao desenvolvimento agropecuârio do Es~ 
tado, tendo 

PARECERES, sob n•s 5 e 6, de 1981, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;· e 

-- de Municípios, favorável. 

18 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 21, de 1981 (apre
sentado pela COmissão de Finanças éo_nío -~ollcluSão. de seu Parecer n9 108, de 
198 I, com voto vencido dos Senadores Josê Fragelli e Affonso Camargo), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Caetario do Sul (SP) a realizar ope
ração de empréstimo externo, no valor de USS 20,000,000.00 (vinte-milhões 
de dólares norte-americanos), destinado a financiar o programa de investi
mentos urbanos, tendo 

PARECERES, sob n•s 109 e 110, de 1981, das~Comissões: 
- de Constituícão e Justiça, pela constitucionalidade e jurjdicidadc; e 
- de Municlpios. favorável. 

19 

Votação, em primeiro turrio, do Projeto de Lei do Senado n"' 351, de 
1979, do Senador Roberto Saturnino, que dispõe a respeito da especialização 
de engenheiros e arquitetos em .. Engenharia de Segurança do Trabalho" e da 
profissãO de .. TécnicO de Segurança do Trabalho" e estabelece providências, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 863 a 865, de 1980, das Comissões: 
- de Constitulçãõ e Justiça; pela constitucionalidade e juridicidade, com 

emenda que apresenta, de número 1-CCJ; 
-de Legislação Social, favorável ao Projeto e à Emenda da Comissão de 

Constituição e Justiça; e 
~áe--Edueaçãae~eultW'll, favorável ao l'Yojeto e à·Ern:enda-da-cotnissilo~ 

de Constituição e- Justiça. 

20 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali~ 
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Tnterno), do Projeto de Lei do Se
nado n9 49, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que eleva o valor da impor
tância a ser depositada em favor do empregado, quando rescindido seu con~ 
trato sem justa causa, alterando o art. 69 da Lei do Fundo de Garantia do 
Teffipo de Serviço- 5.107, de 13 de setembro de 1966- e determina outras 
providências, tendo 

PARECER, sob n' 1.026, de 10, da c~missão 
-de Constituiçâo e Justiça, pt.. .ncLinstituC'ionalidade, com voto venci

do, em separado, d,... S,.nador Cunha Lima e voto vencido dos Senadores 
Franco Montoro e .. a..:~rt>-rlo Neves 

21 

Vot:t-;ão, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos 
termos do arL 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que díspõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemit~rios, tendo 

PARECER, sob n• 1.006, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido do,. 

Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Ader
bal Jurema. 

22 

Votação, -em primeirO turno (ãpreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296_do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se~ 
nado n"' 142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, alterando dispositivo da 
Lei n"' 3.807. de 26 de agosto de 1960, que .dispõe sobre a Lei Orgânica da Pre
vidência Social, tendo 

PARECER, sob n' 1.034, de 1980, da Comissio 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

23 
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali

dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n9 146, de 1980, do Senador Orestes Quêrcia, que isenta do imposto de 
renda o 139 salário, tendo 

PARECER, sob n' 64, de 1981, da Comissão 
-de ConstituiÇão e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

24 

Votação, em ptimeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade e juridicidade_, nos termos do art. 296 do Regimento Interno). do Proje~ 
to de Lei do Senado n• 163, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que dispõe 
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo 

PARECER, sob n• 1.009, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estã encerrada a sessão. 

( Le~·anta~se a sessão às 18 horas e 55 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CAR
REIRA NA SESSÃO DE 24·3-8/ E QUE, ENTREGUE À REVI
SÀO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB - AM. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Superintendência da Zona Franca de Manaus, conhecida pela sigla de 
SUFRAM A, responsável pela administração da Zona Franca de Manaus, 
obediente à criatividade do seu atual Superintendente, o ilustre conterrâneo 
Ruy Lins, instalou um fundo de apoio assistencial, chamado FUNCOMIZ.
Para esse fundo, colaboram as empresas com uma quantia ao seu alvedrio, ao 
seu arbítrio. Não há uma compulsoriedade, 

O fundo é administradO por um Conselho, constituído de empresários 
que colaboram, presidido pelo próprio Superintendente da SUFRAMA. Não 
há um critêrio, não hã uma norma que regule a distribuição dos recursos que 
afluem para o FUNCOMIZ que ficam, naturalmente, à disposição do conse
lho que os distribui a seu beJ .. prazer. 

Diante disso, a ilustre Deputada Elizabeth Azize, do PMDB amazoncn~ 
se~ resolveu tecer críti'tas à novel instituição, e as fez com muita sabedoria e 
até parcirnônia, pois deixou de vasculhar toda a periculosidade da sua exis
tência, que terá fatalmente uma destinação política. 

O que mais surpreende é a paternidade do FUNCOMIZ, quando o ilus
tre c~:mterrâneo que sempfe? admiramos, o economista Ruy Lins, ªpregoa aos 
qUátro vento_s quC-é.ãj,OYítico, que não tolera se imiscuir nesse turbilhão de 
desavenças e desentendimentos que t: a política. Ele prefere ficar à pa~e. No 



1550 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção fi) Maio de 1981 

entanto, cria uma cornucópia capaz de propiciar regalos àqueles que, natural
mente, recorrem com maior habilidade ao FUNCOMIZ, isto ê, ao Conselho 
de Empresãrios e a sua Superintendência. 

Sr. Presidente, esta instituição prodigaliza ao Superintendente da SU
FRAMA um poder político que contrasta evidentemente com o poder políti
co do governador. 

É óbvio que o Superintendente da SUPRAM A, tendo a sua disposição 
um depósito de recursos financeiros capaz de ser distribuído a quem aprouver 
ao Conselho, tem, fpso facto, um poder político de barganha muito grande em 
sua mão e este poder político pode ser exercido de forma equitativa ou não. 

O Sr. Ruy Uns é inequivocamente um homem da maior respeitabilidade, 
da melhor idoneidade, mas quem poderã dizê-lo que o futuro Superintenden
te o serã? 

A Sra. Eunice Michiles (PDS - AM)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Pois não, com mui
ta honra nobre Senadora. 

A Sra. Eunice Michiles (PDS - AM) - Sentldor Evandro Carreira, eu 
queria apenas dar o meu testemunho da aplicação do que conheço do FUN
COMIZ. Hã alguns meses procurou o Superintendente da Zona Franca uma 
comissão de pastores adventistas, grupo absolutamente apolítico que pedia 
uma ajuda para a construção de uma lancha-luzeiro -lancha essa que V. Ex• 
conhece, viaja nos rios da Amazônia prestando assistência mê:dico-sanitãria. 
Não foi pedida nenhuma credencial política. Não foi sequei aventada a possi8 

bilidade de que eles mais tarde, de uma forma ou de outra, tivessem como 
obrigação pagamento político. De maneira que me parece que V. Ex• prejulga 
quando diz que esse fundo - que é um fundo particular- tem uma desti
nação política. Gostaria ainda de dar mais um testemunho: estive na SU~ 
FRAMA hã uns qui"nze dias, isso tã.lvez surpreenda a V. Ex•, e me dizia uma 
das pessoas que contribui com uma parte muito substancial ao FUNCOMIZ: 
.. Meu candidato ao Governo do Estado é Evandro Carreirã"; De maneira 
que V. Ex• poderã até vir, se a sua hipótese for verdadeira, a se beneficiardes
se fundo. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Lamentavelmente, 
minha ilustre Senadora, V. Ex• não me ouviu bem. 

A Sra. Eunice Michiles (PDS - AM) - Posso não ter entendido, mas 
ouvi. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (PMDB -AM)- Eu não prejulguei; 
eu não fiz nenhuma acusação ao ilustre Superintendente Ruy Lins. Estou 
apenas trazendo a lume uma advertência. Estou mostrando a periculosidade 
da existência de um fundo manipulado ao bel-prazer do Superintendente de 
um órgão como a SUFRAMA. Se a moda pega teremos a SUDAM, a SU
DECO, a SIDERSUL, a SUDENE, o BNDE instalando os seus fundos, para 
os quais contribuirão os empreSãríOS da ãrea. Ora, o Superintenden.te sendo 
honesto, imparcial, como só i ser Ruy Lins, distribuirá eqiiitativamerfte, ·como 
o fez com relação à lancha dos adventistas. Não estou negando isso. O que es
tou querendo afirmar é a necessidade de evitar o arbítrio, o afilhadismo. 

NenhulJl administrador público pode distribuir recursos a seu critério. 

A Sra. 'Eunice Michi/es (PDS - A !\o.!) - Permite_ V. Ex• um aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Pois não, com mui-
ta honra. 

A Sra. Eunice Michiles (PDS - AM) -Gostaria de uma explicação: ~e
gundo eu entendo, os recursos ·do ,FUN<:;OMJZ, são recursos particulares. 
Veja como a coiSã funcionava: quando se precisava de algum recurso de assis
tência social, e recorria-se aos empresãríos e se pedia a eles uma doação, 
parece-me que muito sabiamente resolveram fazer isso coletivamente ou de 
forma comunitária. Organizaram, então, Uma associação - não sei se a ex
pressão vale- mas, o FUNCOMIZ, se porta de uma maneira mais racional. 
Se eu entendi bem, V. Ex• está dando a impressãO de que esse é um dinheiro 
público quando é um fundo particular que por acaso é administrado também 
pelo Superinteridente da SUFRAMA. Porque é um dinheiro dos empre
sários, destinado, segundo eu entendo. à assistência social. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Mas dinheiro dado 
pelos empresários? 

A Sra. Eunice Michiles (PDS - AM) - QUe formaram um fundo de 
assistência social. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (PMDB - AM) - De maneira a se 
afirmarem junroà-- Superintendência! Só a lei. .. 

A Sra. Eunice Michiles (PDS - AM) - Isso também é subjetivo. 

• 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Não! Não é subje
tivo, nobre Senadora. A nobre Senadora precisa rever o conceito de lei. A lei 
é que pode regular a distribuição de recursos arrecadados entre empresârios 
que depende da ação administrativa do arrecadador, e que de certo modo es
tão sujeitos ao seu tema reverencial. 

res. 

A Sra. Euniá Michiles (PDS -,.- AM) - Recursos particulares, não. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Não são partícula-

A Sra. Eunice Michiles (PDS ~ AM) - São particulares. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Não são particula
res, quando são recolhidos pela própria Superintendência. 

A Sra. Eunice Michiles (PDS -AM)- Disso eu não tenho conhecimen-
to. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (PMDB - AM)- Sendo um órgão 
paralelo e administrado pelo Superintendente da SUFRAMA, hã implicação 
de sua competência e autoridade. Temos órgãos assistenciais competentes 
para isso. 

Que se fizesse o FUNCOMIZ, que os empresârios arrecadassem e entre
gassem à Legião Brasileira de Assistência, entregassem a outro órgão sujeito 
à fiscalização do poder público. Isto sim. Porém entregar a um Conselho de 
empresários, presidido pelo Superintendente do órgão público do_ qual depen
dem, é admitir OóV1amente a compulsoriedade, está aí implícita a obrigação 
do empresário de contribuir para o FUNCOMIZ, e aquele que não o fizer de-
sagradará, não será bem visto, quando foi o Próprio Superintendente quem 
criou o FUNCOMIZ. Não esqueça a ilustre Senadora que a Zona Franca 
funciona na base de 455 milhões de dólares, os quais são distribuídos porco
tas aos empresãrios mercê de critérios tutelados pelo Superintendente. 

A Sra. Eunice Michiles (PDS -AM)- V. Ex• disse-o bem- permita
me mais um mihuto - que é possíVel e admissível, mas· não necessariamente 
exato. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB -AM)- A lei existe exala
mente para isso, nobre Senadora, para não deixar brechas ao casuísmo, ao 
paternalismo, inibe o renascimentO do Pai N oel. Este é o nosso alerta. 

A Sra. Eunice Michiles (PDS- AM)- Gostaria de complementar meu 
aparte e prometo não interromp~-lo mals. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Pois não. 

A Sra. Eunice Michiles (PDS- AM)- Eu não quero discutir o aspecto 
legal. Mas, no aspecto prático a corsa-estã funcionando muito melhor do que 
funcionaVa anteriormente. Acredito que V. Ex•, como um bom amazonense, 
não poderia negar os resultados que o FUNCOMIZ tem obtido. Gostaria 
ainda de lembrar o caso do Colégio AgrícOla, que tem recebido substancial 
ajuda desse fundo sem, também, assumir nenhum compromisso polftico. Os 
companheiros de y. Ex• visita"in freqüent~mente aquele colê:gio e fazem ali o 
seu trabalho eleitoral, corno fazCmos nós, como o faz todo mundo. Que eu 
saiba, não houve nenhum compromisso assumido politicamente. De maneira 
que me parece que V. Ex• está sendo, perdoe-me, um pouco injusto. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Não, eu não estou 
sendo injuSto~-eu estou agindo, nobre Senadàra, como representante do povo. 
Tenho a obrigação de surpreender fenômenos desagradáveis que possam 
acontecer, e desagradãveis, ao exercício da própria função pública. 

Não estou dizendo que houve distribuição política, eu não disse isso. Es
tou alertando para a periculosidade deste fundo, ele pode representar, no fu
turo, ou agora, não podemos garantir que o Sr. Ruy Lins vai continUar in
cólume, todos nós somos suscetíveis de mudar de carãter, acredito que ele 
não mude, mas não -podemos deixar iss6 ao aleatório. 

A infalibilidade foi superada quando derrubamos as testas coroadas, os 
ungidos pelo Espfrito Santo. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. EV ANDRO C.ARREIRA (PMDB- AM)- Pois não, Senador, 
com muita honra. 

O Sr. ilumbefto Lucena (PMDB- PB)- Ouço com prazer o discurso 
de V. Ex•, que procura zelar pela coisa pública. O que acho estranho é essa 
nova modalidade, que eu desconhecia, de recursos privados serem geridos 
por um Superintendente nomeado pelo Governo Federal. Não sei em que 
consiste esse fundo. Gostaria que V. Ex• esclarecesse melhor o Senado: em 
qu-e consiste esse- fundo, quais os recursos a ele destinados e qual a sua finali
dade . 
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O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Nobre Senador 
. Humberto Lucena, explicarei com pormenores. O atual Superintendente 
criou um fundo para o qual contribuem os empresários integrantes do Com
plexo Zona Franca cç:.m importâncias a seu critério. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Mas, o Superintendente tinha 
atribuição para criar esse fundo? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB - AM)- Não, é uma asso· 
ciação particular. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- "inusitado. Eu desconhecia 
isso. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Os pedidos, as soli
citações dos interessados nas dádivas do FUNCOMIZ têm que ser encami
nhadas ao Superintendente da SUFRAMA, far~jadas por ele ou por alguém 
do Conselho. · 

A Sra. Eunice Mlchiles (PDS_- AM) -Senador, não é o Superinten
dente da SUFRAMA. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Permita-me-escla
recer corno foi constituído o FUNCOMIZ. Ós empresários contribuem com 
a quantia que bem querem e entendem. Este fundo, então, é distribuído na 
proporção, no tamanho e na quantidade que o Conselho determinar. Conse
lho esse constituído pelos empresários que <?ontribuem· para o fundo, e presi
dido pelo Superintendente da SUFRAMA. 

Conclui-se que a ligação é profunda. A Zona Franca passou a se consti
tuir, agora, também, num órgão de assistência social. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) -Quer dizer, quem, em suma, 
distribui os recursos do fundo é o Superintendente. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (PMDB'- AM)-" o Superintenden-
te. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- E os recursos não são públi
cos? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Exatamente. 
~ o Superintendente como Conga Manus, como gestor de negócios do 

Ministro do Interior, que manipula a distribuição das quotas em dólares da 
SUFRAMA. Basta dizer que o próprio Governador do Estado não tem con~ 
dições de nomear o Superintendente, o Governador do Estado do Amazonas 
não teve condições políticas de nomear o Superintendente da Zona Franca de 
Manaus. Ele foi nomeado diretamente pelo Ministro Mário Andreazza. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - E a quanto monta o volume 
de recursos desse fundo? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Varia, depende da 
contribuição dos empresários. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB) - Mas é um volume alto. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Claro, e os empre
sários contribuem, naturalmente, para serem agradáveis. Sob uma carga de 
obrigações sociais ponderável, conclui-se cristalinamente que contribuem 
para serem agradáveis. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Seria o caso de o Superinten
dente da SUDENE criar um fundo semelhante. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- A SUDAM, a SU
DECO, a SUDESUL, ou qualquer outro organismo regional poderia se anu
lar. O Banco de Desenvolvimento Econômico poderá concluir pela necessida
de de um fundo caritativo, afinal transformaríamos este País numa imensa 
casa de caridade. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS - PA) - V. Ex• me permite? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Com muita honra, 
nobre Senador Gabriel Hermes. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS- PA)- Nobre Senador, é realmente deli
cado, eu que sou de uma zona que é a mesma de V. Ex•, tomar parte nesse de
bate, em que eu vejo o grande rio e a floresta, no caso,_~e um lado V. Ex• seria 
a floresta, e aqui a nossa ilustre colega o grande: rio. Mas, a verdade é que 
aquilo é uma entidade, é urna sociedade civil. No fundo, ê esta a realidade. O 
Superintendente da SUFRAMA não agiu isoladamente, mas com outros ele-
mentos, pois não é só ele quem dirige o fundo. Segundo estou informado, ê 
um conselho, é urna sociedade, é uma associação que resolveu prestar assis
tência. Então, acharam uma forma interessante de organizar isso. E eu tenho 
um exemplo semelhante no meu Estado, que vou citar. Acharam· uma forma 
interessante de resolver isso: os empresários, na sua maioria possivelmente li-

gados ao órgão que o superintendente dirige, contribUem com o que desejam 
e o que querem. Como disse V. Ex•, uns mais outros nienos, que pode tornar 
uns mais simpáticos e outros menos simpáticos, até aí estou de acordo com V. 
Ex• Mas a realidade é que aquilo não tem nada com o órgão, é uma entidade 
civil, organizada com um conselho, que recebe recursos dados espontanea
mente por comerciantes, até mesmo industriais daquela zona, e esses recursos 
são. depois distribuídos por órgãos que necessitem de auxilio, de assistência, 
de amparo, como citou a nossa nobre Senadora. Quer dizer, esse aspêcto é, 
realmente, um aspecto que não podemos condenar. Agora, compreendo o 
ponto de vista de V. Ex• V. Ex• acha que aquilo pode influir no espírito do su· 
perintendente, para quê- elê possa, em virtude de receber mais de um, menos 
ou nada de oUtros, influir nas suas deliberações. Bom, até aí jâ seria um 
problema mais difícil de penetrarmos, por isso que eu disse que é diffcil entrar 
nesse oceano que é o nosso Amazonas e nessa floresta que é a nossa Am~zô
nia. Mas a verdade ê que o órgão não tem nada de governamental. E mesmo 
na Federação das Indústrias,· da qual sou Presidente, temos um órgão assis
tencial, recebemos verbas das várias entidades, das várias sociedades e faze
mos um fundo, e o Conselho, duas vezes por ano, distribui aquilo entre asso
ciações pobres.que precisam ser auxiliadas. Isso não tem nada a ver com a Fe
deração das Indústrias, que não é um órgão governamental, nem somos nós 
nomeados pelo GOverno. Não tem nada, nada, é apenas uma associação. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- O caso a que V. 
Ex• se refere é: completamente diferente. Na Federação das Indústrias, o Pre
sidente ou o seu corpo diretivo não é nomeado pelo Governador ou ti.rado do 
bolso do colete de um Ministro. 

O perigo não está apenas no critêrio da parcialidade que pode ser adota
do na distribuiÇão dos recursos; o perigo está na evolução deste fundo em ór
gão goverqamental paralelo, em governo paralelo. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS~ PA)- Permite V. Ex• um aparte? (Assen
timento do orador.)- Aí há um detalhe. Nós, então,_ estaríamos impedindo 
uma imensa quantidade de brasileiros, ou não, que dirigem órgãos públicos, 
de serem membros de certos órgãos assistenciais, como no caso. Podemos, 
também, considerar este fato. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Não, isso não seria 
proibido e nem se pode proibir. O fato é que esses empresários se consti
tuíram em fundo sob a inspiração do Superintendente. 

A Sra. Eunice Michiles (PDS - AM) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB -.AM)- A autoria do fundo 
é exatamente do superintendente. Não foi de empresário. 

Ouço novamente a nobre Senadora, com muita honra. 

A Sra.' Eunice Michiles (PDS- AM)- Nobre Senador, existe neste País 
uma tremenda carência social. Todos somos unânimes em reconhecer que há, 
realmente, muita pobresa e muita dificuldade. De maneira que me parece até 
absurdo, que quando uma entidade quer fazer algo mais, como aconteceu por 
acaso na SUFRAMA, onde por acaso, o Superintedente da SUFRAMA é 
também o Presidente do FUNCOMIZ, que poderá não acontecer em outras 
ocasiões, que isso seja criticado. Parece-me ser motivo de apreciação e de lou
vor que se faça algo a mais do que aquilo que se espera, do estritamente espe
rado das suas obrigações. De maneira que eu só teria, neste momento, quere
conhecer o trabalho extra que a SUFRAMA vem fazendo, através do FUN
COMJZ. Veja, não é a SUFRAMA, é o FUNCOMIZ que funciona paralela
mente. Não há uma interligação como V. Ex• está querendo demonstrar; 
parece-me que não existe esta interligação. Quanto ao que V. Ex• disse, que 
quem contribui mais tem um merecimento maior para receber cotas a mais, 
parece--me que isso é dedução exclusiva dr;:l: V. Ex• 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Claro." óbvio. 
Ilustre Senadora, é preciso que se supere, de uma vez por todas, na nossa Pá
tria, a pretensão de solucionar o problema da pobreza através da caridade 
particular. Convenhamos! 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, nós já ultrapassamos esta fase natalina, 
graciosa, a responsabilidade é do Estado, não é nem pode ser de qualquer as
sistência religiosa, empresarial, individual ou de grupelhos. Este comporta
mento pode até exacerbar a pobreza, como está acontecendo no Nordeste, e 
jâ denuncit;t.do por vários oradores, quando a distribuiÇão de três mil cruzei
ros por mês, puro paternalismo levando _o homem a uma espécie de vadiagem 
estia!, vadiagem flagelada. 

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

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Pois não. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS- PA)- Nobre Senador, ai é que eu discor
do totalmente de V. Ex" To das as grandes nações, a começar pelos Estados 
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Unidos, mantêm universid3;des, mantêm todo tipo de assistência educacional. 
Em todas as grandes nações, c em nações admiráveis como a Suíça, V. Ex• vai 
encontrar uma quantidade imensa, uma cobertura imensa que as grandes em
presas dão. Aqui mesmo, quando critícamos --:-_o homem que está no Jari, ti
vemos conhecimento de que ele estava deixando aquilo para uma instituição 
que trata desta doença. dolorosa que é o câncer. Estou citando Jari apenas 
como exemplo de um grande industrial que destina àquele órgão os seus mi
lhões ou bilhões de dólares. Para nós brasileiros isto seria um perigo e por 
isso o cambatemos. Mas nos Esiados Unidos, n_a frança, na Inglaterra há 
contribuições. Até no meu Pará e no seu Amawnas, os nossoS grandes e ad
mirâveis descobridores, os portugueses, criaram as Santas Casas que são sus
tentadas por eles. São portugueses donos de uma bodega, como nós chamá
vamos, de um botequim, de uma.taverna, de um lugar pequeno, que ao mor
rer deixam alguma coisa e, se passivei, uma casa para manter as Santas Casa. 
Veja como esta colaboração do particular ainda é necessária, e esta o povo 
não combaterá nunca, há de respeitar. ~por isso que, com todas as críticas 
que nós fazemos a este homem, que nós mexemos mas que tanto admiramos, 
que é o potuguês, reconhecemos nele esse e~pirito grandioso de solidariedade 
que tiveram, mantendo aqueles que ficavam velhos e sem nada nestas Santas 
Casas. Neste ponto, pOr favor, temos que respeitar, elogiar, admirar e estimu
lar. É preciso que os ticos dêem também, sobre todas as formas, a colabo
ração aos pobres, inclusive esta. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Nobre Senador 
Gabriel Hermes, enquanto colocarmos a_ solução da distribuição de renda e 
da assistência social a critério do particular, vamos encontrar sempre e sem
pre grandes distorções. 

Nobre Senador, esse raciocínio da caridade há muito que está superado. 
A responsabilidade é do Estado. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS - PA)- Af teremos uma tese socialista. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB:_AM)- Nobre Senador, o 
Estado já arrecada através de impostos; o particular contribui _com impostos, 
temos os órgãos assistenciaiS responsáveis por isso. O que temos que fazer, 
nobre Senador, é exatamente agilizar o funciona~ento desses órgãos; o que 
temos que fazer é pô-los para funcionar, enão sair atravês dessa caridade que 
é apenas uma catarse, uma lavagem cerebral para os ricos que dão esmolas 
nas portas das igrejas, pensando que com isso estão solucionando o problema 
do pobre. Eles estão cada vez mais agigantando o problema, nobre Senador. 

OS países que hoje superam esse estágio não têm mais esmOier. 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS- PA)- O exemplo para V. Ex• seria a 
Rússia, a Iugoslávia ... 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- No.bre Senador, 
não tolero que me interrompam quando falÓ, sem que eu conceda o aparte. 
Considero isso uma descortesia ... 

O Sr. Gabriel Hermes (PDS - PA) - Peço desculpas a V. Ex• 
O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- ... porque interrom

pe o meu raciocínio, o desnovelar. Acho isso u-m recurso muitO--baiXo. 
O Sr. GabrierHimiis.(PDS- ·PA)- Peço desculpas_ a V. Ex• 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Nobre Senador, 
nunca. interrompa um orador porque o senhor p-rCjudica a linha de reciocinio 
dele. 

Na Suíça, por exemPlo, há-uma distribuição ~bediente a crítêrios previsw 
tos no orçamento, não é na galega, não é para aquele que faz mais Hsalamale
ques", não é para aquele que faz mais barretadas ao-superintendente ou ao 
d<.mo da cornucópia~ do cofre público, não~ Hâ cri~éiios- p:r~vistos e~ lei._ São 
esses critérios que precisamos exigir que sejam cumprídos, porque temos os 
órgãos assistenciais, a·qui. Se ficarmos no Brasil a facultar a criação dessas 
nodulaçõezinhas assistenciais, vamos acabar caindo no Exército da Salvação. 
Seremos um Exército da Salvação a tqcar bunlbo. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB - AM)- Ouço o nobre Se· 
nadar Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto L_ucena (PMDB- PB)-: Nobre Senador Evandro Car
reira, vamos fazer um esforço para que V. Ex• não seja deslocado do cerne do 
seu pronunciamento. V. Ex• traz ao Senado hoje- talvez até não_ o preten~ 
desse tanto- traz uma gravíssima denúncia. O Superintendente da SUFRA
MA, a meu ver, está impedido jurídica. moral e politicamente de exercer a 
presidência desse fundo e de manipular os seus recursos, de origem eminente
mente privada. Então, S. S• não tem como se explicar. Seria o caso, ejâ vou 
dar outro exemplo, de o Diretor-Gera1 do DNER convocar as construtoras 
de estradas de rodagem do Brasil, organizar uma sociedade, e recolher recur-

sos particulares dessas firmas, para fazer assistência social. Eu admito, ~ ;ho 
até justo que esses empresários organizem a sua associação, a sua socied tde 
civil; mas não que eritreguem a manipulação de seus recursos ao Superin :n
dente da SUFRAMA; este não; este está proibido de praticar essa gest .o. 
Não vejo como possa continu~r essa situação na Amazônia. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Muito obrigacto 
por essa contribuição, nobre Senador Humberto Lucena. f: como disse mes
mo o ilustre Senador Gabriel Hermes: é uma maneira muito interessante ~
eu diria, muito sub-reptícia - de dourar a pílula. Mas n6s estamos aqui exa
tamente para isto, para evitar que a pílula seja dourada. Então, vem o raciocí
nio de que ê temerário se fazer um julgamento a priori, é pré-julgar; ora, nós 
não estamos prejulgando, nós estamos advertindo da periculosidade da cons
tituição desse· íundo, porque hoje a Zona Franca dispõe de quatrocentos e 
cinqUenta e cinco milhões de dólares para importação. Mais tarde, ela pode 
dispor de um bilhão de dólares, e esse Superintendente será um outro Gover
nador, será um outro Governador dispondo de um fundo que é uma verda
de:ira arca pública. Esses recursos podem ser carreados para lá para gozar das 
benesses, da própria convivência, ou da boa vontade do Superintendente. A 
zona Franca controla; o· Superintendente é um rei na Zona Franca; ele con
trola toda a Zona Franca; tudo estâ sob o seu comando; ele demite e nomeia 
quem ele quizer na Zona Franca. 

Então, vejam bem o poder a que pode ser levado esse homem, dispondo 
de um fundo; o fundo é constituído de conselho, m.as, ora, conselheiros que 
podem ser manipulados, porque são conselheiros que dependem também da 
sua decísão, da decisão _c;lo Superintendente, para receberem uma quota, a fim 
de importar. 1:. isso exatamente que quero dizer. 

Não estou acusando o ilustre Superintendente Ruy Lins. Acredito até 
que ele tenha feito isso com muito boa vontade, com base nesses critérios cita
dos por Gabriel Hermes e pela ilustre Senadora Eunice Michiles, os critérios 
da caridade particular, dessa caridade que cai do bolso; é a sobra que vem da 
mesa. Isso está superado, Srs. Senadores! O povo não pode mais ficar sujeito 
à caridade aleatória. Nâol A caridade estã superada do ponto de vista estatal. 
Ela tem que ser feita como troca, como contrapartida, do imposto que o povo 
paga. O povo paga iinpostciS; então, ele· tem que receber, em contrapartida, 
assistência social, e não ter que depender de um conselhinho dirigido por um 
Superintendente, que vai dizer para onde se destina aquele recurso. 

A ilustre Senadora diz que a lancha dos adventistas foi beneficiada. E 
quantos não o foram? Quantos deixaram de sê-lo no interior do Amazonas? 
Continua a misérícf Do_ Arriazonas~ EntãO,- eu· pergunto a.o ilustre Senador 
Gabriel Hermes e ã ilustre Senadora: quando foi que a miséria foi errãdicada 
nos países que se comportam apenas e graças à caridade particular? 

A Sra. Eunice Michiles (PDS - AM) - V. Ex• me concede novamente 
um parte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Poís não. Mas eu 
pergunto antes: onde? Nos Estados Unidos, a distribuição é criteriosa, é 1,11-
tracriteriosa. Na Suíça, é ultracriteriosa, obedece à lei. E é um orçamento, mi
nha ilustre Senadora, que o Legislativo fiscaliza. Não ê coma·a nossó, porque 
nós aqui somos vacas de presépio. Aqui, há um orçamento que nós não mani
pulamos, nós não sabemos a quem é dado nem de quem vem. Lá, não. Nos 
Estados Unidos é tudo distribuído criteriosamente, sob a luz do princípio de 
no taxation without representation; não há taxação sem representação, sem 
que o povo participe e discuta, através do seu representante. 

Ouço novamente a ilustre Senadora, com muita honra. 

A Sra. Eunice Michiles (PDS ....... AM)- Sabe V~ Ex• que a distribuição 
de quotas da Zona FRanca obedece a rigosos critérios. E nesses critêríos, que 
eu saiba, não estão incluídas doações, ao FUNCOMIZ; de maneira que não 
procede, também. Outra coisa: maldito o dia, Senador, em que acabar da face 
da terra esta alegação de V. Ex*, a caridade, porque' a própria Bíblia diz que 
mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Estive nos Estados Unidos, 
há algum tempo atrás, e me causou admiração o número, e o poder do volun~ 
tariado. Estive num hospital infantil em que 70% da mão-de-obra era volun
tária, sem ganhar um tostão. Isso tambêm ê caridade. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Nobre Senadora, 
isso é outra coisa. V. Ex• está misturandO alhos com bugalhos, completamen
te. 

A Sra. Eunice Michiles (PDS - AM) - Nilo estou. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Não estou dizendo 
que alquém passar dar trabalho de graça. O que estou condenado é exataR 
mente a distruiçãb de recursos coleta.dos por alguém que tem força, quando o 
temor reverencial p·ode ser invocado. Isso é de alta periculosidade. 
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O Superintendente da SUFRAMA organizou um fundo que arrecadare
cursos para depois redistribuí-los ao bel-prazer de um conselho sob o seu co
mando. Então, se esse Superintendente é um filho de Jó, de São Francisco de 
Assis, de São Gabriel, é um sarito, ótimo. Mas, e se não for? Convenhamos. E 
senão for? Aí é que está o nó górdlo do problema. E exatamente sobre isto 
que quero me debruçar, porque infelizmente essa _linha de radocínio fez 
doutrina no País. 

Eu ouvi, nesta Casa, Seriadores íiUstiCs~ quando acusávamos e apontáva
mos a sevícia, a tortura, dizerem: ••Mas, llObre Sefiador, tive oportunidade de 
interferir; pessoalmente compareci à masmorra, acariciei o torturado; eu mes
mo interferi junto ao Senhor PieSiderite da República e consegui o perdão; e 
ele agora está bem empregado e solto." 

Veja bem! Isto não é critério. Isto é critério do apadrinhamento, do pa
ternalismo. E nós ternos qu-e Superar este crftér16. O critério é o da lei, a-lei é 
que tem que dizer; não é porque alguém foi beneficiado. E.se não for? 

É exatamente isto que eu quero tocar, que desejo ressaltar, porque do 
contrário, Srs. Senadores, esta ·maneira de proceder vai fazer prosélitos. Da
qui a pouco estão a SUDESUL, a SUDENE e a SUDAM. Imaginemos a SU
DAM, que lida com bilhões de dólares. No dia em que o Superintendente 
achar de também organizar o .. FUSUDAM'\ vai ser um outro órgão parale
lo ao Governo do Parâ. 

Ouço o nobre Senador Alexandre Costa, com muita honra. 

O Sr._ Alexandre Costa (PDS - MA)_- Concordo inteirainente c_om o 
que V. Ex' diz. Um país como "o Brasil não pode viver de esmolas. V. Ex' aca
ba de falar na SUDAM e na SUDENE. Bastaria que os 50% do imposto de 
renda que para lá são carreados, para o desenvolvimento do Nordeste, fos
sem aplicados honestamente, para que não se ouvissem aqui as vozes dos- Se
nadores Agenor Maria, Almir Pinto e Humberto Lucena a pedir esmolas 
para o Nordeste ou para o nordestino. Não se precisaria absolutamente de es
mola, se aquele dinheiro fosse aplicado na regiã.o do Norte e Nordeste brasi
leiros. Fique certo V. Ex' que os incendvos fiscais que se arrastam há longos 
anos, ontem não davam certo, porque havia os intermediârios, hoje, não dão 
certo, porque foi criado o novo fundãÕ que faculta ainda aos grandes açam
barcarem 80% do que para ali vai, sem que o povo veja nada. O nordestino 
não precisa de esmola de salário mínimo, ora para as secas, ora para as en
chentes, é a voz que se ouve todos os anos, no Senado, e ali, na Câmara dos 
Deputados, se um programa sério fosse aplicado na SUDENE e na SUDAM. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB - AM) - Muito ubrigado, 
nobre Senador Alexandre Costa, V. Ex' traz uma contz:ibuição muito vãlida. 

Eu gostaria de- diZer ai rida à- iluStre Senadora Eunice MiChiles que, quan
to à distribuição de quotas aos empresários que atuam na Zona Franca de 
Manaus, dentro deste boião de 455milhões de dólares, agora, de dois ou três 
anos para cá, é que se acomodou. Mas V. Ex' _sabe que o superintendente an
terior, o Sr. Aluízio Campi:lo~ entendeu de fazer uma modificação, porque o 
Superintendente da SUFRAMA ê' um r~i; ele pode _fazer quando quiser; ele 
pode modificar ci Critêdo e, se ele() fiZer, os Comerciintes todos ficam com
pletamente desarvorados, dependendb do seu arbitrio, dependendo da sua 
boa vontade. Vi comerciantes chorarem, há três, quatro anos. Foi preciso de
correr mais de um ano para que se amosaicasse a situação. Porque comer
ciantes, que dependiam de uma cota de 100 mil dólares, ficaram reduzidos a 
cinco mil dólares e foi preciso a interferência de Ministros, de Presiden~e da 
República, de toda a máquina políticá e de tOda: a máquina de barretadas e 
salamaleques. Presentes e mais presentes, para que conseguissem amosaicar 
tudo novamente. 

O Superintendente, reafirmo, o Superintendente atual, Ruy Lins, é um 
homem da melhor formação moral. Mas, ele nã_9 _é eterno. Ele estã Iâ por 
força do Ministro Mário AndreazZa. Porque V. Ex• sabe, Senadora Eunice 
Michiles, que se travou uma luta terrível pela posse da SUFRAMA, entre o 
Governador José Undoso e o próprio M!nistérío d9 Interior, saindo vitorio· 
soo próprio Ministro do interior. As querClas a,B:Ora que amainaram. Exata
mente, por isso, porque a SUFRAMA passou a ser hoje um governo parale
lo. b um governo no paralelo. O governador do Estado do Amazonas sufre 
uma capitls diminutio, pelo fato de não ter nenhuma ingerência na Zona Fran
ca· de Manaus, que está sujeita à vontade absoluta do sup~rintende~te. 

O Sr. Eve/ásio Vieira ~p - SC) - J;>ermite V. Ex• um aparte~ 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB -AM) -Ouço V. Ex•, com 
muita honra, nobre Senador Evelâsio Vieira. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP-- SC) --A advertência que V. Ex' faz é 
totalmente correta. Estive duas vezes em Manaus, integrando comitivas aqui 
do Senado, para verificar, conhecer melhor o desenvolvimento do DiStfitO In
dustrial de Manaus, assim como o Distrito Agroindustrial. E _lá,, nas inda
gações, nas conversações, toirtei conhecimento de que foi criado esse fundo. 

Inicialmente, com o objetivo exclusivo de construir a infra-estrutura para o 
Di~trito Industrial, já qUe" o governo municipal e o governo estadual não 
atendiam ao crescimento do Distrito Industrial e as contribuições, obviarnen
t_e, estavam sendo çada ve:t; mais elevadas, porque os empresârios tinham inte
resse - na sua maioria -de manter o melhor relacionamento com o titular 
da SUFRAMA. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Permita-me, só 
para ilustrar o que V. Ex' estã dizendo. V. Ex' está trazendo para o meu dis
curso uma contribuição da maior validade, porque eu não tinha percebido is
to. 'A ponto de, no Distrito Industrial. haver um prefeito-- vejam bem, ê um 
Estado dentro de outro Estado - hã um prefeito na zona do Distrito Indus
trial. Exatamente. 

O Sr. EVelásio Vieira (PP- SC) - E é compreensível- não se justifica, 
mas se campi"eeiide- os empresários querem agradar o titular para desfrui a
rem de maiores vantagens, de privilégios. E issojâ c:.. tá dominando, nas á1 ......... 
federais, e. daí, a corrupção se ampliar, nest( Pa~ Esse fundo estã dando 
uma condiçãO tão grande ao titular da SUFRAM.a, que esse órgão pode-rá. 
amanhã, eleger uma bancada de Deputados estaduais, fedeàiís; poderá, ,.,
pleito direto, eleger até o Governador do Amazonas. Porque o volume de re
cursos financeiros é elevadíssimo para esse fundo. E tanto é, que o fundo nas
ceu para atender às obras de infra-estrutura do Distrito Industrial. Mas agora 
jã está extrapolando, já v~io para a assistência social, fora do Distrito Indus
trial... 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Exatameme. 

O ~r. E~·e!t:jsio_Viei~ (PP- SC) =:.. ... amanhã, estará atllar1d0 em outras 
áreas: V. Ex' tem razão. faz uma advertência que é abohr, eliminar, n, nasce
douro, mas um agente de corrupção nesse País. Não cum o <it'lal S- ·perin~ 
tendente, Dr. Ruy Uns, de quem temos a melhor impress.-_ .• ,_.~10 hoü em de 
honestidade e homem capaz ... 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Muito bem! 

O Sr. Evelásid Vieira (PP- SC) ~ ... mas, amanhã, aqu·ete cargo ..t 

ocupado por outro e será Um novo Ruy Lins, com a me-sma põstura mar. d(' 
hOnestidade? 

O SR: EVANI5RO CARREIRA (PMDB- AM)- Ninguém zobe. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC)- De forma que V. Ex• está perfeita
mente correto na advertência que faz. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Muito obrigado, 
nobre Senador Evelásio. Mai:S uma vez, agradeço a contribuição inestimáveL 
Quero dizer aos Sfs. Senadotes que o FUNCOMIZjâ acaba de agraciar time 
de futebol. Já começou a subvencionar, a dar recursos para time de futeb·· 1 

Vejam bem como a coisa está tomando uma outra conotação. Acredito, . 
qoe contra a vontade de Ruy Lins. Mas, quem poderá nos garantir que, d. 
.a alguns meses, o esquema será montado para ganhar eleição de qualqma u.w:

neira, porque o ilustre Presidenté do PDS jã apregoou que vai obter maiona. 
Quer dizer, isso aí ê uma coisa muito temerária. S. Ex• já está garantindo qu"' 
o PDS terâ maioria no Cong-resso NaCional. Mas, com base em quê? Só se é 
com base no FUNCOMIZ, Porque pode muito bem, mais tarde, apre! 'ão S'. 

grande em cima do Ministro, ser retirado o Sr. Ruy Uns e colocado ·'!i. no .. 
mem de confiança do Governador atual que está emp· ·nhado ern ser Senador 
outra vez. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Nobre Set:ldor Evandro Carrei
ra, quero coniunicir a V. Ex' que dispõe apenas de S m nutos para concluir o 
seu pronunciamento. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- F.;, não, muito 
obrigado, me~. ilustre Presid.ente. 

Quero, entãO, encerrar o meu discurso, ressaltando a periculosit ade des
se FUNCOMIZ cair na mão de um Superintendente que tenha ir,teresses 
políticos imediatos; o Sr. Ruy Lins não os tem. Já declarou de viva voz, 'alto e 
bom som, que não-é candidatO a coisa nenhuma, é apolítico, é um homem, 
pOrtanto, de confiança tambêm da Oposição. 

Mas, temos que no~ p~ecaver. Não sabemos o que se arruma no<; basti
dores do àoverno para ganhar a eleição de qualquer maneira. O Sr. Ruy Lins 
pode ser retirado, o Sr. Ministro do Interior pode sofrer pressão e terá que ce
der, e, cedendo, ser colocado, na Superintendência, alg têm da absoluta con
fianÇa do Governo político do Estado do Amazonas. 

Sr. Presidente, trago a resenha do discurso da ilustre Deputada Elizabeth 
Azize, que me abastonou para o pronunciamento deste discurso e peço que 
faça parte, como documento, do mesmo. 

Muito obrigado. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Preside.~te. {Muito bem!} 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. EVANDRO 
CARREIRA EM SEU DISCURSO: 

••Não posso ace-itar como imparcial a distribuição dos recursos do FUN
COMIZ" - foi o que afirmou a lider do PMDB na Assembléia Legislativa, 
deputa.da Beth Azize, fazendo violentas críticas à distribuição de verbas da
quele fundo, segundo ela ••com critérios parcialíssimos e de cunho nitidamen
te político-eleitoreiro". 

A deputada Beth Azize foi contundente, quando- afirmou que o FUN
COMIZ ••deveria cumprir o seu real papel de fundo social liberando recursos 
para obras do mais alto interesse da população", citando como exemplo a ca
rência da rede de esgotos nos bairros pobres de Manaus "onde vive o povo 
praticamente atolado na lama das sarjetas". 

Faltam Critérios 

uNão discuto a validade do fundo e não ponho dúvida na maneira de ar
recadar recursos para fins sociais", afirmou a lider do PMDB, que exigiu que 
os critérios adotados na distribuição das verbas atenda prioritariamente a fi
nalidades sociais, sem qualquer cunho político-eleitoreiro. 

Manifestando-se em aparte, a deputada Socorro Outra Lindoso disse 
discordar do ponto· de vista da parlamentar oposicionista, salientando que o 
FUNCOMIZ tem ajudado tanto no campo da saúde quanto no educacional. 
Socorro mostrou a_ recuperação do hospital infantil e a construção de várias 
escolas no interior, lamentando o alijamento das oposições nessa ocasião 
quando o processo democrâtico é aperfeiçoado. 

Respondendo ao aparte, a oposicionista indagou: .. Serâ que a oposição 
ioi eleita para defender o povo da tribuna ou para mendigar recursos nos ór
gãos públicos?" A indagação referiu-se à recomendação de U!Jl outro deputa
do governista, de que Beth deveria procurar o FUNCOMIZ para também 
desfrutar dos recursos. 

_ A deputada lembrou que .. a oposição prega justamente contra essa par
cialidade de cunho político" e asseverou: ••Jalnais me ajoelharei aos pés do 
todo-poderoso superintendente da SUFRAMA, porque não fui eleita para is
so". Segundo ela, se o FUNCOMIZ tivesse realmente interesse em ajudar os 
políticos, o faria atendendo às reivindicações sociais que são feitas, através da 
tribuna. 

Necessidades 

A deputada Beth Azize citou a questão da falta de recursos para a com
pra de equipamentos destinados à limpeza pública da cidade, cobrando do 
FUNCOMIZ a liberação de verbas para a Prefeitura de Manaus, destinadas 
a este fim. Segundo afirmou, "esta é uma questão de interesse público da saú
de coletiva de toda a população". 

Em aparte, Josué Filho (PDS) disse que Beth Azize deveria elogiar o pro
cedimento de Ruy Lins, "pois num momento de crise como o atual, é perfei
tamente compreensível que se faça bargnha para conseguir o máximo possí
vel". 

Disse considerar o PMDB como o maior partido de oposição, no mo
mento, e elogiou o superintendente Ruy Uns e os representantes políticos que 
foram distinguidos com a fatia do bolo do FUNCOMIZ. 

Na seqüência, a líder oposicionista rea:tirmou sua· posição favorável à 
criação do fundo e sua finalidade, afirmando que a aplaude, mas que "aplau
diria de joelhos se o FUNCOMIZ adotasse critérios de cunho social para o 
qual fói criado';. "0 critédo afual é parcialíssimo e de cunho puramente 
político-eleitoreiro", 

Para a deputada Beth Azize, os recursos seriam melhor destinados e apli
cados na construção de roiniterminais pesqueiros e escolas agrícolas em todos 
os municípios do Amazonas, ''porque assim resolveria um grande problema 
social do Estado, abrindo mercado de trabalho e acabando com a fome". 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXVI- N' 041 SEXTA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 1981 BRASILIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 
DECRETO LEGISLATIVO N• 113, DE 1980 

Aprova o texto do Decreto-lei n' 1.794, de 23 de junho de 1980, que "dispõe sobre os encargos financeiros da União, 
previstos no artigo 9•, §§ 1', 2• e S•, da Lei n' 4.070, de 15 de junho de 1962". 

RETIFICAÇÀO 

Publicado no DCN (Seção II) de 15-11-80, página 6727, em seu artigo único:_ 
Onde se lê: 
Decreto-lei 1974, ... 
Leia-se: 
Decreto-lei 1.794, ... 

DECRETO LEGISLATIVO N• 6, DE 1981 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.811, de 27 de outubro de 1980, que "dispõe sobre o tratamento tributário das 
operações de arrendamento mercantil e dá outras providências". 

RETIFICAÇÀO 

Publicado no DCN (Seção II), de 31-3-81, página 687, em seu artigo único; 
Onde se lê: 

, de 27 de outubro de 1981, ... 
Leia-se: 

, de 27 de outubro de 1980, ... 

~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• 132, DE 1980 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pirassununga, Estado de São Paulo, a el,var em Cr$ 15.537.829,42 (quinze 
milhões, quinhentos e trinta e sete mil, oitocentos e vinte e nove cruzeiros e quarenta e dois centa'I-'OS) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Art. I' Ê a Prefeitura Municipal de Pirassununga, Estado de São Paulo, nonermos do art. 2• da Resolução n' 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 15.537.829,42 (quinze milhões, quinhentos e trinta e sete mil, 
oitocentos.. e vinte e nove cruzeiros e quarenta e dois centavos) o _montante d_e sua dfv"id~_co_nsolidada, a fim de que possa contra~ 
ta r empréstimo de igual valor junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Na
cional da Habitação - BNH, destinado ao financiamento das obras de infra-estrutura geral e serviços industriais de utilidade 
pública no Conjunto HabTtacional da CECAP, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução~errtra em vigor nà data de sua publicação. 
Senado Federal, 27 de novembro de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

(''') Republicada por haver saído com íncorreções no DCN- Seção II- de-28MllM80 
." ' 
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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• 139, DE 1980 

Autoriza o Governo 4o Estado do Rio Grande do Sul a elevar em CrS 6.479.140.100,00 (seis bilhões, quatro cen
tos e setenta e nove milhões, cento e quarenta mil e cem cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

Art. I• É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados pelos 
itens II, III e IV, do art. 2• da Resolução n• 62, de 28 de outubro de 1975, modificada pela de n• 93, de li de outubro de 1976, 
ambas do Senado Federal, a fim de que possa emitir 10.711.270 (dez milhões, setecentos e onze mil, duzentas e setenta) Obri
gações do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul- Tipo Reajustãvel (ORTE-RS), equivalentes a Cr$ 6.479.140.100,00 (seis 
bilhões, quatrocentos e setenta e nove milhões, cento e quarenta mil e cem cruzeiros), destinados ao financiamento de projetas 
nas âreas de agricultura, indústria, saúde, saneamento, energia e recursos minerais, obedecidas as condições admitidas pelo Ban
co Central do Brasil no respectivo processo. 

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

(*) Republicada por haver saído com incorreções no DCN - Seção II - de 3-~2-80 

SUMÁRIO 
I - ATA DA 56• SESSÃO, EM 7 DE MAIO DE 1981 

!.1 - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Ofício do Sr. 1"'~Secretário da Câmara dos Deputados 
Comunicando aprovação da seguinte matéria: 
-Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 18, de 1981 (n• 

4.192/80, na origem), que destina a renda líquida de Concursos de Prog
nósticos Esportivos à Cruz Vermelha Brasileira,-e dã outras providências. 
(Projeto enviado à sanção em 6-5-81.) 

1.2.2 - Pareceres 
Referentes às seguintes matérias: 
- Projeto de Lei do Senado n'? 199/80, que assegura o credenciamen

to médico pelo INAMPS nos casos que especifica, e dá outras providênM 
cias. 

-Projeto de Lei do Senado no 274/80, que concede incentivo às em
presas de mineração e geologia que admitirem estagiãtios·, e dá outras pro
vidências. 

1.2.3 - Leitura de Projeto 
- Projeto de Lei do Senado n9 89/81, de autoria: do Sr. Senador 

Orestes Quércia,_que introduz modificação no Decreto-lei n9 73, de 21 de 
novembro de 1966, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Priva
dos, para o fim de vedar o exercício da atividade de corretor de seguros a 
gerentes e outros funcionârios de bancos. 

1.2.4 - Requerimento 

- N"' 83j8l, de auto ri~ do Sr. Senador ltam~_! _F!.anco, solicitando in
formações ao Poder Executivo, tendo em vista a tramitação no Congresso 
Nacional do Projeto de Lei n' 7/81-CN. Deferido. 

1.2.5 - Com1,1n_icação da Presidência 
-Referente ao tempo destinado aos oradores do Expediel'!_te da pre

sente sessão que serã dedicado _a homenagear o exMDeputado Federal e 
Jornalista Hermenegildo Firmeza. 

Oradores: 

SENADOR MAURO BENEVIDES 
SENADOR ALMIR PINTO. 
O SR. PRESIDENTE- Fala associativa em nome da Mesa. 

1.2.6 - Discurso do Expediente 
SENADOR PEDRO SIMON- Apelo aos Srs. Ministrosda Justiça 

e das Relações Exteriores, no sentido de que se empenhem com vistas ao 
retorno ao País, de cidadãos uruguaios que t'eriam sido seqUestrados no 
Estado do Rio Gtande do Sul. 

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

ras e 30 minutos, conrOrdem do Dia que designa. -

1.2.8 - Leitura de projetos 
-Projeto de Lei do Senado n• 90/81, de autoria do Sr. Senador Gas

tão MUller, q1,!e veda a cobrança de jüros e multas pelo atraso de paga
mento de quaisquer obrigações, quando não resultantes de apuração cal
culada prOporcionalmente aos dias de efetivo atraso que deram motivo. 

- Projeto de Lei do Senado n• 91/81, de autoria do Sr. Senador 
Humberto Lucena, que introduz alterações ila Consolidação das Leis do 
Trabalho, na parte concernente à organização sindical. 

1.2.9 - Requerimentos 
- N'i' 84/81, de autoria do Sr. Senador Pedro Simon e outros Srs. Se

nadores, solicítando que o tempo destinado aos oradores do Expediente 
da sessão do dia 14 do corrente, seja dedicado às comemorações alusivas 
aos 90-anos da Encíclica Rerum Novarum, de Sua Santidade o Papa Leão 
Xlll. 

- N"' 85/8C de autoria do Sr. Senador Luiz Viana, e outros Srs. Se
nadores, solicitando seja inserto na ata dos trabalhos do Senado Federal, 
voto de pesar pelo falecimento do exMparlamentar' Professor Hamilton 
Nogueira. Aprovado, após usarem da palavra os Srs. Senadores Luiz Via
na e Dirceu CardosO: 

1.3 - ORDEM DO DIA 
-Projeto_ de Lei do Senado n"' 70/80, do Senador Humberto Lucena, 

que dispõe sobre coligação partidária, e dá outras providências. Apre
ciação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 303/79-DF, que institui a taxa de lim
peza Pública no Distrito Federal, e dã oUtras :Providências. Votaçilo adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 305/77-Complementar, do Senador 
Itamar Franco, ·que dá nova redação aos parágrafos 2"', 3"', 4"' e 5"', e acres
centa parágrafos (antigos e novos) à Lei n• 5.172, de 25 de outubro de 1966 
(Código Tributãrio Nacional). (Apreciação preliminar da constitucionali
dade.) Votação adiada por falta de quorum. 

--Projeto de Leí do Senado n"' 196j79~Complementar, do Senador 
Franco Montoro, que dispõe sobre o pagamento de pensão aos dependen
tes do trabalhador rural falecido antes de 31 de dezembro de 1971. (Apre
ciaÇão preliminar da constitucionalidade.) Votatão adiada por falta de 
quorum. 

- Projeto de Resolução n"' 172/80, que autoriza o Governo do Esta
do de Mato Grosso do Sul a elevar em Cr$ 1.785.620.157,75 (um bilhão, 
setecentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e vinte mil, cento e cin
qUenta e sete cruzeiros e set~nta e c-inCo .. centavás) o montante de süa dívi
da consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de-~esolução n"' 177/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Mossoró (RN) a elevar em Cr$ 315.464.652,36 (trezentos e quinze 
milhõeS, quatrocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e cinqüenta e 
dois cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua dívida consolida
da. Votação adiada ·por falta de quorum. 
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- Projeto de Resolução n' 178(80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Rio das Pedras (SP) a elevar em Cr$ 29.983.645,00 (vinte e nove mi
lhões, novecentos e oitenta e três mil e seiscentos e quarenta e cinco cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 
quorum. 

- Projeto de Resolução n9 179 JSO, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Joaquim (SC) a elevar em Cr$ 1.530.000,00 (um milhão, qui
nhentos e trinta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Vo
tação adiada por falta ~e quorum. 

-Projeto de Resolução n~ 180/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Araripina (PE) a elevar em Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscen
tos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 181/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Arês (RN) a elevar em Cr$ 1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos e 
quarenta e oito mil e cem crUzeiros) o montante de sua dívida da consoli
dada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n• 182/80, que autorizn a Prefeitura Munici
pal de Campina Grande (PB) a elevar em Cr$ 23.600:000,00 (vinte e três 
milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 183/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Campos Belos (GO) a elevar em Cr$ 895.Joo;oo (oitocentos e no
venta e cinco mil e cem cruzeiros) o montante de "sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'? 184/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Dueré (GO) a elevar em Cr$ 767.700,00 (setecentos e sessenta e sete 
mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n' 189/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Pedro Velho (RN) a elevar em Cr$ 2.909.300,00 (dois milhões, no
vecentos e nove mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida conso
lidada. _Votação adiada por falta de quarom. 

-Projeto de Resolução n'>' 194/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Teresina (PI) a elevar em Cr$ 37.265.300,00 (trinta e sete milhões, 
duzentos e sessenta e cinco mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n"' 201}80, que autoriza o GóVeino do Esta
do de Goiãs a realizar operação de_ empréstimo externo, no valor de USS 
35,000,000.00 (trinta e cinco milhões de dólares norte-americanos) desti
nada a financiar programas do Estado. Votaçílo adiada por falta de quo
rum. 

-Projeto de Resolução n9 1/81, que autoriza o Governo do Estado 
de Pernambuco a realizar emprést1rilo externo no valor de USS 
25,000,000.00 (viàte e cinco milhões de dólares norte-americanos) ou o 
equivalente em outra moeda, destinada ao desenvolvimento agropecuário 
do Estado. Vota~ão adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resoluçã'? n9 21 /81 1_ que autoriza_ a Prefeitura Munici
pal de São Caetàno do Sul (SP) a realizar operação de empréstimo exter
no, no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte
americanos), destinado a financiar o programa de investimentos urbanos. 
Votaçllo adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n• 351 f79, do Senador Roberto Saturni
no, que dispõe a respeito da especialização de engenheiros e arquitetos em 
''Engenharia de Segurança do Trabalho" e da profissão de '"Técnico de 
Segurança do Trabalho" e estabelece providências~ Votação adiada por 
falta de quorum. 

--Projeto de Lei do Senado n9 49/79, do Senador Orestes Quércia, 
que eleva o valor da importância a ser depositada em favor do empregado, 
quando rescindido seu contrato sem justa causa, alterando o artigo 69 da 
Lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- n9 5.107, de 13 de se
tembro de 1966- e determina outras providências. (Apreciação prelimi
nar da constitucionalidade.) Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 357/79, do Senador Orestes Quércia, 
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os coveiros e 
empregados em cemitérios~- (Aj)recfaçãó preliminar da juridicidade.) Vo
tação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n• 142/80, do Senador Orestes Quércia, 
alterando dispositivo da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe 
sobre a Lei Orgânica da Previdência Social. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade.) Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n• 146/80, do Senador Orestes Quércia, 
que isenta do impó~to de renda o 139 salário. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade.) Vota~o adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n• 163/80, do Senador Orestes Quércia, 
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons. 
(Apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade.) Votação 
adiada por falta de quorum. 

1.4- COMUNICAÇÃO DA PRES!Df:NCIA 
Adiamento da votação, por falta de quorum, do Requerimento n9 

84/81, lido no Expediente. 
1.5 - DISCURSO$ APÓS A ORDEM DO DIA 
SENADOR EVELÃSIO VIEIRA, como Líder- Escalada terrorista 

no País. 
SENADOR JOÃO CALMON- Prioridades para o setor educacio

nal brasileiro. 
SENADOR LAZARO BARBOZA - Transferência de tributos aos 

Estados e Municípios. 
SENADOR EVANDRO CARREIRA - Regularização fundiãria 

pleiteada pelo Projeto Jari. 
SENADOR DIRCEU CARDOSO- Utilização do raio laser na im

pressão da Gazeta Mercantil, de São Paulo. 
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Reinício da ligação ferro

viária Brasília-São Paulo. 
SENADOR DEJANDIR DALPASQUALE- Recomendações do 

XI Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, realizado em Florianó
polis. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Problemas da terra. 
SENADOR AMARAL FURLAN- Desemprego no País. 
1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES-

SÃO. ENCERRAMENTO. 
2- ATA DA 57• SESSÃO, EM 7 DE MAIO DE !981 
2.1 - ABERTURA 
2.2 - EXPEDIENTE 
2.2.1 - Oficio do Sr. 19-Secretário da Câmara dos Deputados 
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto: 
-Projeto de Decreto Legislativo n• 8/81 (n' 82/81, na Câmara dos 

Deputados). que autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se 
do País no dia 26 de maio do corrente ano para encontro com o Senhor 
Presidente da República Argentina, em Paso de Los Libres. 

2.2.2 - Apreciação de matéria 
- Requerimento n9 84/81, lido na sessão anterior. Aprovado. 
2.3 - ORDEM DO DIA 
-Projeto de Decreto Legislativo n• 33/79 (n' 34/79, na Câmara dos 

Deputados), que aprova o texto do Tratado de Amizade e Cooperação, 
celebrado entn; o Governo da República Federativa do Brasil e o Gover
no da República da Costa do Marfim, em Brasília, a 14 de setembro de 
1979. Aprovado. À Comissão de Redação. 

2.4- MA TERIAS APRECIADAS APÚS A ORDEM DO DIA 
- Projeto de Decreto Legislativo n• 8/81 (n' 82/81, na Câmara dos 

Deputados), em regime de urgência. Aprovado, apôs pareceres das comis
s.ões competentes.. À. Comissão de Redação. 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n• 8/81, em regime 
de urgência. Aprovada. Ã promulgação. 

2.5 - DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA 
SENADOR DIRCEU CARDOSO - Dia do Taquígrafo. 
2.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES

SÃO. ENCERRAMENTO. 
3 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSõES ANTERIO-

RES 
-Do Sr. Josê Lins, proferidos nas sessões de 19-3-81, 22 e 29-4-81. 

- Do Sr. AJoysio Chaves, proferido na sessão de 6-5-81. 
- Do Sr. Tímcredo Neves, proferido na sessãÓ de 6-5-81. 
- Do Sr. Evelâsio Víeirí:J.; proferido na sessão de 6-5-81. 
4- ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO 

5- GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR 
- Edital de convocação de sessão plenária. 

6 - MESA DIRETORA 

7- LIDERES E VI CE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES • 

.. 
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ATA DA 56' SESSÃO CONJUNTA, EM 7 DE MARÇO DE 1981 
3' Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDltNCIA DOS SRS. JARBAS PASSARINHO, PASSOS PÓRTO, 
GIL VAN ROCHA E ALMIR PINTO 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHIM-SÊ PRESENTES OSSRS. 
SENADORES: . . 

Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Alberto Silva- f;lel_vídio Nu
nes - Almir Pinto- Mauro BeneVides- Dinarte Mariz- Martins Filho 
- Milton Cabral - Aderbal Jurema - Marcos Freire- Nilo Coelho -
Lourival Baptista- PassOS Pôrto- Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dir
ceu Cardoso- João Calrnon- Moacyr Dalla- Tancredo Neves- Ama
ral Furlan- Lâzaro Barboza- Benedito Canelas- José Frag~!li- Men
des Canale - Affonso Camargo- E:ve1ásio Viei.ia- Pedro Simon- Tarso 
Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus inicíamos nossos trabalhos, 
O Sr. !'?-Secretário proc6derã à leitura do Expediente. 

,S lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

NO? 97/8 I, de 6 do corrente, comunicando a aprovação da Emenda do Se
nado ao Projeto de Lei da Câmara n• 18, de 1981 (n•4.192/80, na Casa de ori· 
gem), que destina a renda líquida de Concursos de Progn-ósticos Esportivos à 
Cruz Vermelha Brasileira e dâ outras providências. (Projeto enviado à sanção 
em 6-5-81.) 

PARECERES 

PARECER N• 144, DE I981 

Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o frojeto de Lei 
do Senado nP 199, de 1980, que "assegura o credenciamento médico 
pelo INAMPS nos casos que especifica, e dá outras providências". 

Relator: Senador Almir Pinto 
O Projeto sob exame, de autoriâ do ilUstre Senador Henrique Santillo, 

estabelece que aos médicos generalistas que_ se dispon~arn a fixar-se em mu
nicípios cuja população seja inferior a 80 (oitenta) mil habitantes, pelo Censo 
de I 980, fica assegurado o direito de credenciamento junto ~o INAMPS, para 
a prestação de serviços clínicos em ambulatórios, mesmo que, em tais municí
pios. existam atê vinte (20) médicos já -credenciados pelo Instituto. 

Na justificação, depois de discorrer sobre o que denomina de .. surto de 
crescimento econômico" pós-64 e de suas iffiplicações sociais, e de tratar da 
problemática do ensino médico, destaca o Autor que ... o prívilegiamento da 
atenção ambulatorial_sobre a atenção hospitalar e a interiorização do profis
sional médico, coordenados e orientados por centros oficiais e Escolas Médi
cas, ado ta dos a curto prazo; poderão significar -melhora sensível na assistên
cia médica às populações marginalizadas d3.s pequenas comunidades brasilei
ras, quer aos contribuintes do INPS, quer aos do FUNRURAL". 

Todavia, incorre em lapso o ilustre Senador Henrique Santillo, ao afir
mar que ~·toda a sofisticação e instrumentalização da prática médica é esti~ 
mulada e financiada, direta e indiretamente, pela Previdência Social, hoje, 
como sempre, apesar-das somas fabulosas que arrecada às populações traba
lhadoras, em difícil situação financeira". 

É exagero acreditar-se que "toda" a prática médica_no País dependa de 
recursos do sistema previdenciârio, "apesar" - e a expreSsão ê do Autor
das "somas fabulosas que arrecada"- somas reconhecidamente insuficien_
tes para viabilizar os programas assisü:nciais da instituição, tanto assim que 
disso decorre o parágrafo único do artigo 165 da Carta Magna- o preventi
vo constitucional qUe- visa a preservar a Previdência Social de iniciativas que 
onerem a sua economia, sem que se indique a correspondente fonte de custeio 
total. 

Além do mais, a proposição, ao oi?rigar o INPS a credenciar médicos nas 
condições que especifica, interfere abuSivamente n~ competência exclusiva do 
Presidente da República, para dispor sobre a estruturação, atribuições e fun
cionamento dos órgãos da administraç.ão feder~!,_ ex vi do art. 8 I, item V, da 
Constituição. . · 

. Diante do exposto, nosso Parecer é pel~ rejeição .do projeto, quanto ao 
mérito e por vício de inconstitucionalidade. 

Sala das Comissões, 6 de maio de 1981.- Aloysio Chaves, Presidente
Alii-z7r PintO, Relator- Martins Filho- Raimundo Parente- João Calmon 
- Moacyr Dalla - Murilo Badaró - Aderbal Juremo -Lázaro Barboza, 
"~-;eizddo - Hugo Ramos. 

PARECER N• 145, DE 1981 

Da ComisfãO de ConstituiçiJo e Justiça. Sobre o Projeto de Lei 
do Senado nv 274, de 1980, que "concede incentivo às empresas de 
mineraçiJo e geologia · que admitirem estagiários e dd outras 
providências''. 

Relator: Senador Moacyr Dalla 
O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Agenor Maria, 

concede incentivo às empresas de mineralogia e geologia que admitirem 
estagiários, ·constante no abatimento de até 20% (vinte por cento) da renda 
bruta do Imposto de Renda devido. 

A matéria é clara e indiscutivelmente financeira, por isso que encontra 
incontornável óbice .no art 57, item _I, da Constit~ição, que defere sua 
iniciativa à comPetência exclusiva do Presidente da República. 

Diante do exposto, nosso Parecer é pela rejeição do projeto, por 
inconstitucional. 

Sala dás Comissões, 6 de maio de 1981.- Aloysio Chaves, Presidente
Moacyr Dalla. Relator- Hugo Ramos- Raimundo Parente- Bernardino 
Viana - Murilo Badaró- Aderba/ Jurema - Lázaro Barhoza. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - O Expediente lido vai à 
publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr, 19-Secretârio. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 89, DE 1981 

Introduz modificação no Decreto Lei nP 73, de 21 de novembro de 
1966,-ijue dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Pr(vados, para 
o fim de vedar o .exercicio da atividade de corretor de suguros a 
gerentes e outros funclondrios de bancos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. lO? b acrescentado ao art. 123 do Decreto-lei nO? 73, de 21 de 

novembro de 1966, o seguinte § 49: 

"§ 4'? Não poderão habilitar-se como corretor de seguros ou 
como prepostos os gerentes e quaisquer funcionários de 
estabelecimentos bancários. J' 

Art. 2"? Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrãrio 

Justificação 

O Decreto-lei n• 73, de 21 de novembro de 1966, dispondo sobre o 
Sistema Nacional de Seguros privados, regulando as operações de seguros e 
resseguros além de dar outras providências relacionadas com a matê:ria, 
cuid-a, em seus arts. 122 a 128, do credenciamento ou da habilitação junto à 
SUSEP dos corretores de seguros e seus prepostos, visando disciplinar o 
exercício da profissão. 

Por não existir, em tal capítulo (XI Dos Corretores De Seguros), 
qualquer vedação expressão à atuação dos funcionários de bancos como 
cortetores ou como prepostos, o fato é que, de uns tempos para cá, 
principalmente a partir do momento em que os estabelecimentos bancários 
ampliaram suas atividades abarcando também o mercado de seguros, seus 
gerentes, sub-gerentes e outros funcionários acabaram se transformando nos 
maiores corretores de seguros do País. Com isto passaram a exercer desleal 
concorrência com os verdadeiros corretores de seguros que, não podendo 
dispor dos empréstimos e outras facilidades relacionadas com o crédito 
bancário, estão vendo estreitar-se a cada dia o seu campo de atuação e, pois, a 
sua fonte de renda. 

Trata-se de uma distorção qu~ precisa ser corrigida enquanto é tempo e, 
por isto, oferecemos à consideração da Casa o presente projeto de lei. Ele, 
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através do acréscimo de um parágrafo ao art. 123 do acima mencioilado 
Decreto·lei, supre a omissão da lei reguladora da matéria. 

Sala das Sessões, 7 de maio 1981. - Orestes Quércla. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 73, de 21 DE NOVEMBRO DE !966 

Dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as 
operações de seguros e resseguros, e dá outras providências. 

................................ -.................................... . 
Art. 123 O exercício da profissão de corretor de seguros depende de 

prévia habilitação c registro. 
§ 1 • A habilitação será feita perante a SUSEP, mediante prova de 

capacidade técnico-profissional, na forma das instruções baixadas pelo 
CNSP. 

§ 29 O corretor de seguros poderá ter prepostos de sua livre escolha e 
designará, dentre eles, o que o substituirá. 

§ 39 Os corretores e prepostos serão registrados na SUSEP, com 
obediência aos requisitos estabelecidos pelo CNSP. 

········-· ......................................................... . 
(Às Comissões de Constituição e Justiça. de Economia e -de 

Legislação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O projeto lido será publicado e 
rernetído às comissões competentes. 

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

E lido 'e deferido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 83, DE 1981 

Senhor Presidente, 
Na conformidade do que faculta o artigo 239, item I, letra "b", do 

Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas as 
s~guintes informações ao Poder Executivo relativas ao Projeto de Lei n9 7, de 
1981 (CN), em tramitação no Congresso Nacional. 

a) Qual o valor estimado do montante de recursos que serão 
mensalmente arrecadados pelo FGTS em razão da aplicação do sistema às 
entidades da administração descentralizada? 

b) Haverá necessidade de reforço 'de dotação orçamentária a fim de que 
as referidas entidades arquem com os ônus acrescidos? 

Sala das Sessões. 4 de maio de 1981. -Itamar Franco . .. 
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O tempo destinado aos orado

res do Expediente da presente sessão será dedicado a homenagear o ex .. 
Deputado Federal e jornalista Hermenegildo Firmeza, pelo transcurso do 
centenário do seu nascimento, de acordo com o Requerimento n9 80, de 1981, 
do Senador Mauro Benevides. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro ·aenevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Ceará reverencia;·-- hoje, em meio a significativas comemorações, o 
transcurso do centenário de nascimerito de Hermenegildo Firmeza, vulto 
exponencial de sua história,_com marcante atuação, durante várias décadas, 
na política, no jornalismo, na advocacia, na judicatura trabalhista, no 
magistério. -

O Congresso Nacional, a que ele pertenceu, corno Deputado, nas 
legislaturas de 1921 a 1930; riã6 poderia omitir-se no enaltecimento de sua 
memória, associando-se, desta forma, às manifestações que, no meu Estado, 
estão sendo levadas a efeito para assinaiar um evento de tanta expressividade, 
que transcende os limites de uma pf08ramação a cargo de sua ilustrada 
descendência, para ganhar a adesão das autoridades e da própria comunidade 
que ele sempre soube honrar e engrandecer. 

Por assim entender a efeméride, foi que o eminente Senador Almir Pinto 
e eu-deliberamos submeter à consideração desta Casá um requerimento para 
que o Expediente da presente Sessão se destinasse ao realce da vida e da obra 
de Hermenegildo Firmeza, na defluência dO centésimo ano de seu 
nascimento. -

A anuência do plenárío, pafa que se prestasse, iclui, o tributo do nosso 
reconhecimento ao inolvidável coestaduano, sensibilizou-nos sobremaneira, 
valendo como merecido testemunho de gratidão a um brasileiro dos mais 
cultos e nobres, cujo talento privilegiado e cultura polimorfa sempre estive
ram a serviço do Ceará e do País. 

Deixando o Crato sua terra natal, e o Assaré, Õnde viveu alguns anos, em 
demanda de Fortaleza, impregnado de idealismo e força de vontade 
inexcedíveis, Hermenegildo Firmeza, trab3lhando durante o dia e estudando 

à noite, impõe-se gradativamente diante da nossa sociedade, granjeando a 
admiração e o respeito dos seus contemporâneos e a consagração duradoura 
da posteridade. 

Em todos os momentos de sua dinâmica trajetória, o jornalismo foi sem
pre a sua atividade preferencial, para cujo desempenho se sentia 
verdadeiramente vocacionado, escrevendo desde os artigos de fundo, no 
Unitário. de João Brígido, no seu Folha do Povo, no Jornal do_ Ceará, no 
Diário do Ceará, no Correio, do saudoso A. C. Mendes, até as notãveis crôni
cas, na terceira pãgina de Gazeta de Noticias, redigidas em estilo ameno, que 
embevecia os seus numerosos leitores. 

Os grandes instantes da política cearense refletiam-se no fulgor de sua 
pena, ora utiliZada para causticar oligarquias dominantes, ora para defender 
os postulados do Partido Democrata a que se filiou, transformando·se em um 
dos seus líderes mais preeminentes. 

Impelido a colaborar simultaneamente, no Diário do Ceará, de circulação 
matutina e no conceituado vespertino Correio do Ceará, era extraordinária a 
sua versatilidade na exposição de um mesmo tema, enfocado sob ângulo e 
argumentação diferenciados. 

A convite de Jader de Carvalho escreveu durante algum tempo, no 
Diário ·ao Povo e, atendendo ao apelo de Paulo Maranhão permitia que os 
SCus artigos fossem transcritos na Folha do Norte, editada em Belém do Pará. 

Ao realizar-se, em J 959, na cidade de Fortaleza, o III Congresso 
Nacional de Jornalistas, com a presença de Herbert Meses, I:termenegildo 
Firmeza fof alvo das atenções de todos os participantes do Conclave, ao ser
lhe conferido o título de Sócio Honorário n9 I, da Associação Cearense de 
Imprensa- lãurea que o emocionou, após tantos anos de labuta continuada 
no periodismo alencarino. 

Falando, na ocasião, em nome da ACI, o escritor João Clímaco Bezerra 
ressaltou Iapidarmente: 

"A Folha do Povo foi a vossa trincheira. Nela vos velastes o 
lutador intimorato, o homem invencível que não sabia recuar diante 
dos perigos e ferocidades dos dominantes. A oposição foi. o vosso 
clima. Mas nem por isso deixastes de ser um homem de jornal no 
mais amplo e completo sentido da expressão. Vossos editoriais, 
artigos de fundo como se chamavam então, que tanto 
deslumbramento causavam ao menino sertanejo, orientavam e 
dirigiam a opinião pública. E estabelecia-se, com estímulo às vossas 
campanhas, aquela comunhão entre o jornal e o povo, o priineiro 
abrindo caminhos à inteligência e compreensão dos fatos e o 
segundo amando e seguindo essas diretrizes quase oraculares." 

João Brfgido- que o teve ao seu lado por alguns anos -nunca deixou 
de acompanhá-lo de perto, e~timulando-o a prosseguir na faina que se traça~ 
ra, sempre dentro de normas éticas inarredáveis. 

E a prova maior do seu grande apreço a Hermenegildo Firmeza nós 
encontramos na doação da caneta com que escreveu, por apreciável lapso de 
tempo; as matérias- constantes das páginas de Unitário. 

Diz João Brígido, na missiva datada de 27 de julho de 1910: 

"Amigo H. ·Firmeza: 
Suceda-me na posse deste brinde de honra, pois que me tem 

auxiliado em merecê-lo dos nossos amigos, assim pelo seu talento e 
-esforço, como pela sua dedicação e lealdade. B você ainda o mais 
digno da sucessão, por isto que, como eu, se fez por si mesmo do 
barro humilde que outros pisarão. 

Aceite e se tenha em conta de merecedor de prova maior de 
estima e gratidão." 

Como político de militância ativa, o homenageado desta tarde foi 
detentor de sucessivos mandatos, como deputado à Assembléia legislativa do 
Ceará e à Câmara Federal, cumprindo-os com exemplar proficiência, sempre 
em meio a· irrepreensível dignidade e altivez. 

A época de Franco Rabelo, de Setembrino de Carvalho, de Benjamim 
Barroso, a sua presença na tribuna parlamentar do Estado era assinalada pela 
segUrança das intervenções e a altaneria dos posicionamentos, o que servia 
paracon·solidar o seu prestigio junto aos Pares e à opinião cearense. 

--Na gestão Justiniano de Serpa, Hermenegildo de Brito Firmeza viu-se 
eleito para a outra Casa do Congresso, iniciando em 1921 uma nova etapa de 
sua profícua jornada, interrompida com a Revolução de 1930~ 

Na Câmara- despontou com um de seus membros mais atuantes 
chegando, inclusive, a compor a Mesa Diretora, na condição de 49~Secretário. 

Ao ocupar a tribuna, prendia a atenção de seus colegas, que o 
aparteavarn e aplaudiam, em discursos que obtiveram repercussão- na grande 
imprensa do País. 
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Quando do falecimento de João Brígido, fez-lhe o necrológio em pala
vras repassadas de emoção, como se infere do seguinte trecho, inserto nos 
Anais da Câmara (sessão de 17 de outubro de 1921): 

.. Como lutador, Sr. Presidente, - são palavras de 
Hermenegildo Firmeza -João Brígido foi um dos maiores que, na 
minha vida, pude conhecer. Era de ver como esse homem, de um 
talento maravilhoso, e de uma resistência heróica, aos 90 anos de· 
idade, ainda redigia, ele sozinho, um jornal de combate - O 
Unitário - que era um dos mais brilhantes panfletos que se tem 
publicado no norte do País. Aos 90 anos, repito, deitado em um 
sofâ, com as cinzas lhe cobrindo os olhos,' porque estava 
completamente cego, ele ditava todo O UnitáriO, desde o artigo de 
fundo até ao mais simples noticiârió-. 

Como lutador, João Brígido era iriigtialâvel. De uma feita me 
dizia ele: ''Meias brigas não servem." 

E brigas inteiras ele as teve em todas as fases de sua vida." 

ComentandO, ri:i sesSãO-de/ de jUnho de 1923, um sue/to sobre a política 
do Cearâ, publicado em jornal do Rio de Janeiro, assinalava o nosso 
inesquecível conterrâneo: 

.. Felizmente para o meu Estado, eu o digo em boa hora, nunca 
houve uma época em que a sua política se encontrasse tão 
consolidada, tão firmada como neste momento. Mas o referido 
sue/to diz que o Presidente Serpa, .. apavorado com as dificuldades 
que lhe poderia criar o partido que se opôs à sua candidatura, (e é aí 
que se deve ir buscar o autor dessa perfídia) indicou para primeiro 
vice-presidente o cidadão que melhor encarnava a pol!tica de ódios 
e perseguições dos ominosos tempos dos salvadores." 

Ora, Sr. Presidente, o cidadão que ocupa o cargo de Vice
Presidente do Cearâ é assaz conhecido desta Câmara. b o Sr. 
Ildefonso Albano, que com muita honra para meu Estado já o 
representou nesta Casa, por duas legislaturas, emprestando sempre 
ao seu mandato o maior brilho, porque nunca se serviu dele senão 
para pugnar aqui, pelos altos interesses da sua terra. Esse partido, 
que se opôs à candidatura do Sr. Justiniano de Serpa não podia, de 
modo algum, ocasionar o pavor a que alude a publicação a que me 
refiro." 

Nas Comissões Técnicas da Câmara, em pareceres judiciosos, fez-se 
sentir o seu fecundo labor, ensejando-lhe o alicerçamento de invejável 
conceito como- parlamentar criterioso e co-mpetente. identificado com os 
problemas vividos então pelo País. 

Com a dissolução do Congresso, em 1930, voltou ao Ceará, reassumindo 
a sua cadeira de História da Civilização no antigo Liceu, hoje Colégio 
Estadual, transformando-se em mestre dos mais acatados de turmas 
sucessivas, das quais recebia permanentemente demonstrações de alta 
deferência e carinhosa estima.. 

As suas aulas transformavam .. se em fórum de debates também de 
problemas da atualidade, vinculados a fatos do passado, dos quais eram 
extraídas percucientes ilações. 

Como seu colega de Corpo Docente do Liceu, o filólogo Martinz de 
Aguiar costumava chamá-lo de .. notabilfssimo professor", por sua fulgurante 
inteligência e abalizados conhecimentos de História Geral. 

No exercício da advocacia, - como incomparável autodidata - teve 
marcante atuação, inclusive junto ao Tribunal de Apelação do Cearâ, 
debatendo com mestres do Direito assuntOs jUrídicos, fazendo-o sempre com 
invulgar desenvoltura e pleno conhecimento da matéria abordada. 

Ao ser instituído o Conselho Regional do Trabalho, que se transformou 
no hoje Tribunal do Trabalho da 7• Região, Hermenegildo Firmeza passóu a 
integrá-lo na condição de Vogal alheio aos interesses profissionais, buscando, 
dentro da serenidade de seu temperamento, estabelecer o equilíbrio entre as 
partes litigantes, ülspirãdo nos salutares princípios da justiça social. 

Consorciado com Dona Bârbara de Brito Firmeza, constituiu prole 
numerosa, de 14 filhos, aos quais legou, como patrimônio maior, uma vida 
ilibada, de sacrifícios e de glórias, relembrados palidamente nestas aligeiradas 
considerações. 

São seus filhos: 
Pedro Firmeza, seu filho mais velho, herdou a liderança política sendo 

deputado federal e à Assembléia Legislativa, ascendendo à chC:fía do Poder 
Executivo Estadual, na condição de interventor, na fase que se seguiu à 
redemocratização, em 45; faleceu em 1965 como- Ministro do Tribunal de 
Contas da União; 

Lígia Firmeza de Souza, vtuva do historiador e líder católico José 
Bonifácio de Souza, funcionário probidoso do Banco do Brasil, que chegou a 
ocupar os mais elevados cargos da hierarquia funcional; 

Milton de Brito Firmeza, destacado funcionário da Fazenda Federal, 
responsável, durante muitos anos, pela Exatoria de Caucaia, na ârea 
metropolitana da grande Fortaleza; genitor do Deputado Erbe Teixeira 
Firmeza, continuador d-a liderança política do seu avô; 

Mozart de Brito Firmeza, Servidor público e escritor de mérito 
consagrado; 

Virgl7io de Brito Firmeza, jurista notável, que, após escalonar 
brilhantemente pelo Ministério Público, foi alçado ao Tribunal de Justiça, 
exercendo a Presidência do Poder Judiciário com excepcional descortino, da 
mesma forma como o fez no TribUnal Regional Eleitoral; 

Sandova/ de Brito Firmeza, antigo servidor da Rede Viação Cearense, na 
qual exerceu importantes chefias do setor de pessoal, falecendo recentemente; 

Hugo de Brito Firmeza, médico, radicado no Rio de Janeiro; 
ViniCio de Brito Firmeza, servidor federal, desaparecido em 1941; 
Olga de Brito Firmeza, inupta, falecida em 1950; 
Paulo de Brito Firmeza, mestre da odontologia, professor de nossa 

Faculdade, já desaparecido; 
Ruth Firmeza de Brito, casada com Geraldo de Carvalho Brito; 
Rui de Brito Firmeza, bacharel em Direito, procurador do Tribunal de 

Contas do Estado, com prestígio nos círculos sociais, jurídicos e 
administrativos do Ceará; 

Nilo de Brito Firmeza, odontólogo, escritor e pintor (sob o pseudônimo 
de Estrigas), com destacada atuação nas artes plásticas, de cujas entidades 
representativas tem feito parte em cargos de direção. 

Todos os filhos de HermenegiJdo Firmeza, com as respectivas famílias, 
unem-se, hoje, pra cultuar a memória do saudoso patriarca, com a 
espontânea solidariedade da sociedade cearense, através de seus vârios 
segmentos. 

A Secretaria de Cultura do Ceará, fez divulgar alentado esforço 
biográfico sobre a personalidade inconfundível de J:Iermenegildo Firmeza, no 
qual se inseriu longo artigo de Herman Lima sobre as suas crônic~s 
escolhidas. 

Ao terminar a sua lúcida apreciação, afirma Hermes Lima: 

"Daí o interesse que nos despertam essas crónicas, ponto de 
partida para muitas lembranças de coisas e gente de um tempo que 
vai ficando já distante. Sua leitura renova assim o melancólico 
encanto de reviver dias idos, que é sem dúvida uma das raras 
compensações de quem passou da casa do meio século." 

Sr. Presidente: 
Hermenegildo de Brito Firmeza - sob pena de cometer a bancada 

cearense nesta Casa falha imperdoável - não poderia deixar -de ser 
relembrado, hoje, na transcorrência do centenário de seu nascimento. 

O político clarividente e destemoroso; o jornalista brilhante e intrépido; 
o professor abalizado e lúcido; o advogado criterioso e atuante; o juiz sereno 
e justo, encarnados no inesquecível cearense do Crato, -tudo· isso teria que 
ser repassado neste dia de recordações e de saudade. 

O Ceará, Srs. senadores, enaltece o seu ilustre filho, que tanto soube 
diginificar a nossa terra e a sua gente! {Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nas pãginas cetinosas do tempo, vamos encontrar o registro de 
nascimento de uma das figuras que mais dignificaram o Ceará: Hermenegildo 
de Brito Firmeza, nascido a 7 de maio de 1881, exatamente hoje defluindo a 
data centenária de existência, se vivo ainda fosse! Esta efeméride para a terra 
que lhe serviu de berço estã envolta no crepe de incontida saudade. 

Filho da cidade do Crato, no Cearã, muito jovem ainda, H. Firmeza, 
como era tradicionalmente conhecido, passou a dar asas à sua inteligência 
privilegiada e a esboçar _uma vocação que lhe parecia inata, a de lutar pelos 
direitos humanos, jâ àquela época entendido por ele cOmo inalienâveis, por se 
constituir património inviolável da pessoa humana. 

Iniciou-se na advocacia, enfrentando dificuldades da vida interior-ana, 
onde o caciquismo medieval tinha raízes profundas, mas nem por isso 
amofinara~lhe a energia de suas atitudes ou embaçaria a sua fluente oração 
quando alteava a voz na -tribuna do júri popular. 

Desta primeira fase de sua vida, guardava a mais grata recordação, 
porque nela aprendeu o que de bom poderia tirar para as andanças futuras, 
tal a experiência e ensinamentos· que o mllrido lhe ofereceu. 
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Chegado à Metrópole, não tardou definir~se na vida pública, tornando
se político combativo e autêntico, pelo próprio temperamento que herdara 
dos seus ancestraís. 

Ingressou no jornalismo, escrevendo nos principais órgãos da imprensa 
cearense, fundando o jornal Folha do Povo e_ tornando-se o apreciado 
editorialista do Jornal Correio do Ceará, do saudoso A. C. Mendes, cujos 
artigos se constituíam em leitura obrigatória, pelos conceitos_ emitidos de 
ordem social, política e econômica. 

Homem de oposição, contemporâneo de uma fulgurante inteligência do 
jornalismo cearense, o inolvidável João Bdgido, formavam os dois uma du
pla de notável desenvolvimento cultural, fonte onde abeberaram-se 
expressivas figuras da imprensa alencarina, e que tanto sucesso marcaram na 
vida jornalística do Pa1s. 

H. Firmeza teve candente atuação na história política do Ceará, 
chegando à Câmara Federal pela vontade dos seus coestaduanos. 

Com a Revolução de 1930, voltaria à vida privada, integrando-se de 
corpo e alma ao magistêdci, sem abdicar ao jornalismo já que era !1m 
complemento da sua própria existênda. 

Conheci o jornalísta - e o professor H. ·Firmeza. Nut_ria por ele 
profunda admiração e apredava-lhe a compostura e-~ lhanesa de trato. O 
destino traria para mim uma surpresa: seda ·um dos seus filhos - Pedro 
Firmeza, Corno Interventor Federal no Ceará, que me nomearia Prefeito 
Municipal de Marailguape,-(iuando o País, na sua reconstituci"onalização, ti
nha na Presidência da República a figura singular de um Eurico Gas]:>ar Du
tra, o General que, pelas suas peregrinas Virtudes, constituiu-se Uma das 
fulgurantes expressões do Exército brasileiro. 

Este registro o faç-o, para demonstrar que Hermenegildo Firmeza, ao se 
constituir em um grande patriarca, soube imprimir a sua prole, uma 
orientação segura, encaminhando os filhos para uma vivência compatível 
com a dignidade humana. 

A quase todos conheci, e amigos de todos me tornei! 
Destaco, neste instante, o nome do probo- magistrado, desembargador 

Pedro Firmeza, que tanto honrou a mais alta Coite de Justiça do meu Estado. 
E não omitiiia -õ nome do Ruy Firmeza, U[11 dos maisjpvens rebentos da 

família Firmeza, aquele que mais de mim se: aproximou e por quem nutro a 
mais sólida amizade. 

O Sr. Bernardino Vicma (PDS - PI) - V. Ex• me permite? 

O SR. ALMIR PINTO \PDS - CE) - Com muito prazer. 

O Sr. BernardinO Viana (PDS - PI) - Não conheci o homenageado 
nesta tarde, o ex-Deputado Hermenegildo Firmeza. Conheci-o muito de 
nome, pela sua fama de grande e lúcido professor, jornalista, eficiente 
parlamentar, Quero, em meu nome e em~ nome do povo piauiense, que 
represento nesta Casa, associar-me às homenagens que V. Ex• e o eminente 
Senador Mauro Benevides, em nome do Senado, prestam ao ilustre e 
inesquecível homem público. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE) - Agradeço, nobre Senador, a 
generosa manifestação de-V. Ex•, que tão dignamente representa o nosso 
glorioso Piauí. 

Neste singelo registro da passagem da d_ata centenária de Hermenegildo 
de Brito Fir..,eza, e quandO o Senadp _d!i República reverencia a sua 
memória, procurei; senão co-ri'Cspônder f expectativa dos meus ilustres pares, 
mas ao menos concotrer Cóni~o inelhor sentimento que me vai n 'alma, para 
esmaltar um pouquinho o brilho desta homenagem que a mais alta Câmara 
do Pafs presta a um- eX-parlamentar, que em vida tanto dignificou o 
Congresso Nacional. 

Fui buscar no íntim()Cfo meu ser, aquelas-passagens que a imaginação 
fixou, da vida de um homem que foi um padrão de honradez a ser seguida pe
los pósteros. 

Afirmam os sábios que a verdadeira e legítiitla devoção aos sadios 
preceitos de urna existência natural afigura-se como um sinal infalível, um 
caráter especial de predestinação, que distingue aqueles que hão de entrar um 
dia na posse indisputável da eterna bem~aventurança. 

Acredito que Hermenegildo Firmeza, haja sido um predestinado, porque 
não se distinguir em que ponto de sua vida ele foi mais admirável: bom 
esposo, bom pai, bom jornalista, bom professor e bom político. 

Muitos e grandes pecados, como pessoa mortal, poderia ter cometido, 
mas foram superados pelo retilíneo proceder de homem cristão e cheio de fé. 

Poder-se-ia dizer, que os homens imortalizam os séculos e as boas obras 
imortalizam os séculos e os homens, as boas obras que são o firme pedestal da 
glória e a misteriosa escada do céu; isto porque, mesmo com o passar dos 
anos, nem o desprezo e nem o esquecimento conseguirão jamais apagar a 
memór'i"ã'tngenleâessas:-a:tmas- 3.dãmantinas que, P-assando pelo mund-o ~orno 

os meteoros pelo espaço, deixam após si um rastro de luz, fúlgido como o sol 
e eterno como a verdade, o rastro de luz das suas boas obras. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - V. Ex• me permite? 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- Pois não, com o maior prazer. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Desejo congratular-me com V, Ex• pelo 
seu briihãnte discurso, como o faço com o nobre Senador Mauro Benevides, 
há pouco também enaltecendo a figura de Hermenegildo Firmeza. O perfil de 
um povo, Senador Almir ~nto, é sempre marcado pelas grandes figuras que 
ele mesmo cria. No caso, sem dúvida, nós cearenses somos marcados pela 
personalidade de H. Firmeza. Quero associar-me a V. Ex• nesse preito de 
homenagem merecida. Quero, através do seu discurso, estender esta 
homenagem ao povo de Crato, à família Firmeza e, sobretudo, ao povo 
cearense, que traz na fronte a marca das grandes qualidades de Hermenegildo 
Firmeza. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE) - Nobre Senador Josê Lins, 
agradeço, por oportuno, o brilhante aparte de V. Ex•, porque numa data 
corno esta, numa festa que o Ceará guarda e executa com tanta nobreza de 
coração, não poderia deixar de ter, neste momento, a palavra de mais um 
representante do Ceará nesta Casa, ficando assim marcada esta solenidade, 
esta homenagem, com a palavra dos três cearenses que ocupam as três cadei
ras do Ceará no Senado da República. Muito obrigado a V. Ex• 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, Hermenegildo de Brito Firmeza, no 
decorrer de sua vida terrena, procurou sempre trilhar o caminho da 
dignidade, enfrentando com sombranceria as vicisSitudes da vida, 
procurando deixar aos descendentes, o rastro da luz do que de bom pôde 
fazer pela família e pela Pátria. 

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

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Srs. Senadores. 
A Casa acabou de ouvir a palavra dos ilustres representantes do Cearâ, 

em homenag~l!l-ªO ex-Deputado Federal e jornalista Hermenegildo de Brito 
Firmeza. 

A mesa se associa, em nome da Nação, a esta homenagem no_ centenário 
do seu nascimento. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Ha oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Da tribuna da Assembléia legislativa do Rio Grande do Sul, aqui do Se
nado da República, diversas vezes protestamos contra o episódio do seqües
tro de Lílian e Universindo, praticado por policiais uruguaios numa operação 
conjunta-com palavras brasileiros esquematizados em Montevidéu pela Cam
panha Contra Informações. 

As decisões judiciais confirmaram a ocorrência do crime, e pelo menos 
um policial do PDS, no Rio Grande do Sul, foi condenado pela Justiça Esta
dual. Há poucos dias o Embaixaqor _uruguaio no Brasil, Gonzalez Casal, 
irtãd-vertidamente admitiu o lamentável sucesso, fato que levou o Senador 
Paulo Brossard a enviar extenso telegrama ao Ministro Saraiva Guerreiro, 
pediOdO pr-ovidências por parte dO Governo Brasileiro. Paralelamente, notí
ci"as plenameriie confirmadas ínformam_que em Rorn_a_o Embaixador Uru
guaio, Marques Serê, além de confessar a uma Comissão da Federação Me
talmecânica da Itália a preocupação do Governo Uruguaio, pois o fato real
mente ocorrera, demonStrou sensibilidade em encontrar uma solução de nível 
diplomático, considerando a cidadania italiana concedida a Lílian. Os jornais 
de hoje noticiam que õ ex-Governador Sinval Guazelli afirma que o seqüestro 
foi uma traição à comunidade e que os estrangeiros que estavam aqui não ti
nham roubado, não tinham praticado assalto e não tinham praticado atenta
do contra o Governo Federal. 

Louvando-me na alta idoneidade do ex~Governador Silvan Guazelli, 
Governador na época, reitero, neste momento, pedidos anteriormente formu
lados num apelo às autoridades. ao Ministro da Justiça e ao Ministro das Re
lações Exteriores, em nome da dignidade pública do País e da honra do povo 
gaúcho e, principalmente, tendo em vista a salvaguarda das leis que regem a 
Nação. no sentido de que esses Ministérios, dirigidos por dois ilustres brasi
leiros, se empenhem concretamente, através do alcance de medidas eficazes, 
punindo como disse o Presidente Geisel, internamente os comprometidos 
com a nefasta ação que redundou em violação de nosso território e em ·caráter 
externo, solicitando o retorno de Lílian e Universindo à semelhança da po
sição assumida pelo Ministério no Caso de Ronald Biggs. 

Realmente; Sr, Presidente, a Nação inteir-a -ass-istiu-a ama -epopéia-,--quase 
que uma novela-de televisão. O Brasil inteiro, festejando a volta do Sr. Ro-, 
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nald Biggs, o ladrão do considerado assalto dos últimos tempos, do trem pa
gador, em Londres, cond_enado a 30 anos de cadeia, depois de ter passado 
dois anos no presídio, faz uma seOsaciotlal ruga e víVe--il.o Brasil. Seqüestrado 
do Brasil, o Governo brasileiro interVém eril Barbados e, numa seqüela judi
cial com a própria Grã-Bretanha, a Inglaterra e}ii:.igia a volta de Biggs para que 
fosse cumprir a: sentença que a ele restava cumprir na Inglaterra. Mas, o Go
verno brasileiro fez questão de que lhe fosse devolvido o cidadão Biggs, por
que ao Brasil ele nada devia. Pois- essa atitude, que a televisão e os jornais 
publicam, que foi capa de revista, como algo de sensacional, como uma vi
tória da soberania brasileira, que ganhou inclusive da Inglaterra, no sentido 
de que tivéssemos garantidos nossos direitos, porque ele teria sido seqiiestra
do dentro do território brasileiro e não tiriha nada a dever ao Brasil; pois os 
dois uruguaios estavam também no Brasil, nada devendo ao nosso País e fo
ram seqüestrados em Porto Alegre pela PÜlíciaTJnlguaia, com a conivência 
de policiais brasileiros. 

A Assembléia Legislativa do Rio Grande do_ Sul fez uma Comissãó_ Par
lamentar de Inquérito, qUe conclUiu pela responsabilidade da existência do 
seqüestro, praticado por uruguaios com a presença de policiais brasileiros. A 
Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Rio Grande do Sul~ fez um imen
so trabalho, foi ao Uruguai, "indicou uma comissão e essa comissão chegou à 
mesma conclusão. Um dos maioresjuristas_ÇioBrasil, Dr. Omar Ferri, per
tencente à Associação de Defesa dos Direitos Humanos, vem lutando e batã
lhando, trazendo a mãe da infeliz moça uruguaia diversas vezes ao Rio Gran
de do Sul, a aclamar, pedir pelo amor de Deus, no sentido de que se encontre 
uma solução. _ 

Tive oportunidade de ir junto com o nobre Senador Jarbas Passarinho 
-num ato de grandeza de S. Ex•- ao Ministêrio 4as Relações E;xteriores, 
pedimos providências nO senfidO de qüe ãlgo fosse feito, e até agora absoluta
mente nada. 

O Governo braSileiro, que tem· tratado de amizades, cujas relações com o 
Uruguai são muito rilaiores e mais profu-ndas do que com a República de Bar
bados, lá, no caso de Barbados o Governo _brasileiro defendeu a tese: "O la
drão é nosso." O ladrão pertencia ao Brasil e deveria viver no Brasil, porque 
nada devia ao Brasil. E, num caso em que, do lado de lã, estava um governo 
exigindo que ele voltasse à Inglaterra, cidadão inglês, para cumprir a pena de 
28 anos que devia pelo escandaloso, pelo brutal roubo que tinha praticado, o 
Governo brasileiro não tomou conhecimento. A Justiça de Barbados deu ga
nho de causa ao Brasil e a Diplomacia brasileira alcançou uma vitória: o cida
dão voltou ao Brasil. 

Po-is no caso do_Uruguái estamos pedind~ ex.atamente o mesmo. Eles fo
ram seqüestraods no centro de Porto Alegre. A Justiça de Porto Alegre já 
condenou um dos responsáveis, um dos policiais envolvidos no caso. A As
sembl~ia Legislativa do Rio Grande do Sul já deu a sua posição. A Ordem 
dos Advogados, Secção do Rio Grande do. Sul, jâ deu a sua posição. NO en
tanto, não se nota aqui o mesmO interesse, a mesma desenvoltura em buscar, 
no que tange aos cidadãos uruguaios, o que se fez Com relação a Ronald 
Biggs. COm uma_ diferenÇa; na Inglaterra existe um regíme de plena democra
cia. Ele devia, ele foi colldenado e se sabe que oS Direitos Humanos são res
peitados na Inglaterra, bem como a integridade flsica. A não ser no cumpri
mento da pena que devia, nada mais lhe aconteceria. 

No Uruguai, sabemos que o regime é de e~_ceção absoluta. __ Casos de vio
lências cometidas são dellunciados hoje no mundo inteiro, e não se sabe quais 
são as condições em que, neste momento, estão vivendo exatamente oS nossos 
amigos uruguaios seqUeStrados em Porto Alegre. 

O Sr. Aloys/o Chaves (PDS- PA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Com muito prazer. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA) -_Nobre Senador Pedro Simon, não 
tenho nenhum reparo a fazer às colocações de V. Ex• com relação ao episódio 
que envolve cidadãos uruguaios e brasileiros que teria ocorrido no Rio Gran
de do Sul. Apenas esclareço ao eminente Senador pelo Rio Grande do Sul 
que a posição do GovemO-brasileiro, no caso do Sr. Ronald Biggs, ~ absolu
tamente clara e distinta do outro caso que V. Ex• acaba de mencionar. O Sr. 
Biggs chegou ao Brasil_~em_ conhecimento da sua identidade. Segundo notí
cias do jornal que V. EX•-Ieu, e todos lemos, ao fugir da Grã~Bretanha teria 
até sido submetido a uma operação de cirurgia plástica. Em virtude de um fi~ 
lho tido com mulher brasileira, socorreu-se da lei nacional, e teve assegurada 
a sua permanência- no Brasil, dispositivo que, expungido da nova Lei dos Es
trangeiro, as Oposições voltam a insistir que seja mais uma vez inserido na 
nossa legislação. Com relação- ao seqüestro tornado público, documentado 
com fotografias, - saindo do Rio de janeiro, chegando a Be16m, num iate 
para Barbados-, com a cobertura da televisão, dos jornais e de-órgãos de di
vulgação nacionais e eStra_ngeiros com enormes, estrêpito que, na minha opi-

nião, na de V. Ex', não de justifica; e esse falo levou o Governo brasileiro a 
solicitar aos governos de Barba_dos e da Grã-Bretanha que os seqifcstradO~es 
fossem enviados ao Brasil, para serem processados pela lei brasileira. Quem 
pediu a extradição do Sr. Biggs foi O governo da Grã-Bretanha e a Corte Su
prema de Barb~dos não a concedeu, porque o referido tratado ainda não fora 
ratificado pelo Parlamento de Barbados. Esta foi a posição do Governo bra
sileiro, nãO- encampando a defesa do Sr. Ronald Biggs ... 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB -RS) - E nem eu ... 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- .~nem pretendendo dizer, como V. 
Ex• afirma, que o ladrão é nosso. Pelo menos do Governo não ê, dos brasilei
ros não é. A atual situação do Sr. Biggs no Brasil é a que decorre da lei ante.. 
rior, que lhe permitia, justamente,_ perrrtanecer no n·osso Pais. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Em primeiro lugar, a expres
são não ~ minJ:ta. - e peço a transcrição da mesma nos Anais. :E: exatamente 
da revista Isto ~- que coloca em- manChete: .. Fantástico - O Brasil vence a 
Iilglateira: o ladrão é nosso~·. 

--- -Não tenho nãd8. a opor com relação ao Problema do Sr. Ronald Biggs, 
que é ~m caso juri~ico~ Tenho a opor é co~ relação ao Sr. Biggs. 

" _ Dtz V. Ex'- que o espalhafat~ da _imprensa teria levado o Governo a agir. 
No caso do seqüestro dos uruguaios, a posição da Assembléia Legislativa do 

-Rio Grande do Sul, a posição do ex-Governador Sinval GuazzeUi, ... 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS__.: PA) - Não foi espalhafato na verdade, 
comprovado pelos fatos. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS)- ... a posição do ribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul, a posição da Ordem dos Advogados, Secção 
do Rio Grande _do__ Sul, nada disso teve condições de sensibilizar o Governo 
do Estado do RiO Grande do Sul para tomar uma posição tão enérgica quan
to essa, e exigir a devolução dos seqüestrados que estavam no Brasil e que· 
nada deviam ao Brasil. 

Estou apenas analisando como em dois fatos o Governo tomou duas po
sições. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Nobre Senador, a posição do PDS 
é clara. O nobre Senador J arbas Passarinho, então Líder da Maioria, acom
panhou V. Ex• nessa démarche junto ao Itamaraty. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS) -Pois faço questão de esclare
cer. Não tenho nada a opor ao PDS. Estou opondo, aqui, ao Governo. Estou 
fazendo minha crítica à posição governamental. 

O.Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- E, como Líder do Governo compe
te a mim defender o Governo nesta Casa. O Governo tem providências junto 
ao governo do Uruguai. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - O Governo, na minha opi
nião, deu dois fatos 1 - Ladrão condenado. 

Diz muito bem o nobre jurista, Senador pelo Pará, e concordo com S. 
Ex'-_:_ casado com brasileira, o Sr. Biggs invocou o fato. O Brasil tomou a sua 
defesa. Correto. No caso dos uruguaios, seqUestrados no Brasil, nada deviam 
ao Brasil, e com a conivência, nobre Senador, de policiais brasileiros foram' 
seqüestrados. Isto já não é este Senador quem fala.~ a Justiça do Rio Grande 
do Sul, que, em setença, determinou o abuso de autoridade de autoridades 
brasileiras, desses policiais que estiveram envolvidos no caso de Lfiian Celi
berti e Universindo Diáz. 

O Sr_ Aloysio Chaves (PDS- PA)- Então, V. Ex• reconhece que o en
tão Govern_ador Sinval Guaz~lli abriu inquérito. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Abriu. 

O Sr. Aloysio ChaVes (PDS- PA)- Com toda_lisura e correção, apu
rou os fatos e puniu quem encontrou errt responsabilidade. 

O SR. PeDRO SIMON (PMDB - RS) -O que argumento 6 que o 
GoVeino brasileiro, a nível internacional, não agiu perante o Uruguai como o 
fez no caso de Barbados. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - O Governo brasHeiro colocou a 
questão perante o governo lftuguaio, como a colocou perante o governo de 
Barbados. - ~ 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Não. 

O Sr. Aioys/o Chaves (PDS- PA) -No caso de Barbados, a Corte Su
prema desse país rejeitou o pedido da Grã-Bretanha e soltou o cidadão. Este, 
como tinha permanência autorizada no Brasil, rct~rnou ao nosso País, ao 
abrigo da legislação que já citei, e que V. Ex• conhece. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- O que espero, S• Presidente, 
o que a.Nação espera e, de modo muito especial, o Rio Grande Sul, t: que 
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o Governo brasileiro aja junto ao Uruguai, a exemplo do que aconteceu com 
o episódio Biggs. Parece-me -J_Ue não é pedir muito. Com uma diferença, em 
termos de Biggs volto a repetir- este era um cidadão condenado no seu pais, 
e um pafs onde existe plenitude democrática. No caso do Uruguai, são cida
dãos apenas com diferenciações totais de oidem política no seu país, e que 
têm a sua integridade físicii a-meaçada a cada dia e a cada hora naquele pais. 
Foram pessoas que procuraram abrigo no Brasil. lmaginavam que estavam 
abrigadas no Brasil. No entanto, terminaram sendo seqüestradas, com apre
sença de uruguaios invadindo a nossa autonomia territorial e com a colabo
ração de policiais brasileiros. 

Parece-me que um fato desses é da maior gravidade, e exige-se uma 
atuação por parte do Governo. Quando vemos aqui manchetes tão grandes 
em cima da vitória diplélmàtíC3-do Brasil em Barbados, acredito que podería
mos obter uma vitória" cfiplciináticit da maior repercussão internacional em 
Montividéu. 

O Sr. Alaysio Chaves (PDS - PA)- V. Ex• sabe que o Governo nada 
tem a ver com os jornais nem com os meios de comunicação. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Mas a vitória foi. A verdade 
é que o Governo agiu. A irriprensa informa ... 

O Sr. Aloysio Cha>'es (PDS- PA)- V. Ex• estã atribuindo a divulgação 
dessas notícías diretamente ao Governo. O Governo não tem nenhuma vincu
lação com a divulgação dessas notícias. 

O SR. PEDRO SIMON(PMDB·_::_Rs) -· ... A imprensa informa -e é 
importante, repare V. Ex'. 

Como João Paulo II. Foi aí que o Governo brasileiro finalmen
te enviou a Barbados um pedido para que fossem presos os seqUes
tradores e devolvido Bíggs. Ficou posta a pendência jurídica entre 
Barbados. Brasil e Inglaterra, resolvida na última quinta, 23: a Su
prema Corte de Barbados mandou libertar Biggs e entregá-lo às au
toridades brasileiras. 

Em Brasília, as autoridades agiãin e durante dias, a correspondência e o 
serviço telegráfico e o Ministério da Justiça funcionavam diária e permanen
temente entre Barbados e o Brasil no sentjdo de obter informações. 

O Sr. A!oysio Chaves (PDS - PA) - Nobre Senador Pedro Simon, 
quando V. Ex• esteve no Ministério de Relações Exteriores- não conheço as 
condições em que essa entrevista se desenrolou- V. Ex' obteve, naturalmen
te, algum esclarecimento, foi liifOrmado a respeito das providências tomadas 
pelo Ministério das Relações Exteriores? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Recebi a informação de que 
providências seriam t6mliàaS. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS - PA) - No sentido de ... ? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB.- RS) - Conseguir .. . 
O Sr. Aioysio Chaves (PDS- PA)- ,, junto ao Governo do Uruguai? 

Então, tenho como certo que se o Ministério das Relações Exteriores comuni
cou a V. Ex' estas medidas, elas foram efetivadas. Agora, o atendimento por 
parte do Governo do Uruguai, é uma decisão que escapa ao Governo brasi
leiro, do mesmo modo que, em Barbados, foi uma Corte Suprema que deci
diu e também houv'e o uso de uma atribuição constitucional. Junto ao Gover
no do Uruguai, o governo brasileiro fez as dimarches, o Ministro das Re
lações Exteriores tomou as providências, mas não há meio, creio, de compelir 
o Governo do Uruguai a tomar uma decisão que correponda aos nossos dese
jos e aos anseios de V. _Ex', do Governo e do povo brasileiro. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Permite-me V. Ex• um apar-
te? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Pois não. -
O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB)- No caso do seqUestro a que 

V. Ex' se refere, também a imprensa vem dando uma cobertura enorme, de 
muito tempo a esta parte, denunciando o fato e clamando por providências 
por parte do Governo brasileiro. Por sua vez, o nobre Senador Paulo Bros
sard, corno Líder do MDB, e depois do PMDB, aqui no Senado ocupou a tri
buna duas ou três vezes para fazer veementes apelos ao Governo brasileiro, 
no sentido de conseguir a libertação dess~ pessoas. Como bem acentua V. 
Ext-, a demora é inexplicável. Há quanto tempo essas providências estão sen
do prometidas? A verdade, nobre Senador Pedro Simon, ê que o Brasil pela 
sua importância na Amêrica Latina- e pelas relações diplomâticas que man
tém com o Uruguai, se realmente insistisse mais insistentemente junto ao Go
verno do Uruguai, talvez, já tivesse solucionado esse problema. Nós do 
PMDB estamos inteiramente solidários com o pronunciamento de V. Ex• 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Não tenha dúvida nenhuma, 
mobre Senador. Muito obrigado a V. Ex' 

O Sr. Dejandir Dalpasquale (PMDB- SC)- Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Pois não. 

O Sr. Dejandir Dalpasquale (PMDB- SC)- Vc;ja, ilustre Senador Pe
dro Simon que tanto a ação como o tratamento nos dois casos são totalmente 
diferentes. No caso de Lilian Celiberti, além de haver a participação de ele
mentos da Polícia do Rio Grande do Sul, ainda não houve interesse, como 
houve no caso de Biggs,_ de solicitar que os seqUestradores sejam remetidos ao 
Brasil, para que sejam julgado~ aqui. Em relação aos uruguaios que aqui esti
veram, o Governo brasileiro, em nenhum instante, solicitou ao Governo uru
guaio que remetesse os seqUestradores urugmilos pa• 1 o Brasil, para que eles 
fossem julgados .tqui. Nem mesmo os brasileirOs fÕram julgados, Iüe parece 
que somente Uin deles é que chegou a ser condenado, os demais foram todos 
absolvidos. Então, há um tratamento completamente diferente. porque evi
dentemente o que se nota é a participação do Governo braslleíro, através de 
policiais, no caso Ce!ibcrt., e o desejo de manter a soberania, no caso de Bar
bados. 

O SR. I'EDRO SIMON (PMDB- RS)- V. Ex• disse muito bem, di,,e 
com muita lógica. A soberania brasileira, o GoVernO achou que foi atingida e 
tomou providências, no caso de Barbados; o caso Uruguaio, absolutamente 
nenhuma providência. Pode ter havido, a nível ministerial, troca de infor
mações. Mas o que desejo dizer ao nobre Sendador pelo Pará é que, oficial
mente, medida oficial, por exemplo, como esta que foi perante. Barbados, 
onde o Governo brasileiro interveio oficialmente, entrou na justiça e fez, pe
rante a justiça de Barbados, a defesa, perante o Governo Uruguaio não se 
tem nenhuma medida oficial, não se tem conhecimento de uma nota por es~ 
crit6, não se tem conhecimento de algo de concreto que demonstre a intenção 
real e objetiva do Governo brasileiro no sentido de tomar providências, não 
se tem absolutamente nada. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- V. Ex' permite um aparte? ( Assen
timento do orador.} Eminente Senador Pedro Simon, o nobre Senador Dal
pasquale, por Saitta Catarina. declarou q1·e há ação e tratamento diferente 
em dois casos idênticos. Os dois casos são diferentes, em primeiro lugar1 bas
tantt~ diferentes. Não estou familiarizado, não tenho em mãos, nem sabia desw 
te debate, informações minuciosas, dados, elementos, para chegar a certo 
nível de detalhes, mas V. Ex• poderá socorrer-me, e informar. NO caso desses 
uruguaíos, eles tiveram entrada regular no Brasil, sua permanência autoriza
da no Brasil? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS) - Respondo, então, a V. Ex• 
Nada disto me importa, porque se eles não tiveram entrada regular, é um 
problema que eles ter~am que responder perante ajustiça brasileira e não pe
rante a Justiça uruguaia. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Eu vou concluir com V. Ex• Mes
mo que tivessem entrado irregularmente, não se justificava que pessoas ou 
autoridades de outro país aqui viessem seqUestrar e retirá-los à força do Bra
sil. Mas o fato mostra que não eram duas situaçõe iguais, que receberam tra
tamento diferente. Esse cidadão britânico, invocou uma lei brasileira, lei que 
o Governo pretendeu revogar, exatamente, por causa desses antecedentes, in
clusive, do Sr. Biggs. Ci-íminosos que, utilizando~se dessa cobertura: jurídica, 
peJo fato de não haver tratado de extradição entre o Brasil e a Grã-Bretanha, 
como_ não há Com relação a outros países, vêm ao Brasil, aqui chegam- com 
sentimentos que não me cabe ínvestigar - se associam a mulher brasileira e 
têm filho, às vezes jâ com a intenção de obter essa impunidade legal, essa co~ 
bertura legal, e depois invocar a lei brasileira. E nós somós obrigados a supor
tar essa situação, a toler~r esse fato. Quando o Governo pretendeu alterar, 
modificã-lo, participei-da COmissão Mista, e recordo-me bem dos debates nos 
quais os corregilionãrios de V. Ex• se levantaram contra a supressão desse 
dispositivo e apresentaram emenda para reincluí-lo na legislação brasileira. 
E, ainda, hoje, se batem por ele. Uma das razões do Governo brasileiro para 
a supressão do dispositívo era, extamente, essa. O segundo reparo, afinal, se 
V. Ex' ainda me permite, era que o Governo brasileiro, ao que eu estou infor
mado. não ingressou na justiça de Barbados. Quem ingressou na justiça de 
Barbados foi o Sr. Biggs, com advogados indo do Brasil, advogados vindo 
dos Estados Unidos, segundo noticiou a imprensa. O Governo brasileiro
segundo eu tenho conhecimento não ingressou na Justiça de Barbados. A Jus~ 
tiça de Barbados recebeu um pedido de extradição de Grã-Bretanha e a Jus
tiça de barbados decidiu sobre esse cidadão Biggs assistidos peJos advogados 
que constituiu. A decisão ~3: justiça de Barbados foi não atender o pedido da 
Grã-Bretanha, negando a extradição. 

O SR. PEDRO SIMON (P'MDB- RS) - Está aqui a republicação: 
.. Foi aí que o Go·verno brasileiro finalmente enviou a Barbados 
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um pedido para que fossem presos os seqUestradores e devolvido 
Biggs. Ficou posta a pendência jurídica entre Barbados, Brasil e In
glaterra." 

O Sr. AloJ!_sio Chaves (PDS -.PA)- Nota do Governo brasileiro ao go
verno de Barbados através dos .canais diplomãticos, pedindo que fossem, 
realmente, retirados de Barbados onde se enco_ntravam e fossem presos e en
caminhados ao Brasil os seqUestradores, para efeito de serem processados, 
mas não ação na Justiça de Barbados. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Essa nota do Governo brasi
leiro, essa solicitac.ão do Governo brasileiro, foi pagar na Justiça, exatarnen
te ... 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- V. Ex• veja como os dois casos são 
bem diferentes. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS) - Completamente diferentes. 
Os dois casos, diz bem o nobre Senador, sãÇJ _C_OJnpletamente diferentes ... 

No caso de Barbados, no caso de Bigges, o Governo agiu porque atingia 
a nossa soberania. No caso do Uruguai, a soberania não teve importância ne
nhuma, não teve significado nenhu_rn e,_ com agravante, no caso _de Biggs eram 
seqüestradores comuns, envolvendo um ladrão, mas no caso do Uruguai 
eram policiais daquele país que invadiram a nossa soberania com a presença 
de policiais deste Pafs, para cometer esse ato. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Já foram processados e punidos ... 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Então, me parece, Sr. Presi
dente, que pedir tratamento igual, não era muito. AquilO que o Bfasil fez para 
que o ladrão voltasse, fazer para que criminosos políticos, cidadãos que estão 
expostos- e isso ê o mais grave, Sr. Presidente- a tudo que pode acontecer, 
a chuvas e trovoadas, por parte do governo do Uruguai, parece-me que é urna 
questão até de humanidade. 

Aqui fica o nosso apelo, Sr. Presidente. Se o ladrão é nosso, vamos fazer 
com que o Brasil tenha condições para que os presos políticos do Uruguai 
que lá estão- e as notícias são cada vez mais dolorosas com relação ao trata
mento que eles vêm tendo -,possa, também, regressar a este País. 

Apenas isto, Sr. Presidente. (Mutio bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência convoca sessão 
extraordinária a realizar-se hoje, às dezoito horas e trint!l minutos, destinada 
à apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n'i' 33, de 1979. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Sobre a mesa, projetes de lei 
que serão lidos pelo Sr. f9-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 90, DE 1981 

Veda a cobrança de juros e multas pelo atraso de pagamento de 
quaisquer obrigações, quando não resultantes de apuraçao calculada 
proporcionalmente aos dias de efetivo atraso que lhe deram motivo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }'i' É vedada a_cobrança de juros e multas pelo atraso de pagamen

to de quisquer obrigações, quando não resultantes de apuração calculada 
proporcionalmente aos dias de e(etivo atta_$_p que lhe deram motivo. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Ê comum o abuso de cobrar-se multas e juros sobre parcelas de dê:bitos 
já saldados pelo devedor. Assim, por exemplo se alguém deixa atrasar pres
tação relativa a qualquer obrigação pecuniária, passam-se a ser exigidos juros 
e multas não apenas incidentes nas parcelas a que se refere a inadimplência, 
mas também sobre todo o montante do débito, o qual, em muitos casos, é exi
gido de uma só vez. 

Além disso, o valor das multas e juros pela !nadimplência de um, dois ou 
três dias, incide, muitas vezes, como se O atraso fosse de um mês integral, já 
que nestes casos adota-se o ínjus(Q p-rincípio de cobrança da mesma impor
tância pelo atraso de pagamento de um mês ou pela sua respectiva fração. 

Com o presente projeto pretendemos obviar tal prãtica, obrigando a que 
os juros e multas estejam limitados, para fim de cobrança em atraso, ao perío
do de inadimplência propriamente dito. 

Sala das Sessões, em 7 de maio de 1981. - Gastão Mü1ler. 

(Às Comissões de Constituz'cão i JuStiça, de Economia e de Fi
nanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 91, DE 1981 

Introduz alterações na Consolidação das Leis do Trabalho, na 
parte concernente à organização sindiCal. -

O ,Congresso Nacional decreta: 

Art. J'i' Os arts. 513 e 514 da vigente Consolidação das Leis do Traba
lho passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 513. São prerrogativas dos sindicatos: 

I - reivindicar benefícios e vantagens em favor da categoria 
representada; 

II - celebrar contratos coletivos de trabalho; 
III - eleger os rePresentantes da categoria; 
IV -- fiscalizar o cumprimento dos acordos celebrados; 
V - impor contribuições aos respectivos associados. 
Parágrafo único. Os sindicatos dos empregados terão, 

outrossím, as prerrogativas de fundar e manter agências de 
colocação, assim corno de procurar melhores condições_de trabalho. 

Art. 514. São deveres dos _sindicatos: 

I - manter serviços de assistência judiciária para os 
associados; 

II - promover a conciliação nos dissfdios de trabalho; 
III - manter no seu quadro de pessoal, em convênio com 

entidade assist~ncial, ou por conta própria, um assistente social com 
a atribuição de promover a integração profissional do associado na 
Classe. 

Parágrafo único. Os sindicatos de empregados terão também 
o dever de: 

I - fundar cooperativas de consumo e de crédito; 
II - fundar e manter escolas de alfabetização." 

Art.- 2~ Esta lei entrará ein vigor na data de sua publicação. 
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrãrio. 

Justificação 

A qualquer organismo, particularmente os de natureza social, é 
indispehsâvel atribuir e reconhecer funções. 

Os sindicatos são um organismO social e, como tal, uma realidade com 
funções definidas, embora até aqui mal definidas. 

Por isto que o que se pretende neste projeto de lei é melhor definir as 
funções dos sindicatos, escoimando _de suas prerrogativas os vícios, 
impropriedades ou defasagens que atualmente as caracterizam no texto legal 
em vigor. 

Assim é que dentre as ditas prerrogativas dos sindicatos colocamos logo 
de saída, sem linguagem rebuscada ou sem disfarces de qualquer espécie, a de 
reivindicar benefícios e vantagens para a respectiva categoria. 

Suprimimos a estranha prerrogativa de colaborar com o Estado (alínea 
·'d" do atual art. 513) e acrescentamos a de fiscalizar o cumprimento dos 
a..::ordos celebrados, esta uma necessidade indispensável. 

Dentre as prerrogativas peculiares aos sindicatos de empregados 
julgamos por bem incluir mais uma específica, qual seja. a de procurar melho
res condições de trabalho. 

Por último, como modificação também importante, determinarmos que 
os sindicatos de empregados tenham, obrigatoriamente (ao contrário do que 
é hoje exigido), um assistente. social em seu quadro, com a atribuição de 
promover a integração profissiõnal do associado na Classe. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1981. - Humberto Lucena. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI N• 5.452, DE I' DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 513. São prerrogativas dos sindicatos: 
a) representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias, os 

interesses gerais da respectiva categoria ou profissão _liberal ou os interesses 
individuais dos associados relativavo_s à atividade ou profissão exercida; 

b) celebrar contratos coletivos de trabalho; 
c) eleger ou designar os representantes da respectiva categoria ou 

profissão liberal; 
d) colaborar com o Estado, como órgãos técnicos e consultivos, no 

estudo e solução dos problemas que se relacionam com a respectiva categoria 
ou profissão liberal; 

e) impor contribuições a- todos aqueles que participam das categorias 
econômicas ou profissionais ou das profisSÕes liberais, representadas. 
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Parágral r umco. Os sindicatos de empregados terão, outrossim, a 
prerrogativa fundar e manter agências de colocação. 

Art. 514 São deveres dos sindicatos: 
a) colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da 

solidariedade social; 
b) manter serviços de assistência judiciária para os associados; 
c) promover a conciliação nos dissídios de trabalho; 
d) sem'1re que possível, e de acordo com as suas possibilidades, manter 

no seu quad;o de pessoal, em convênio com entidades assistenciais ou por 
conta própri&., um assiStente social com as atribuições específicas de 
promover a cooperação- operacional na empresa e a integração profissional 
na classe. 

Parágrafo único: Os-~SíiidiC3iOS-de empregados terão, outrossim,_ o 
dever de: 

a) promover -a fundação de cooperativas de consumo e de crédito; 
b} fundar e manter escolas de alfabetização e pré-vocacionaís. 
. . . . --~ ... ...-.. -... ~ -~-.. -----. -, ...... -... ~ .............. -..... -..... -. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Os projetos lidos serão 
publicado e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 84, DE 1981 

Nos termos do ArL 185, do Regimento Interno, requc;remos que o tempo 
destinado aos oradores do Expediente da sessão do dia 14 do corrente, seja 
dedicado às comemorações alusivas aos noventa anos do aparecimento da 
memorável Encíclica Rerum Novarum, de Sua Santidade o Papa Leão XIII. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1981. - Pedro Simon - Dejandir 
Dalpasqua/e - Dirceu Cardoso - GGstão Müller - Evelásio Vieira -
Humberto Lucena - Luiz Viana - Lourival Baptista - Lázaro Barboza. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O requerimento que vem 
de ser lido será votado após a Ordem do Dia, nos termos regimentais. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~"-Secretário. 

E lido seguinte. 

REQUERIMENTO N• 85, DE 1981 

Requeremos, nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, seja 
inserto um voto de pesar, ná Ata dos trabalhos do Senado Federal, pelo 
falceimento do ex-parlamentar Professor Hamilton Nogueira. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1981. - Luiz Viana - Nilo Coelho -
Moacyr Da/la - Dirceu Cardoso --.Passos Pôrto. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Na forma regimental, este 
requerimento passa a ser apreciado imediatamente. 

Em votação o requerimento. 

O Sr. Luiz Viima (PDS - BA) - Sr. Presidente, peço a palavra para 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Luiz Viana, para encaminhar a votação. 

O SR. LUIZ VIANA (PDS - BA. Para encaminhar a votação. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, S_rs. Seriadores: 

Não somente eu, vários outros Srs. Senadores conhecemos e fomos 
colegas, companheiros do Professor Hamilton Nogueira. Constituinte e:rri 
1946, como representante do antiEo Distrito Federal no Senado, depois 
Deputado Federal, foi S. Ex• realmente um dos parlamentares mais op_erosos 
e mais dignos que tivei'am assento" nesta Cã.sa. 

Além de professor ilustre de medicina, ele realizava aquele tipo que foí 
bastante comum na vida brasileira, do médico que era também homem dele~ 
tras. Foram assim Miguel Couto, Francisco de Castro, Aloysio de Castro e 
alguns outros honraram a medicina e enalteceram as letras do País. 

Tendo mesmo escrito "alguns- ensã.ios realmente de larga repercussão ·na 
época, sobre Fiador Dostoiewisky, Joseph Conrad, era ele um homem 
voltado não apenas para os· problemas de sua profissão médica, mas também 
com grande encanto pelas coisas das belas letras. 

No Parlamento, ele marcou a sua ação acima de tudo pela integridade 
das suas atitudes, das suas posições, das suas iniciativas. Membro àquele 
tempo da antiga UDN; integrou ele, assim, as hostes oposicionistas ao 
Governo, onde teve uma atuação realmente destacada, como se poderá ver 
nitidamente, compulsando os Anais desta Casa ou os da Câmara Federal. 

Agora, falece em idade de algum modo avançada, com mais de 80 anos, 
mas ainda atê o final da vida voltado para as investigações, para os estudos, 

para o convívio com os livros, que foram realmente os grandes companheiros 
de sua vida e sobretudo de sua velhice. 

Natural, portanto, Sr. Presidente, que esta Casa consigne na ata dos seus 
trabalhos de hoje um voto de pesar pelo desaparecimento do ilustre brasileiro 
e faça chegar a sua família a expressão de pesar do Senado da República. 

Era o que tinha a dizer, (Muito bem!) 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES ) - Peço a palavra, Sr. Presidente, para 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - 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: 
- Eu conhecf Hamilton Nogueira; privei de sua amizade na Câmara dos 
Deputados quando ele representava a UDN do antigo Distrito Federal, hoje 
Rio de Janeiro, e nós representa vamos o nosso Estado. 

Foi das figuras mais ilustres que passou pela Câmara e pelo Senado . 
Poliglota, escritor cujos livros tiveram larga repercussão nos meios literãrios 
do País e político atuante da antiga UDN, onde valores tão eminentes da vida 
brasileira tiveram destacada atuação, ele foi das mais acentuadas figuras da 
sua bancada. 

O Sr. Aderbal Jurema (PDS - PE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO ( ES ) - Pois não. 

O Sr, Aderba/ Jurema (PDS - PE) - Senador Dirceu Cardoso, quero 
associar-me às homenagens que estão sendo prestadas ao grande brasileiro 
desaparecido, Hamilton Nogueira. Ele, aqui em Brasília, teve uma atuação 
política e literária das mais impressionantes, que se-caracterizava, sobretudo, 
pela modéstia de sua vida. Era um homem público modesto, simples. Na 
convivência da Academia Brasiliense de Letras, S. Ex• deixou um claro 
enorme. Por isso é que, como membro dessa Academia, quero associar-me às 
homenagens que V. Ex• presta a esse grande brasileiro; a esse grande escritor, 
a esse grande homem público, recentemente falecido. 

O SR. DIRCEU CARDOSO ( ES)- Agradeço o aparte de V. Ex•, que 
ilustre a miriha comunicação. 

Sr. Presidente, os que leram a vida de Golda Meir, na obra. Minha Vida, 
depararam, todos eles, à página 170, se não me engano, com um epsódio que 
ela narra, que é um enaltecimento à cultura brasileira na figura de Hamilton 
Nogueira. Golda Meir, aquela mulher extraordinária, que dirigiu Israel nos 
dias sombrios e nas horas de glória; aquela mulher que, nos conciliábulos do 
mundo, sempre se destacou como uma das inteligências e vontades mais 
1írines, diz nessa sUa -Obi-a o seguinte: um dos instantes mais emocionantes da 
minha vida foi quando, visit ·ndo o Congresso brasileiro, pediu a palavra o 
Senador Hamilton Nogueira ..;, em puro ídiche, fez uma saudação à minha 
pessoa. 

Sr. Presidente, o ídiche ele aprendera sozinho, sem professor. E fez aque~ 
la saudação a Golda Meir, na língua mate r de Golda Meir, sem nunca ter tido 
um professor, Ela registrou na sua obra, à pãgina 170 ou 180 não me recordo 
bem, esse episódio: foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, 
quando um Senador do Brasil ergue~ se e, em apuro ídiche, me faz a saudação 
em nome do Senado brasileiro. Não precisamos dizer mais nada sobre a 
cultura daquele talento polimorfo que foi Hamilton Nogueira e sobre aquela 
moral inabordável que demonstrou em toda sua vida pública brasileira. 

Aqui, Sr. Presidente, associo~ me a estas homenagens que são prestadas e 
requeiro que a Mesa transmita à família enlutda, no Rio de Janeiro, o pesar 
imenso_ que cobre o Senado por ter perdido essa vida ilustre, essa inteligência 
palpitante, essa vontade férrea, essa cultura magnífica que deixou o mundo 
dos vivos ontem, ficando, no Senado, o seu nome inscrito nos nossos Anais 
como uma pãgina fulgurante de brilho, inteligência, moral e de cultura. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Pfedsidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Não havendo mais orado

res para o encaminhamento da votação, passo à votação do requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado o requerimento. 
A Mesa se associa âs homenagens e farã cumprir a deliberação da Casa. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Laélia de Alcântara - Eunice Michiles- Evandro Carreira -Gabriel 

Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire
José Sarney- Bernardino Viana- José Lins- Cunha Lima- Humberto 
Lucena- Luiz Cavidcante- Gilvan Rocha- Jutahy Magalhães- Amaral 
Peixoto - Hugo Ramos - Nelson Carneiro - Roberto Saturnino -
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Benedito Ferreira- Gastãó MÜiler- Vicente Vuolo- José Richa- Leite 
Chaves - Dejá.ndir Dalpasquale - Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estã finda a Hora do 
Expediente. 

Passa-se à 
ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 86, DE 1981 

Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro 
inversão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria constante do item n'~' 5 seja 
submetida ao Plenário em 111 lugar. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1981. - Benedito Canelas. 
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O presente requerimento 

impõe votação imediata. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Peço a palavra, Sr. Presidente, para 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para encaminhar a 
votação, concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Conforme rili'nha manifestação com relação ao reguerimçntp de inversão 
da Ordem do Dia, de autoria do Senador Helvídio Nunes, que requereu que 
se incluísse o município de Teresiriã, na p-rioridãde absoluta da nossa pauta, 
hoje, também o nobre Senador Benedito Canelas pede que o item 59, da 
presente Ordem do Dia, um pedido de empréstimo de Mato Grosso do Sul, 
seja declarado em prioridade absoluta. 

Sr. Presidente, estão na pauta dezoito pedidos de empréstimos e de 
consolidação da dívida e não vejo razão para que o Senado se detenha, 
invertendo a ordem dos seus trabalhos. Pelo contrário, acho que deveríamos 
seguir a ordem natural em que estão colocados os assuntos, do primeiro ao 
último número de nossa pauta. Não vejo por que Mato Grosso possa 
disputar essa prioridade, como não vejo que qualquer outro Estado dispute a 
outrem uma prioridade que vence a prioridade cronológica de entrada ou de 
apronto dos projetes nas Comissões no Senado. 

Não tenho, Sr. Presidente, predisposição contra nenhum pedido de 
empréstimo, mas acho que nós daríamos uma prioridade a Mato Grosso 
sobre outros Estados que também pedem empréstimos e que também estão 
catalogados, quando nenhum assunto poderia justificar essa prioridade. 
Enquanto os outros Estados pedem empréstimos para construção de 
hospital, para educação, Mato Grosso o quer para a fixação de cidades-pólo. 
Isto, numa hora em que o Governo pensa em contenção de despesas~ em 
cortar essas despesas desnecessárias e eSSC$ empréstimos; nesta hora, Mato 
Grosso vem pedir prioridade ao Senado para votar um pedido de 
empréstimo, Sr. Presidente, para instalar cidades-pólo. 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS - GO) ---para evitar as megalópoles. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Mas evitar as megalópoles, 
criando uma outra megalocefalia. t a inflação, nobre Senador, inflação que 
está destruindo o povo e está destruindo até as organizações que V. Ex• dirige 
no Estado de Goiás. Nãõ- Cstâ enriquecendo Senador nenhum, não está 
enriquecendo a nenhum de nós, está empobrecendo o País, Sr. Presidente. 
Está empobrecendo mas o Senado, Sr. Presidente, encara isto sorrindo. 

Voto contra porque, Sr. Presidente, há dúvida; nínguém está fazendo a 
diferença entre o dinheiro da Nação e o dinheiro do Presidente da República, 
Uns fazem obstrução porque pensam que é o dinheiro do Presidente da 
República e outros fazem-na porque pensam qUe ê ~o dinheiro da Nação. 
Então, nesta confusão, o Senado aprova esses pedidos de empréstimo. 

Sr. Presidente, enviei uma carta 3:0 Ministro do Planejamento, pedindo a 
S. Ex• informaçãO sobre se esses pedidos de empréstimos são de fato ou 
portam uma carga inflacionária. Até hoje não consegui uma resposta, mas 
continuo na minha luta contra os empréstimos, como sou contra essa 
prioridade que o Senado vai votar agora, concedendo ao Estado de Mato 
Grosso dinheiro para instalar cidades-pólo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Benedito Canelas, para encaminhar a votação. 

O SR. BENEDITO CANELAS (PDS - MT. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs~ Senadores: 

Não desejava falar neste instaitte, no niOmento em que encaminho 
oedido de inversão da pauta. Pelo apreço e admiração que tenho pelo 

Senador Dirceu Cardoso, devo dizer que este requerimento é para fazer 
retornar o projeto para onde ele jâ esteve por vários dias, n~' 1 da pauta. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nesta semana analisei, profundamente, o 
quadro referente a empréstimos internos e externos no Senado da República: 
são 133 empréstimos e mais 180 que se encaminham para cã. Se verificarmos, 
pela imprensa nacional, que a simples demissão de 3 mil funcionários da 
Volkswagen tomou conta de todas as manchetes nacionais e nós temos 
investimentos na ordem de 61 bilhões de cruzeiros, de acordo com a 
4\,.ssociação dos Empreiteiros cada milhão de cruzeiros se reverte a um 
emprego direto e a 50% do emprego indireto. O que quer dizer que, de 
novembro até hoje, pela obstrução existente, são 90 mil empregos que se 
encontram paralisados no País; isso representa um investimento de 61 bilhões 
de cruzeiros. Deixo bem claro que o número de empregos é da Associação 
dos Empreiteiros. 

O que ocorre, Sr. Presidente, ê que se considerarmos a alta nos 
equipamentos, se considerarmos a inflação e tomarmos por base a UFC, que 
se corrige deixando uma defasagem de 50%, teremos - leio, rapidamente, 
esses valores: 

II- EMPRÉSTIMOS 
Destinação 

a) conjuntos habitacionais (habitação- infra-estrutura) 
b)CVRA ..................................... .. 
c) investimentos urbaÕos, fnfra-estrutura urbana ..... . 
d) meios-fios, sarjetas, galerias águas pluviais, Am~ 

pliação esgoto via pública, redes pluviais, Càna}i .. 
zação de córrego ................ ~- ......... ~ ..•. 

e) ampliação e melhoria de sist. viário, projetas 
viários; mercados, matadouros frigoríficos, ofi-
cinas mecânicas (FUNDURBANO) .............. . 

fj escolas, centros sociais urbanos ....... ~ .......... . 
g} hospitais, equipam. médico-odontológico, postos 

desaúde .........•.•..•..........•• --.·.-.-~ ....•... 
h) entidades sindicais( desenvolvimento recurso.s hu-

manos, equipamento/laboratório ................ . 
i) equipamentOs/limpeza pública .........••.....•.. 
j) programas rodoviáríos(obnis em rodovias, 

equipamentos motomecanizados ...............•.. 
I) programas agropecuârios, agroindustriais, indus~ 

triais, de infra-estrutura energética, de 
desenvolvimento rural; sistema viário de apoio à 
produção agrícola .........•... ~~. ~-. ~ ... ~ ..•. ~ .•. 

m) pólo petroquímica ..... # •••••••• - •••• ~ ••• ~- ~ ••••• 

n) controle/fontes de poluição ..................... . 
o)saúde ...................................... .. 
p) elevação de capital (FEPASA - Ferroviária 

(Destinação) 
ValorCrS 

9.373.424.732,94 
8.407.407.550,43 
2059.976.279,79 

123.563.200,00 

359.288.000,00 
390.758.800,00 

425.957.000,00 

235.713.900,00 
92.107.586,00 

3.808.560.000,00 

18.156.600.000,00 
1.303.905.118,20 

5.446.980,00 
541.140.000,00 

Paulista S.A.) ................. u. '" ....... ·..... 16.506.000,000,00 
q) não identificada (I empréstimo) . . . . . .. . ... . .. . . • • 25.000.000,00 

Total • . . • .. . . .. . . .. .. . • .. . • • • .. . . .. .. . .. • . 61.814.849.147,36 
O equipamenro de limpeza e os equipamentos rodoviários financiados ti~ 

veram uma alta de novembro atê agora, em torno de 75%, e pela obstrução 
esses empréstimos continuam parados. 

Encerro, deixando aqui um apelo e deixando claro, nesta hora e nesta 
tarde, a esta Casa, que o empréstimo a Mato Grosso do Sul já podia estar 
aprovado, fruto de um acordo. Tinha de ser revista a última página por erros 
dãtilográficos, quando o retirei da pauta, concordando com o Presidente 
Teotónio Vilela e com a decisão sábia do Presidente Jarbas Passarinho. O que 
ocorre é que só ele restou dã pauta, todos os outros foram aprovados e a ale-
gação dada de que se não aprovava naquela tarde e naquela hora, era porque 
tinham de ser revistos os erros de datilografia. 

Por esta razão é que enCareço, nesta tarde, esta aprovação, por ser um 
ato de justiça. 

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

O Sr. José Fragelli (PP- MS)- Sr. Presidente, peço a palavra para en
caminhar votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador José Fragelli, pelo Partido Popular, para encaminhar votação. 

O SR. JOSE FRAGELLI PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra, para 
encaminhamento de votação, ao Senador José Lins, pelo Partido Democráti
co Social. 
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O Sr. Humberto Lucena (PMDB -~ PB)- Peço a palavra, Sr. Presiden
te, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra, pela 
ordem, ao nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Para uma observação. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria que V. Ex' informasse: 
num simples requerimento de inversão da Ordem do Dia, além do autor, que 
é quem deve justificá-lo, quantos Srs. Senadores podem falar? 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- É a questão de ordem que 
V. Ex' ... ? - - -

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -~PB)- É urna informação 
que eu desejo de V. Ex• Já falaram vários oradores. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex• que~ um Líder bri
lhante me surpreende com esta questão de ordem. V. Ex' sabe é apenas ... 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Não devo surpreen
der V. Ex• quando procuro zelar pelo Regimento. 

OSR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Não dialogarei com V. Ex• 
Eu darei decisão à questão de ordem. E ao dar a decisão à questão de ordem, 
quis ser gentil com V. Ex',- porque sei que V. Ex.' ê profundo conhecedor do 
Regimento. E o Regimento· diz no SeU ari. 345, parágrafo único: "O encami
nhamento de votação de requerimento é limitado ao signatário- Senhor Ca
nelas - e a um representante de cada Partida. .. " 

Falaram: pelo Partido Popular, o nobre_Senador José Fragelli, pelo Par
tido Social Democrático, falará o nobre Senador José Lins. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- V. Ex• me satisfez. 
Apenas gostaria de saber a limitação desses oradores, somente isto. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Ainda temos, se o Partido 
de V. Ex• quiser enca.rilinhar, ainda pode, e ainda temos os lideres. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Não há o que enca-
minhar, Sr. Presiderite. Muito obrigado. · 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador José Uns~ 

O SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTRE
GUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTE
RIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Não havendo mais orado
res para o encaminhamento da vota~ão, _passa_:-se_ à votação. 

Os Srs. _Senadores qu_e. aprovam o requerimento de inversão da Ordem 
do Dia, de autoria do nobre Senador Benedito Canelas, permaneçam senta
dos. (Pausa.) 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Requeiro verificação, Sr. Pr-esidente. 
O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Sr. Presidente, requeiro verifi

cação de quorom. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Três Srs. Senadores pedi
ram verificação -ao mesmo tempo. Conseqüentemente, aos três defiro a solici-
tação. ~ · 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Sr. Presidente, desisto do meu 
pedido em favor do Senador Dirceu Cardosó. 

O SR. PRESIDENTÉ (Jàrbas ~Passarinho) -O Sr. Senador Humberto 
Lucena desiste do seu pedido de verificação. 

Então, pediram verificação o Senador Dirceu Cardoso e O Senador JoSé 
Frage!li. 

Em votação. 
A votação é nominal. Peço aos Srs. Senadores que tomem seus lugares. 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS- GO) ---Sr. Presidente, para unia ques--
tão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Benedito Ferreira, para uma quêstão de ordem. _ 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS- GO.~Para uma questão de or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Si"s. Senadores: 

Pelo que me consta, os autores, ou o autor do pedido de verificação, es
tão compulsoriamente, por força do Regimento, cominados a permanece-r e a 
acompanhar a votação. 

V. Ex• deferiu aos três, concOmitantemente. Indagaria a V. Ex• se, para 
efeito de quorom, seria considerado pela Mesa a presença dos três autores, aos 
quais foi deferido o mencionado requerimento de verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Darei decisão à questão de 
ordem levantada por V. Ex' 

O Sr: Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente. peço a palavra para contes~ 
tar. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Presidência vai, inicial
mente, dar solução à questão de ordem levantada pelo Senador Benedito Fer
reira. 

S. Ex• disse - ao que me consta foram expressões textuais- "os solici
tadores de verificação de quorum obrigam-se a permanecer no local". 

É claro; se eles pedem verificação. são obrigados a permanecer no local 
Para, também, votar. Ê regimental. Não é apenas constar. é regimental. 

OcOrre que, ao niesmo tempo, pressurosamente, três Srs. Senadores pu
xaram o microfome. Dois Toram, com-voz bastante audível, ouvidos pelo Pre
sidente pedindo a verificação: o nobre Senador Dirceu Cardoso e o nobre Se
nador Humberto Lucena. O terceiro fez o gesto. Eu deferi o pedido concomi
tante-dos três. 

Entretanto, acabo de ser procurado pelo nobre Senador José Fragelli, 
que. percebendo - porque V. Ex• está alertando - que o voto dele seria 
computado, aqui, mesmo que ele estivesse ausente, veio me dizer que não che
gou a abrir a boca, apenas fez o gesto. E a Presidência, diante d~sso, tem que 
se render ao silêncio e não pode interpretar voz que não foi ouvida. Conse
qUentemente, só existe um Sr. Senador compulsado a permanecer no reci~to, 
que é o nobre e brilhante representante do Espírito Santo, Senador Dirceu 
Cardoso. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Muito obrigado. 
_O _Sr. Benedito Ferreira (PDS- GO)- No caso específico, pelo que eu 

entendi, V, Ex• me desculpe, mas V. Ex• disse que havia deferido ao nobre Se
nador Humberto Lucena, concomitantemente com o nobre SenadOr Dirceu 
Cardoso. E, no caso, não seria considerada também a prespnça do nobre se.. 
nador Humberto Lucena? 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V. Ex.• levantou uma ques
tão de ordem, meu nobre colega, e ela está decidida. Peço· a V. Ex' que não in~ 
sista em questão de ordem já decidida. 

O Sr. Benedito Ferreira (PDS- GO)- Eu entendi mal, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Passo à votação, que será 
nominal. 

O Srs. Senadores devem tomar seus assentos individuais. (Pausa.) 
Os Srs~ Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Aderbal Jurema- Almir Pinto- Aloysio Chaves- Amaral Furlan

Amarai Peixoto - Benedito Canelas - Benedito Ferreira ---Bernardino 
Viana- Dinarte Mariz- Eunice Michiles- Gabriel Hermes- João Cal
moo- José Uns- José Sarney- Jutahy Magalhães- Lenoir Vargas
Lo manto Junior- Lourival Baptista- Luiz Viana- Martins Filho- Mil
ton Cabral- Moacyr Dalla- Nilo Coelho - Passos Pôrto- Raimundo 
Parente - Tarso_ Dutra - VIcente Vuolo, 

VOTA "NÃO" O S.R. SENADOR: 
Dirceu Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Num total de 28 Srs.Semi
dores, votaram SIM 27 Srs. Senadores; NÃO. I Sr. Senador. 

Vou aplicar o Regim_e"'to, que diz claramente, no seu art. 327, que, na 
votação osten~iva simbóliCã~ 

"VI- verificada a falta de quorum, o Presidente suspenderá a 
sessão. fazendo acionar as campainhas durante dez minutos, após o 
que está será re?berta, procedendo-se à nova votação." 

Suspendo da sessão por 10 minutos. 
O Sr. Humberto Lucena (PMD~ - PB) - Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Suspendo a sessão por 10 
minutos. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB - PB)- Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Suspendo a sessão por 10 
minutos. Concederei ·a palavra a V. Ex• ao reabrir a sessão~ 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Pedi a palavra pela ordem 
para falar o sobre Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Eu jã havia anunciado a 
suSpensão. POSteriormente, V. Ex• terá oportunidade de usar da palavra. 

(Suspensa às 16 horas e 16 mir,utos a sessão é reaberta às /6 ho
ras e 24 minutos.) 
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estã reaberta a sessão. 
Na hora em que eu a suspendia, pedia a palavra, pela ordem, o nobre Se

nador Humberto Lucena. 
Com a palavra S. Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pela ordem.- Sr. Presi
dente, para uma reclamação. 

Com todo o respeito que tenho pela Presidência, pois V. Ex• é um dos 
Senadores mais eminentes desta Casa ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Muito obrigado. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- ... e m'uito a tem dig
nificãdo, estranho, como Líder do PMDB, que V. Ex• só utilize esse dispositi
vo, que realmente consta do Regimento, no sentido de se repetir a votação, 
quando não há quorom na primeira chamada, após o pedido de verificação, 
no dia de hoje, quando nós, durante um longo período, vimos diariamente 
pedindo verificação de votos, sem que V. Ex• tenha se lembrado dessa norma. 

Era somente isto que eu queria registrar nos Anais, Sr. Presidente. (Mui
to bem!) 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Concedo a palavra, pela 
ordem, ao nobre Senador Aloysio Chaves. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Pela ordem. Sem revisão do 
. orador)- Sr. Presidente ainda que a r~clamação fosse procedente, o PMDB 
jamais foi prejudicado, porque essa segunda verificação só poderia beneficiar 
ao PDS, e o PDS não fez. nenhuma reclamação a V. Ex• (Muito bem!) 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Sr. Presidente, peço a palavra, pela or
dem. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra, pela 
ordem, ao nobre Senador José Lins. 

O SR:JOSt: LINS (PDS- CE. Pela ordem. Sem revisão do orador)
Sr. Presidente, quero congratular-me com a Mesa, porque realmente aplica o 
Regimento tal como deve ser aplicado, e o faço, Sr. Presidente, porque jã de 
outra feita, neste plenário, recorri a esse mesrrto texto do Regimento, solici
tando que a Mesa o aplicasse em benefício de objetivos do PDS, e como na
quela ocasião não fui atendido, ressalto a ação da atual Presidência, que real
mente cumpre o Regimento, mais uma oportunidade de que o debate se pro
longue até o limite legal. 

Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Cabe à Mesa dar a decisão 
em relação à reclamação do nobre Senador Humberto Lucena, e com a obser· 
vação feita Pelos dois eminetes Senadores pelo PDS, Senador Aloysio Chaves 
e o Senador José Lins. 

Sr. Senador Humberto Lucena, V, Ex• que hã muito te~po acompanha 
os trabalhos da Casa e na qualidade de Uder verifica que a praxe, at6 aqui 
adotada, era a de fazer a verificação de votação nominal, depois que a vo
tação simbólica era contestada, acionavarn·se as campainhas desde logo. Era 
uma espécie de antecipação do procedimento que acabei de tomar, só que 
essa antecipação é que não tinha amparo legal. 

Diz claramente o Regimento: 

"Art. 327. No processo simbólico, obsevar-se-ão as seguintes 
normas: 

I -os Senadores que aprovarem a matêria deverão permane
cer sentados, levantando-se os que votare.m pela rejeição; 

II - o voto dos Líderes repiesentará o de seus liderados pre
sentes, permitida a declaração de voto; 

I II - se algum Senador requerer verificação, repetir-so-á a vo
tação pelo processo nominal;' 1 

Foi exatamente o que Se fez. E em seguida: 

"VI - verificada a falta de quorum,o Presidente suspenderá a 
sessão, fazendo acionar as campainhas.'' 

O que eu fiz hoje, e pela primeira vez, exatalneilte dentro deste critério, 
foi acionar a campainha, segundo o Regimento me obriga dentro da sua letra 
clara. 

De maneira que esta é a minha conduta, e pretendo permanecer com ela 
enquanto presidir a Casa. 

Vou passar a nova votação. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS - BA) .,..-Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Lomanto Júnior, para uma questão de ordem. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR (PDS- BA. Para uma questão de ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Evidentemente V. Ex• agiu com o maior acerto, fazendo cumprir o Art. 
327, alínea VI do Regimento Interno. 

Eu jã havia chamado a atenção para a necessidade de cumprir-se este dis
positivo regimental. 

Portanto, Sr. Presidente, congratulo-me com V. Ex•. Não vejo nenhuma 
razão para que V. Ex• receba reclamação na tarde de hoje. (Muito bem/ Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Agradeço as palavras de 
V. Ex• Se soubesse que elas seriam as que são, não lhe teria concedido a pala
vra, porque é proibido falar contra o vencido. 

Também não me quis deter ... 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para uma 
questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Peço a V. Ex• não me in
terrompa no momento. 

Também não me quis deler na apreciação maior da reclamação feita pelo 
nobre Senador Humberto Lucena, porque S. Ex• salientava que não estava le
vantando uma questão de ordem. Estava fazendo uma reclamação. Em qual· 
quer fase da sessão, de acord_o com o Regimento, por 5 minutos o Sr, Senador 
pode pedir a palavra para uma observação, que se compreenderá indagação 
sobre andamento de trabalhos, reclamação quanto à observância do Regi
mento. 

De maneira que, se fosse eu transgredindo o Regimento, seria cabivel 
que se pedisse a palavra para pedir a observância do Regimento. No entanto, 
·estalidO eu observando o Regimento, a mim me parece que o próprio art. 16 
não facultaria a palavra a ninguém. (Pausa.) 

Para uma questão de ordem, concedo a palavra ao nobre Senador Dir
ceu Cardoso. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Desisto da palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Desistindo da questão de 
ordem o nobre Senador Dirceu Cardosp, nada mais havendo a decidir-se se
não a votação, passo à votação nominal. 

Peço aos Srs. Senadores ocupem seus lugares de natureza pessoal. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

( Procede~se _à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurema- Almir Pinto- Aloysio Chaves- Amaral Furlan
Amaral Peixoto -João Lúcio- Benedito Canelas- Benedito Ferreira
Bernardino Viana ~ Dinarte Mariz -Eunice Michiles -Gabriel Hermes 
- Helvidio Nunes- Hugo Ramos- João Calmon- José Lins- José Sar
ney- Jutahy Magálhães- Lenoir Vargas- Lomanto Júnior- Lourival 
Baptista- Luiz Cavalcante- Luiz Viana-:-: Martins Filho- Milton Cabral 
- Moacyr Dalla- Nilo Co_elh_o - Pas.sos Pôrto - Raimundo Parente
Tarso Outra - Vicente Vuolo. 

VOTA "NÃO'' O SR. SENADOR: 
Dirceu Cardoso. 

-0 SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- V ataram Sim, 31 Srs. Se· 
nadares; Não, I. 

Não houve quorum. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Si. Presidente, peço a palavra para uma 
questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Concedo a palavra, para 
uma questão de ordem ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para uma questão de ordem. Sem re
visão do orador_.)- Sr. Presidente, não é bem uma questão de ordem, e sim 
uma observação que desejo fazer com relaçãO ao processo de votaçio. 

Sr. Presidente, decidiu V. Ex•, soberanamente, suspender a sessão e fazer 
nova votação, Verificamos, aqui, no Senado, o que nunca se verificou em 1~0 
anos de vida do Senado. 

Sr. Presidente, disse um autor, de cujo nome agora não me lembro; ••o 
afogado passa as mãos na corda do vento para se salvar". Os afogados do 
PDS passaram as mãos atê nas cordas do vento para conseguir esse voto. 

Todas as questões de ordem levantadas aqui foram para chegar mais um, 
mas o um não chegou. 
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Então, o PDS, em toda a Sua majesladC, em toda a sua pujãnça e em toda 
a sua grandeza, não tendo a corda dos ventos, afogou~se mesmo. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Não há decisão neiJl houve 
observância nenhuma a respeito do Regimento Interno. Fosse eu Senador rio 
plenáriO, itãturalmente--pedíria a palavra-Para dar a V. Ex• a resposta que não 
posso dar corno Presidente. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Ordem do Dia, em con· 
seqüência, está prejudicada, porque toda ela consta de votação. 

São os seguintes os itens que ficam adiados: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 70, DE 1980 
(Em regime de urgência- art. _371, ''c", do Regimento Interno) 
Projeto de Lei do Senado n9 70, de 1980, do Senador Humberto Lucena, 

que dispõe sobre coliga~ão partidária, e dá outras providê.nci~s, te~do __ pa:e~ 
cer oral, da Comissão ae Constituição e Justiça, pela constttuc_IOnahdade_,_Ju~ 
ridicidade e, no mérito, pela rejeição. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 303, de 19798 

DF, que institui a taxa de limpeza pública no Distrito Federal, e dá outras 
providências, tendo ______ - ____ _ _ _ __ _ . --... 

PARECERES; sob n's 710 a 712 e 1.029 a 1.031, de 1980, das ComiSsoes: 
-de Constituição e Justiça -19 pronunciamento: pela constitucionalida

de ejuridicidade, 2" pronunciamento: (reexame solicitado em plenário) favorá
vel, com Emenda n"' 3~CCJ, que apresenta; 39 pronunciamento: (prestando es
clarecimento solicitado pela ComissãO" do Distrito Federal); 

- do Distrito Federal - ]9 pronunciamento: favorável, nos termos das 
Emendas de n9s I e Z..DF, que apresenta, com voto vencido, em separado, do 
Senador Itamar Franco; 2" pronunciamento: favOrável ao projeto e à emenda 
da Comissão de Constituição e Justiça; e 

-de Finanças, favorável ao Projei.o e às em~ndas da Comissão do_ Dis
trito Federal, com voto vencidO dos Senadores Affonso Camargo e JOsé Ri8 

c h a. 

3 

Votação, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade, 
nos termos do art. 296 do Regimento Interno}, do Projeto de Lei do Senado 
n9 305, de 1977~Complementar, do Senitdor Itamar Franco, que dá nova re~ 
dação-aos parágrafos 29, 3"', 49 e 59, e acrescenta parágrafos (antigos e novos) 
à Lei n• 5.172, de 25 de outubro de !966 (Código Tributário Nacional), tendo 

PARECERES, sob n•s 222 e 1.233, de 1979, e 1.013, de 1980, da Comis-
são 

-de Constituição e Justiça- /9 pronunciamento: pela inconstitucionali~ 
dade, com voto vencido dos Senadores Tancredo Neves, Cunha Lima, Hugo 
Ramos e Amaral Furlan; 29 pronunciqmento: (ree_::<,_ame solicitado em ple
nário) ratificarido seu pàrecer aÍltefior; e 39 pronunciamento: (reexame solici
tado em plenário) mãritendo seus pareceres anteriores, com voto vencido dos 
Senadores Leite Chaves e Cunha Lima. 

4 

Votação, em turno único (aprecia-ção preliminar da constitucionalidade, 
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n'1 196, de 1979- Complementar, do Senador Franco Montara, que dispõe 
sobre o pagamento de pensão aos dependentes do trabalhador rural falecido 
antes de 31 de dezembro de 1971, tendo 

PARECERES, sob n•s 43 e 1.005, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça- }9 pronunciamento: pela inconstitucionali

dade, com voto vencido dos Senadores Leite Chaves e Cunha Lima; 2P pro8 

mmciamento: (reexame solicitado em plenãrío) mantendo seu pronunciamen
to anterior, com voto vencido dos Senadores Leite Chaves e Cunha Lima. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 172, de 1980 (apre· 
sentado pela Comissão de ECOnomia como conciusão_de seu Parecer n"' 1.258, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a elevar 
em Cr$ 1.785.620.15},75 (um bilhão, setecentos e oitenta e cinco milhões, 
seiscentos e vinte mil, cento e dilqilCilia e sete cruzeiros e setenta e cinco cen-
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo _ 

PARECERES, sol> n's C259 e 1.260, de 1980, das Comiss.ões: 
- de ConstituiçãO e justi(a, pela cOnstitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munidpios, favorável. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 177, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.273, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mossoró (RN) a elevar em 
Cr$ 315.464.65~36 (trezentos e quinze milhões, quatrocentos e sessenta e 
quatro mil, seiscentos e cinqüenta e dois cruzeiros e trinta e seis centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES. sob n's 1.274 e 1.275, de 1980, das Comissões: 
-de ConStituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municfpios, favorável. 

7 

Votação, em turno único, do PrÓjeto de Resolução n' 178, de 1980 (apre· 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 1.277, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio das Pedras (SP) a elevar 
em CrS 29.983,645,00 (vinte e no"Ve milhões. novecentos e oitenta e três mil e 
seiscentos e quarenta e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolida~ 
da, tendo 

PARECERES, sob n's 1.278 e 1.279,de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'1 179_, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Econoniia como conclusão de seu Parecer n9 1.280, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC) a elevar 
em Cr$ 1.530.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta mil cruzeiros) o mon8 

tante de sua dívida consolidada, tendo 
PARECERES, sob n•s 1.281 e 1.282 de 1980, das Comissões: 
- de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 180, de 1980 (apre~ 
sentado pela Comissão 'de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 1.283, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araripina (PE) a elevar em 
Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil cruzeiros) p montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.284 e1.285, de 1980, das Comissões: 
-de ConstitU[ção e JUstiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de A!_unidpios, rã_vorável. 

10 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9181, de 1980 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nfil 1.286, 
de 1980), que autOriza a Prefeitura Municipal de Arês (RN) a elevar em Cr$ 
1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil e cem cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.287 e 1.288, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

11 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 182, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 1.289, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) a ele
var em Cr$ 23:600.000,00 (vinte e três milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.290 e 1.291, de 1980, das Comissões: 
....;_de Cofzstituiçâo e- Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municfpios, favorável. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 183, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como cónclusão.de seu Parecer nfil 1.292, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campos Belos (GO) a elevar 
em Cr$ 895.100,00 (oitocentos e noventa e cinco mil e cem cruzeiros) o mon~ 
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.293 e 1.294, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, e 
-=-de Municípios, favorável. 

13 
_ Votação, em tÜrno único, do Projeto de Resolução n9 184, de 198_0 (ã.pre. 

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nfil 1.295, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dueré (GO) a elevar em CrS 
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767.700,00 (setecentos e sessenta e sete mil e setecentos cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.296 e 1.297, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucio-nalidade e juridicidade; e 

- de Munidpios, favorável. 

14 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 189, de 1980 (apre
.. Gntado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Pa~~er n9 1.310, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Velho (RN) a elevar 
em CrS 2.909.300,00 (dois milhões~ novecentos e nove mil e trezentos cruzei
ros) o montante de sua dívída consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.311 e 1.312, de1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalídade e júri~icidade; e 
-de Municfpios, favorável. 

IS 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 194, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.325, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal dé Teresina (PI) 'a elevar em 
Cr$ 37.265.300,00 (trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil e tre
zentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.326 e 1.327, de 1980, das Comi~$Qes: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

16 

Votação, em turno único, do Projeto d~ Resolu(_(ão n9 201, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como ~onc!u_s~_9 de_seu Parecer n'<' 1 .345, 
de 1980, com voto vencido em separado, do Senador-Lázaro Barboza), que 
autoriza o Governo do Estado __ de Goiás a realizar operação de emprêstimo 
externo, no valor de US$ 35,000,000.00 (trinta e cinco milhões _d~ dólares 
norte-americanos), destinado a financiar programas do Estado, terido 

PARECER, sob n' !.346, de 1980,da Comissão 
- de Con$tituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

17 

Votação, em turno único, do Projeto d~ Resolução n'<' 1, de 1981 (apre
sentado peJa ComisSão de Finança~ como conclusão de seu Parecer n9 4, de 
1981, com voto vencido do S~naçio~ Lâzar_~ __ ]3arboza), que_autoriza o Gover
no do Estado de P~rnambuco a realizar einpréStimo externo, no valor deUS$ 
25,000,000.00 (viilte e cinco milhões de dólares norte~a~ericanos) ou o equi
valente em outra moeda, destinado ao desenvolvlmento agropecuârio do Es
tado. tendo 

PARECERES, sob n•s 5 e 6, do 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, peta constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

18 

Votação, em turno único, do Projeto de ~esolução n9 21, de 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Finanças cqmo conclusão de seu Parecer n'<' 108, de 
1981, com voto vencido dos Senadores Jos~Fragelli e Affonso Camargo), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul (SP) a realizar qpe-
rações de empréstimo externo, no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões 
de dólares norte-americanos), destinado_ a financiar o programa de investi-
mentos urbanos, tendo -

PARECERES, sob n•s 109 e 110, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- dt Munic(plos, favorâvel. 

19 

Votação em primeiro turno, do Projeto -de Lei do Senado n9 351, de 
1979, do Senador Roberto Saturnino, que dispõe a respeito da especialização 
de engenheiros e arquitetos em ''Engenharia de Segurança do Trabalho" e da 
profissão de "Técnico de Segurança do Trabalho", e estabelece providências, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 863 a 865, de 1980;das Comissões: 
-de Constituiçdo e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

emenda que apresenta, de número 1-CCJ; 
- d• Legislação Social, favorável ao projeto e à emenda da Comissão de 

Constituição e Justiça; e 
-de Educação e Cultura. favorável ao projeto e à emenda da Comissão 

de Constituição e Justiça. 

20 

Votação, 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' 49, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que eleva o valor da impor
tância a ser depositada em favor do empregado, quando rescindido seu con
trato sem justa causa, alterando o a.rtigo 69 da Lei do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço-' 5.107, de 13 de setembro de 1966-, e determina outras 
providências, tendo 

PARECER, sob n' 1.026, de 1980, da Comissão 
-de Constituição -e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto venci

do, em separado, do Senador Cunha Lima e voto vencido dos Senadores 
Franco Montoro e Ta_ncredo Neves. 

21 
Votação, em primeiro turno (apreCiaÇão preliminar da juridicidade, nos 

termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'i' 
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, qúe dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo 

__ PARECER, sob n' 1.006, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos 

Senadores Cunha_ Uma e Leite Chaves, e vOto em separado do Senador Ader
bal Jurema. 

22 

Votação, em primeiro turrto (apreChi:ção ·preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado Ji9._142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, alterando dispositivo da 
Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Pre
vidência Social, tendo 

PARECER, sob n' 1.034, de 1980, da Comissão 
- de ConStituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

23 

Votação, ein primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regim~nto Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n'<' 146, de 1980, do Senador Orestes Quêrcia, que isenta do Imposto de 
Renda o lJ9 salário, tendo 

PARECER, sob n' 64, de 1981, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

24 

Votação, em primeiro turno (apreciaÇão- preliminar da constitucionali~ 
dade c;:juridícidade, nos termos do art. 2~6 do Regimento Interno), do Proje-. 
to de Lei do Senado n"' 163, de l9_801 do Senador <;>restes Quércia, que dispõe 
sobre a concessão de_ aposentadoria especial para os garçons, tendo 

PARECER, sob n' 1.009, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em conseqüência da falta 
de quorum, fica igualmente adiada a votação do Requerimento n'<' 84, lido no 
Expediente e que deveria ser apreciado nesta oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Evelásio Vieira, como Líder. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC. Como !..ídor, Lê o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Inúmeros e sérios são os problemas econômicos e sociais com que o País 
se defronta- no mo"merito. 

Uma inflação anual de 120% traduz um quadro de incertezas, que parali
sa, de urll lado, a -Iniciativa eri:lpr6sarial, enquanto de outro reduz o padrão de 
vida dos que vivem de salários. 

ConseqUências diferentes, e de outra ordem, decorrem do endividamento 
externo crescente. Este, anualmente, exige um esforço coletivo bastante signi
ficativo, pois só em 1980, em termos de amortizações e juros, a despesa atin
giu a 14 bilhões, 159 milhões de dólares, quer dizer, em torno de 70% do valor 
das exportações brasileiras totais. 

Exportar é uma das soluções estabelecidas para a superação do impasse 
externo. No entanto, as facilidades. obtidas internamente pelos exportadores 
têm avivado o proteciOnismo nos países compradores, onde também o nível 
da atividade produtiva sofre abalos diante da redução dos negócios em geral. 

A safra agrfcola de 1980 não bastou para que fossem contidos os preços 
dos gêneros de primeira necessidade. No Rio de Janeiro, para uma alta do 
custo de vida_de 86,3%, o custo de alimentação esteve quase cinco pontos aci
ma, enquanto em Florianópolis." para uma elevação dos preços ao consumi
dor de 108,1%, tivemos a alimentação superando a marca dos 123%. 
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Seria o caso de eSperar que o produtor rUral, com os resultados da safra, 
estivesse realizando bons negócios, depois dos períodos negativos anteriores. 
Mas nem isso aconteceu, pois sobreveio a aceleração dos preços dos insumos 
agrícolas, que reduziram em muito a compensação esperada. 

Coroando esse conjunto de dificuldades económicas, ~redução da ativi
dade em vários setore"s da economia brasileira acrescentou ao quadro um 
dado novo- o desemprego de trabalhadores-, contribuindo para o aumen
to da inquietação social. E aí reside uns dos mais graves problemas sociais. 

Sr. Presidente, o futuro político brasileiro é incerto, especialmente por
que o presente i! muito pouco claro. 

Há -inegavelmente, um tumulto desestabilizante no centro da vida políti
ca brasileira, que não encontrará termo enquanto persistem dúvidas sobre as 
regras que norteiam os mais impOrtantes setores das atividades do País. 

O Sr. Alberto Silva (PP - PI) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP - SC) - Ouço V. Ex' 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- No início de seu discurso, V. Ex• de
monstrou que houve um aumento nos custos dos insurnos agrícolas, de valor 
bastante elevado. Evidente que insumos para fertilizar o solo e aumentar a 
produtividade agrícola gerarão, sem dúvida o aumento de safra, porque, se se 
aumenta a produtividade, mantendo a mesma área cultivada, o· volume pro
duzido será maiOr. 

O SR. EVELÃSlO VIEIRA (PP - SC) - Perfeito. 

O Sr: Alberto Silva (PP-- PI)- Se o volume for maior, será bom para 
todos os brasileiros, quer por meio de exportação, quer por uma provável di
minuição do custo da alimentação dentro do País. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Evidente. 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- Com esta informação, indago a V. Ex• 
se observou que todos os jorriais de hoje estampam que as montadoras de veí
culos estão, a esta altura, passiveis de se enquadrar na legislação vigente, que 
pode impedí-las de aumentar os preços dos carros. A pergunta que faço a V. 
Ex", neste instante, ê a seguinte: por que não aplicar a mesma legislação na
queles outros aumentos que diretamente influem no custo de vida ou na ma
nutenção dos brasileiros como um todo? 

O SR. EVELÃS!O VIEIRA (PP- SC)- A intervenção de V. Ex• é 
muito oportuna e nos permite fortalecer o núcleo de nosso pronunciamento 
desta tarde, quando estamos fazendo algumas considerações, para posterior
mente vir ao ponto principal que ê o da vacilação, que é o da indecisão da 
ação do Governo Federal em todos os campos da atividade da Nação. 

Veja V. Ex•, no setor dos insumos para a agricultura os preços dispara, 
não há controle. Um ponto fundamental para produzirmos e conseguirmos 
urna alimentação a preços menores, para consumo dos brasileiros. No setor. 
dos automóveis, o MiriiStfo anUncia, inclusive, sua intenção, até sua decisão 
de penalizar as empresas, se ma:jotarehl os preços dos automóveis. 

Muito obrigado a V. Ex" 

É necessário Uni iii1nimo de tranqUilidade para que os problemas ora 
existentes sejam devidamenté equacionados, e a forma de restabelecer essa 
tranqUilidade, pondo fim ao t'umulto e às ações desestabilizantes, requer_ uma 
renúncia por parte do Governo. 

Cabe abandonar a postura protelatória, hoje perfeitamente visível, e cujo 
fim último o inconfessável pode significar um estado de características muito 
distantes do verdadeiro exercício democrático. 

A vacilação do Governo em definir os pontos que considera devam cons
tar da Legislação Eleitoral não apenas se limita a este campo. Vai alêm, al
cança outras áreas, e se desdobr~ na criação de um clima propício à- ação ne
fasta de grupos terroristas de direita. 

O lance político de maiores conseqüências de ano de 1980 ficou por con
ta da prorrogação de mandatos. Esta, gêmea enjeitada da lei dos estrangeiros, 
recebeu menos atenções e silêncios mais prolongados, somente perturbados, 
vez por outra, pelas explosões de bombas, que findaram felizmente no referi
do ano graças à mudança no calendário, -que trouxe 1981. 

A indefinição do Governo no campo econômico não é de hoje. O mesmo 
se pode dizer relativamente ao campo social. 

A intranqUilidade ê o resultado disso, intranqUilidade agravada pela 
sêrie de atentados terroristas não suficient~mente elucidados. 

A alternativa à indefinição, tanto econômica quanto social, é a delimi
tação objetiva das regras eleitorais, dando curso normal ao processo poHtico. 

Optar pela legalidade significa, no momento presente, prosseguir na sen
da democrática, caminho único para o equacionamento dos demais proble
mas e o controle efetivo das ações terroristas. 

As manobras sinuosas, afinal pouco responsáveis, agravam a situação, 
assegurando ambiente ao terrorismo, à ação dos que se opõem à democracia 
neste País. 

Sr. Presidente, os partidos de Oposição representados nesta Casa têm 
procurado situar-se corretamente diante dos fatos. O Partido Popular, em di
versas oportunidades, tem se manifestado a favor do diâlogo, desde que este 
se faça de modo objetivo e concreto, pelo estabelecimento de um consenso 
antes da formulação de quaisquer propostas de carâter definitivo. Ainda ago
ra, a representação oposicionista no Senado demonstrou ao Governo o seu 
patriotismo, ao deixar patente, de forma bastante definida, o seu repúdio ao 
terrorismo. 

Igual definição esperamos do Governo, no que respeita às regras eleito
rais relativas ao pleito de 1982, assim como diretrizes firmes e duradouras no 
campo sócio-econômico. 

Esta é a forma de dar substância ao diálogo no momento presente. Em 
primeiro lugar, esta definição é de fundamental importância para o cumpri
mento do calendário eleitoral. Alêm do mais, definir as regras do pleito de 
1982 com antecedência é necessário para que se evitem atropelos de última 
hora e se garanta também aos Tribunais envolvidos no pleito a necessária 
tranqUilidade na sua efetivação. 

Acreditamos, Senhor Presidente, que o momento ê grave e a circunstân
cia atual solicita um abandono não só da retórica sem substância como tam
Ç-êm das manobras protelatórias. Enfim, chegamos exatamente ao ponto em 
que devemos tornar profícuos os gestos e sobretudo prioritárias as medidas 
que realmente têm este caráter. 

A Nação está intranqüila, ínquieta, angustiada. É preciso definições fir
mes, inequívocas e urgentes. Sr. Presidente e Srs. Senadores esta manhã, nesta 
Casa, na Comissão. de Constituição e justiça tivemos um fato político ínusita
do nos últimos anos. Ali os presidentes do PDS, do PMDB, do PP, do PT, do 
PTB, do PTD, se reuniram_, e presentes também estiveram os seus Líderes 
nesta Casa e na Câmara Federal e deCidiram se expressar por intermédio do 
Presidente do PDS, Senador José Sarney, para que seja o nosso interlocutor 
junto ao Senhor Presidente da República, expressando a solidariedade dos 
Partidos de Oposição, da Ordem dos Advogados do Brasil, da AB1, uma soli
dariedade na luta contra o terrorismo, uma solidariedade na luta pelo resta
belecimento democrático. 

A reunião não ficou circunscrita ao episódio do Rio de Janeiro, às ações 
terroristas, à luta pelo restabelecimento da democracia. Houve companheiros 
nessa reunião, elementos dirigentes de outros Partidos, que fizeram sentir a 
necessidade de que reuniões como a de hoje se repetissem, principalmente no 
sentido de se buscar soluções para os sêrios e graves problemas sócio.:. 
económicos deste Pais, buscando diretrizes claras e duradouras para se trazer 
segurança aos empresários, aos trabalhadores, a todas as forças vivas desta 
Nação. Defendeu-se ainda a necessidade de irmanar todos, no sentido de se 
buscar soluções para os problemas brasileiros. 

Poderemos vencer o episódio do Riocentro. Mas se não encontrarmos 
soluções para o desemprego, para a restrição creditícia, para a redução do po
der de compra do brasileiro; se não encontrarmos soluções para os problemas 
económicos e sociais; se o Governo continuar vacilante; se o Governo conti
nuar titubeando, estaremos propiciando condições para aqueles radicais que 
se opõem ao processo de abertura, à conquista da democracia neste país, esta
remos fornecendo elementos, condições para a ação desses grupos terroritas. 

f: preciso que o Governo Federal se conscientize de que é indispensável 
eliminar as causas para impedirmos a escalada terrorista neste País. 

Era a manifestação que cumprimos, nesta oportunidade, diante do qua
dro difícil, drarnâti'co, em que vive a Nação Brasileira. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador João Calmon, por cessão do Sr. Senador Orestes Quêrcia. 

O SR. JOÃO CALMON PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lázaro Barboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ocupo a tribuna, neste momento, apenas para fazer um rápido registro. 
Há cerca de 15, 20 dias, ocupei a atenção do Senado para denunciar à opinião 
pública do País não estar o Governo cumprindo a pr6pria legislação que pro~ 
mulgou. Referia-me ao Decreto-lei n9 1.805, de 1980, estipulando as conw 
dições de transferências aos municípios das cotas-partes do chamado Fundo 
Rodoviário Nacíon:il, no Imposto único sobre os Combustíveis e Lubrifican
tes e do Imposto único sobre Minerais no País. 
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Naquela ocasião, Sr. Presidente, _fiz uma representação ao Tribunal de 
Contas da União. porque. pela própria mecânica do Decreto-lei n9 1.805, 
compete ao Tribunal de Contas da União fiscalizar a pontualidade da libe
ração desses recursos por parte da União, aos Estad~s e Mun~cípios. 

Sabe a Casa, a partir do pronunciamento que tivemos ocasião de fazer, 
que o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o DNER, não libe
rou, até hoje, ã.os municípiOS a Ultiri:ta. -Cota- do Fundo RodoviâríoNacional de 
1980, como também, é evidente, não liberou a primeira e segunda parcel3:s da 
referida quota relativas ao exercício corrente de 1981. O mesmo vinha aconte
cendo com o Imposto Único sobre Minerais do País. 

Denunciei aqui algUns casos específicos de municípios, cuja receita em 
90% é formada pelo '.'11p6sto Único sobre Minerais, e o próprio Decreto-lei 
n9 1.805 fixa 1ue, em l1aYendo atrazo na fixação dos percentuais, o Banco do 
Brasil autom~.ticaí.,tmte deva, por estimativa, efetivar a transferência desses 
recursos aos municípios, fazendo o ajustamento dos percentuais no final do 
exercício. Com ísso não vem acoritecendo, não vinha acontecendo, levei o 
fato ao conhecimento do egrégio Tribunal de Contas da União e recebi ontem 
do Ministro-Presidente daquela Corte, Luciano Brandão Alves de Souza, 
todo um processo elaborado a partir da representação que fiz. E o voto do 
eminente Relator, o Minístro Ewald PiheirO, foi no sentido de imediatamente 
chamar a atenção do Banco do Brasil, para o perfeito cumprimento do 
Decreto-lei, n'i' I .805, ao niesmo tempo, ,da-r-ciência, também, à Secretaria do 
Plancjarnento da Presidência da República, a fim de que a legislação baixada 
pelo próprio Poder Executivo - um decreto-lei homologado possivelmente 
pelo Congresso - venha efetivamente a ser cumpridél:· 

Quero reconhecer, assim. a pronta e eficaz ação daquela alta Corte de 
Contas encarregiida de auxiliar o Poder Legislativo na fiscalização não ape
nas nos gastos do dinheiro público mas também na liberação dos recursos 
para os Estados e Municípios; quei-6- r6C6JihCcer, aqui, de públiCo, trazendo 
meu voto de louvor àquela egrégia Corte, que está cumprindo verdadeira
mente seu papel, como ficou demonstrado no expediente que recebi do Minis
tro Luciano Brandão, trazendo todo o processo formado, o voto de Relator 
- aprovado por unanimidade naquela corte- no sentido de fazer com que o 
Governo da União passe a transferir, imediatamen.te, as quotas~partes dos 
impostos, dos tributos que cabem aos Estados e Municípios. 

Era esta a comunicação que eu queria fazer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan' Rocha)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Evandro Carreira. - · 

O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERA PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.).....:..- Sr~.-PresfdC?nte, Srs. Se~adores: 

Como não temos nenhuma p~ossibilidade de assistfr ao nascimento do sé
culo XXI, do ano 2000, fui oniem à ExpoSiçãO~ de Holografia_ que se realizou 
no auditório do Ministério das Relações Exteriores. 

Sr. Presidente, para mim, foi" surpreendente o que me foi dado ver. Assis-
ti a uma exibição das possibilidades do raio ~aser, eu, que já havia conheci~o 
num laboratório, na Alemanha, uma experiência do raio Laser, há três ou 
quatros anos, em que ele cortou uma lâmina de aço. Um raio de luz com on
das de comprimento ultracurtas que cortaram.uma lâmina de aço como uma 
faca corta a manteiga. A luz corta~do_ o, aço. Yi c'?m estes olhos. 

Ontem, vi a questão da fotOgrafia tridimensional. Sr. Presidente, me cau
sou um impacto tão violento que me senti mal, diante do avanço da técnica e 
da ciência do mundo. 

Mas, ali, tive _outra impressão. A Gazeta Mercantil, de São Paulo, de 
propriedade e direção do Deputado Herbert Levy, brindou, aos que lá foram 
e assistiram, com urtiã- exibição da transmissão do jornal de São _eaulo para o 
Rio de Janeiro e Brasilia. Quase-ria mesma hora em. que o jornal está sendo 
rodado em São Paulo, com uma diferença de meia hora, ele está sendo im
presso, aqui, em Brasília, pelo raio Laser. 

Então, Sr. Presi_dente, vou descr~ver um polfCõ -rãpTdo. O avanço da téc
nica é tão impressionante que sentiinOs um delírio diante das possibilidades 
da técnica. Imagine, rio instante em qüe; lã, em São Paulo, se prepara as pági
nas da Gazeta Mercantil, através de um dispositiVo especial, o raio Laser lê 
aquele logotipo, tranforma-o em impulsos détricos que vão ao satélite, que 
está sobre o Brasil, e ele o reenvia para o Rio de Janeiro, Bra~ília e, futura
mente, Rio do Grande do Sul. E; aqui, o imPulso dêtrico é rccambi.ido, por 
ondas ultracurtas, a outros impulsos, natureza dos impulsos, e transformados 
em letras. 

Então, Sr. Presidente, a cada minuto, o raio Laser transmite para 
Brasília, através do satélite, cada página da Gazeta Mercantil. Ql!C:X _dizer, 
uma edição de trinta páginas, em meia hora, o raio Lazer transmite para o 
Rio, para Brasília e, futuramente, para o Rio Grande do Sul. 

Assim, Sr. Presidente, hã uma economia de gráficas. tum avanço verti
ginoso que, até, nos traz uma_ certa perturbação. 

Assistimos isso. 
Então, Sr. Pr_e_sidente, desejávamos que o Senado, depois, cm entendi

mento com o Sr. Herbert Levy, que é um Deputado ilustre, dos mais ilustres 
destas duas Casas, que o Brasil conhece através dos anos, faça essa exibição, 
Sr. Presidente, no Salão Negro, que o S~n{ldO ceda, para que os Senadores co~ 
nheçam o avanço do raio Laser ... 

O Sr, Evandro Carreira (PMDB - AM) - Muito bem! 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) -= ... não vai custar nada ao Senado, 
temos já cedido o salão, _ceder, então, para uma demonstração do que possa 
ser o raio Laser, além da transmissão do jornal, que ele vai fazer para o Rio 
Grande do Sul. 

Dá o jornal a seguinte informação: "Só trêsjorriais do mundo têm isso: ci 
Asahi Shimbun, do Japão, o Finimcial Times. da Inglaterra, e o Wal/ Street 
j()rnal, dos Estados Unidos. O quarto jornal é a Gazeta Mercantil, de São 
Paulo, de propriedade do Sr. Herbert Levy. Temos que nos congratular com 
esse grupo financeiro que mantém a Gazeta Mercantil, pelo sucesso desse em
preendimento. 

Quer dizer, Sr. Presidente, ele pode cobrir o território naciv ü e, no ins
tante em que está produzindo em São Paulo com a diferença de minuto e 
meio, ele pode fazer a mesma página do jornal, igualzinho o raio transmite o 
mesmo tamanho, a mesma disposição, no mesmo local, tudo exatinho. h o 
mesmo jornal- é só ter uma impressora que possa rodar aqui mesmo. Apre
paração do longotipo é feita através do raio Laser, quer dizer, simplifica, en
tão, os tipógrafos, os trabalhadores de composição de jornal, etc., etc. 

Então, Sr. Presidente, pediri."' Jicen 1 a V. Ex•, para comunicar- se é 
que V. Ex• vai determianr isso a ce:,,;ào dO salão. Vai ficar durante 10 dias no 
Itamarati. Para assistirmos, todos, não só os Senadores, os funcionários, to
dos que venham ao Senado vão assistir o avanço do raio Laser, o avanço da 
técnica moderna do jornal moderno. E além disso, a fotografia tridimensio
nal, a fotografia:, Sr. Pre~~dente, q:ue f~ gestos, também, pelo raio Laser. 

O Sr, José Lins (PDS -CE)- Permite V. Ex•? 
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Pois não. Só um minutinho, nobre 

Senador. -
E há uma exibição que chamo a atenção do Senado: dos tubos que têm o 

combustível nuclear; são tubos finos que têm que se fazer uma verificação, 
sempre, para ver se está faltando alguma coisa ou se está havendo qualquer 
movimento. 

Pois bem, isso é feito pelo raio Lase'r que está lá na exposição. O raio La
:Ser percorre o tubo de um metro e setenta centímetros, e verifica se hã um de
feito qualquer no combustível nuclear. 

Pois não, com muito prazer Senador José Lins. 

O Sr. José LlnS (PDS- CE)- Senador Dírceu Cardoso, o assunto que 
V. Ex• traz aqui, ao Plenârio, é extremamente interessante. V. Ex" fala sobre 
esse desenvolvimento tecnológico do mundo e dá exemplo do qoe está se fa
zendo, em termos de transmissão, com o raio Laser. E o avanço neste sentido 
é tamanho que, como bem disse V. Ex•, nós somos surpreendidos de tal modo 
que até nos sentimos mal, como é o caso de V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Eu me senti mal. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Mais, uma experiência semelhante, há 
poucos dias, com a transmissão, também extremamente rãpida, de qualquer 
texto de jornal, ou de qualquer coisa escrita, de fotografias, atravês dos tele
fones. É um pequeno aparelho que é- ligado no telefone, em qualquer parte 
deste País, e transmite, imediatamente para o telefone para o qual V. Ex" li
gar, qualquer texto ou fotografia que V. Ex•. tiver em mãos. Realmente, a tec
nologia é extraordinária, o avanço é tremendo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)-,- Fico satisfeito em saber a opinião 
de V. Ex•, fico satisfeito, Sr. Presidente, de um aluno laureado pela Faculdade 
de Ouro Preto, como é o Senador Josê Lins, cuja palavra técnica aqui todos 
acatamos _e_ considel_"amos demasiadamente. E: palavra de quem conhece o asM 
sunto e, agora, cita ess_e tipo de telefone que, não sei, eu não conheço. 

_ Sr. _President~, é isso que desejo que V. Ex• resolva para que eu possa co
municar ao jOrnal: porque pedi ao rapaz que fizesse essa exposíção no Salão 
Negro do Senado e da Câmara, porque lá o que havia, de re- ~sentante do 
povo, era somente eu, solitário,- no meio daquele pessoal. 
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Então, que todos tivéSsemos oportunidade de ver o avanço - o mundo. 
do fim dos séculos, Sr. Presidente. Eu não verei, mas verás V. Ex• como tam
bém verão outros Senadores que aqui estão. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Esta Presidência fará, com 
muito prazer, o convite ao nobre Deputado Herbert Levy, para que ele possa 
exibir esse avanço tecnológico_ em nosso recinto. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Lê o seguinte discurso.)-
Sr. Presidente, Srs. Senadores: · 

Quando o trem. "Bandeiranten parou, na plataforma da Estação Rodo
ferroviária de Brasília, i. ... <-t-feira, 28 de abril de 1981, no horário pré
estabelecido, i. 'i 11 h e 30 minutv~ ·- .. início, por assim dizer, simbolicamen
te, uma nova etapa na trajetória dc.s noS-sos transportes ferroviários, pratica
mente estagm jos. 

O acontecir.:..::::-::.:. consubstanciado na retomada da ligação ferroviâria 
São Paulo/Brasília, para passageiros, interrompida durante os últimos anos1 

durante os quais ocorreu, em diversas partes do Brasil, a eliminação das cha~ 
madas ligações ou rama:is deficitários, foi considerado pelo ilustre Ministro 
dos TransporteS; Eliseu Resende, como sendo, na verdade, o iníciO de "umã 
nova era do trem". 

O "Bandeirante", em sua viagem inaugural, deixou a Estação Ferro-_ 
viária de Campinas às 15 horas do dia 27 de abril, sendo recebido em Brasília, 
no dia seguinte, pelo Presidente João Baptista Figueiredo e pelo Governador 
do Distrito Fedúal,- Ãimé Lamaison, desembarcando, na ocasião, os ilustres 
Governadores: de São Paulo, Paulo M~_luf; de Goiás, Ary Valadào; e de Mi
nas Gerais, Francelina PCreii-3.. 

Parando de três em três horas, nas estações de Roncador (perto de Pires 
do Rio), Araguari, Uberlàndia,_ Uberaba, Ribeirão Preto e Campinas, -o 
.. Bandeirante" no percurso Brasília-São Paulo, tem capacidade para trans
portar 168 passageiros, distribuídos por 112 poltronas comuns, 24 poltronas
leito e 32 leitos inferiores e superiores. 

O vagão-restaurante tem capacidade para atender 30 pessoas de cada 
vez. 

Composto de sete carros, sendo dois com cabines-leito, dois com 
poltronaS-leito, e um vagão-bagagem, além do citado vagão-restaurante, o 
.. Bandeirante" atingirá Campinas, proporcionando aos passageiros, nos per
cursos de ida e volta, uma viagem tranqUila e confortável, a preços razoáveis, 
inferiores aos custos das viagens por dníbus. Em Campinas, para os passagei
ros que se destinam a São Paulo, deverá haver uma baldeação, porque a bito
la das linhas de Campinas à Capital paulista, ê larga. Os técnicos do Minis
têrio dos Transporles esclarecem às pessoas que pensam que a bitola estreita 
oferece maior perigo, além· de diminuir a velocidade do trem, serem tais con
ceitos totalmente errados. Nesse sentido, explicou o Sr. Paulo Fernandes 
Costa, que o 'problema de segurança e velocidade do trem está ligado à rampa 
e ao raio da curva. 

E acrescentou essa autoridade: ''No trecho de Brasília a São ·Paulo, as 
rampas máximas representam 1, I% do trecho total e o raio de curva é de, no 
mínimo 350 metros. Nessa situação, dá para se conseguir, sem perigo algum, 
uma velocidade, em determinados trechos, de até 80 km/h". 

Sr. Presidente, 
Entendi ser do meu dever, como Presidente da Comissão do Distrito Fe

deral nesta Casa do Congresso Nacion~l, registrar o auspicioso reinício da li
gação ferroviária- Bra.síliajSão Paulo, motivo de justificada satisfação para 
todos os habitantes do Distrito Federal. 

Brasília tem, agora, restabelecida e definitivamente assegurada, uma 
nova e excelente modalidade de transporte à sua disposição. 

Pretendo, Sr. Presidente, tecer considerações sobre o Programa Ferro
viário que o Ministério dos Transportes vem desenVolvendo, como uma alter
nativa extremamente valiosa em termos do imediato atendimento às necessi~ 
dades nacionais de uma melhor movimentação de cargas e passageiros, além 
de estimular uma maior economia de combustíveis e uma maior eficiência 
energética. 

Queira Deus que, dentro do mais breve prazo possível, todas as cidades 
de porte médio do nosso País, sejam interligadas pelas ferrovias. com as me
trópoles da orla atlântica. Este é o caminho certo para a interiorização do 
nosso desenvolvimento, quando o sistema ferroviário acoplado às hídrovias 
já projetadas, possam, conjuntamente, acelerar a circulação das pessoas e das 
riquezas produzidas, gerando empregos, trabalho e renda para milhões de 
brasileiros. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRI!:SIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Dejandir Dalpasquale. 

O SR. DEJANDIR DALPASQUALE (PMDB- SC -~Lê o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O XI CongresSo dos tribunais de Contas do Brasil, realizado em Floria~ 
nópolis, de 29 de março a 4 de abril último, constitui .. se num conclave da 
maior importância para os Estados, dando-se ênfase ao princípio universal da 
fiscalização do erllprego dos dinheiros públicos, bem como à adoção de novas 
e modernas técnicas, depois de profundos estudos, intensos debates e exame 
produtivo de importantes proposições. 

O ponto -alto desse conclave, denominado Co_ngreSso do Fortalecimento 
das Cortes de Contas, fOi a Conclusão e aprovação do Relatório dos trabalhos 
da Comissão especial encarregada de examinar a reforma dos textos constitu
cionais referentes á fiscalização financeira e orçamentária, a ser encaminhado 
ao Presidente da República, por intermédio do Ministêrio da Justiça. 

Destacam-se, entre as proposições aprovadas: 

a) o -provimento dos cargos do Ministério Público junto aos 
Tribunais de Contas deve ter provimento efetivo, mediante concur
so público d~ provas e títulos, requisito dispensado apenas em re
lação ao Procurador-Geral; 

b) a análise do desempenho governamental, função constitucio
nal dos Tribunais de Contas, deverá assegurar a avaliação 
orçamentária-programâtica, modernizado o trabalho pelos órgãos 
fiscalizadores; 

c) o mais realístico instrumento para fortalecer os Tribunais de 
Contas é o efetivo e dinâmico desempenho das funções de Auditoria 
Firi3.nceira e Úrçamentária; 

d) é legítima a competência das Cortes de Contas para o julga-. 
menta dos atas dos administradores das sociedades de economia 
mista e empresas públicas, como instância derradeira; 

e) os Estados devem adotar norma constitucional ou ordinâria 
que atribua ao silêncio da Assembléia Legislativa o efeito de tornar 
subsisterite a _impugnação do Tribunal de Contas aos contratos da 
Administração-Pública, propugnando-se, junto ao Judiciário, pela 
constitucionalidade dessa regra, indispensável ao controle efetivo de 
importantes a tos administrativos e, se necessária, a reforma do dis
positivo constitucional pertinente; 

f) os Tribunais_ de Contas devem iniciar, desde logo, a fiscali~ 
zação da aplicação dos recursos, independentemente de normas bai
xadas pela Secretária do Planejamento; 

g) as Cortes de Contas devem recomendar aos Governos esta
duais e municipais a manutenção e aperfeiçoamento do sistema de 
controle interno que atenda ao estabelecido no art. 39, § 29, do 
Decreto-lei n• 1.805, de 1980; 

h) devem baixar instruções para disciplinar suas atividades de 
auditoria -externa. sobre o recebimento e aplicação vinculados udos 
recursos tributários arrecadados pela União e destinados aos Esta
dos, Distrito Federal e Municípios; 

i) devem exercer severa fiscalização às Pu rias à regra da não
cumulação, que se verificam especialmente nos Conselhos dirigentes 
e fiscais das sociedades de economia mista e empresas públicas; 

j) procurar exercer sua atividade de controle também sobre a 
execução desses Importantes atos administrativos, valendo~se da 
competênciâ para a função de auditoria financeira, especialmente 
mediante inspeções in loco; 

I) deve reconhecer a necessidade de uma lei federal ordinária, 
obrigando as empresas públicas e sociedades de economia mista, 
bem como suas su~sidiárias, a adotar os princípios gerais da lici
tação, estelldida sua aplicação aos Estados, Distríto Federal e Mu
nicípioS; 

m) devem inserir em suas leis orgânicas a explicitação da pró
pria competência em relação à fiscalização das entidades de Admi
nistração lndireta; 

n) finalmente, reconhecer que a contratação de serviços de pro
paganda e publicidade está sujeita ao princípio genérico da lici
tação, dentro_ dos critérios previstos no Decreto-lei n'i' 200, de 1967. 

Essas conclusões e recomendações, por si mesmas, demonstram a impor
tância do XI Congresso dos Tribunais de Contas do País, cujas conclusões 
devem merecer a conveniente atenção e acolhida por parte das autoridades fe
derais, estaduais e municipais, principalmente quanto à fiscalização financei
ra das autarquias, fundações e entidades de economia mista. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -Concedo a palavra ao nobre 
Senador Jotahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Lê o seguinte discurso.) 
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O grande mal da nossa organização agrária, com os seus remanescentes 
medievais, com o ranço-dãs capitanias hereditãria:S e das sesmarias presentea· 
das aos validos do Rei, está mesmo no latifúndio, de que o minifúndio é, ape
nas, uma conseqüência, pois, a cada Sucessão hereditária, muitos filhos de la
vradores vão engrossar a urbanização, enquanto os grandes proprietários 
lhes adquirem os quinhões na bacia das almas, restando a pequena gleba nas 
mãos de alguns recalcitrantes. 

Também admitimos que a Uniao det~m. impr6duüVa, a propriedade de 
imensos latifíndíos, dez pOr cento dos quais, no máximo, na posse dos índios 
- o que não é apenas constitucionat mas justo- o resto ocupado por lavra
dores sem terras, fugidos à exploração latifundiâria. 

Por isso mesmo, uma prõxima reforma constitucional deve prever a ocu
pação real dos latifúndios da União, tão vastos que o INCRA não consegue 
administrá-los, pois configuram quase um quarto da terra arável do País, sem 
contar as reservas florestais necessárias. -

Nessa reforma deveria constar um dispositivo permitindo- comojã 
existiu no país- o usucapião de terias públicas. Assinl, com dez anos de pos
se e cultivo de terra da União, atê. mil hectares, o posseiro poderia requrer o 
respectivo título de propriedade. 

Isso coibiria gritantes abusos, resultantes do fato de a União não cultivar 
...:ssas terras- ressalvadas as âreas de preservação florestal- nem distribui
las, senão em míriímas prop-orções-. 

Somente um mandamento constitucional poria fim ao espetãculo de m~
H~<!res de quilómetros abandonados, sem cultivo, porque da _Eropriedade da 
União, impossibilitados os particulares de usucapi-los. · -

Desapropriações 

Além da reforma do texto constitucional, o instituto da desapropriação 
deve ser tratado ampla e convenientemente na legislação ordinária, para pre
venir abusos praticados contra os pequenos lavradores, enqua~to os la!ifún
dios ficam à margem -desse processo, 

O preço da desapropriação deveria ser iil.VerSa-inente proporcional ao ta
manho da área, pagando~se o preço justo em dinheiro até cinqüenta módulos, 
para que o proprietário adquirisse outràS tefras, aqui calculado o custo real, 
enquanto as propriedades maioreS seriam pagas eni títulos da dívida pública 
conforme estabelecido na Consti~uiçãb. - -

Isso evitaria graves injustiÇãs, cánro-aqUela que está ocorrendo na região 
de Livramento -de Nossa Senhora, onde estão sendo pagas indenizações irrí
zórias pélo DNOCS por terras q_ue desapropríou para lavouras de irrigação. 

Dificilmente um pequeno proprietârio tem condições para recorrer à 
Justiça, contra uma poderosa autarquia do Estado, ou uma sociedade de eco
nomia mista. A corda arrebenta do IB.do nlais-fracO~ fias os grandes latifun
Jiários têm comO- defendef-se. 

Produtividade 

Não conseguiremos obter o desejado aumento da produtividade, a ponto 
de exportarmos alimentos, sem importar nenhuma espécie, enquanto não se 
fizerem as reformas fundiária e agrária, a partir dÕ texto constituCíonal, ten· 
do escopo a distribuição de terra ao lavrador que produz. Mas não é somente 
isso que resolve o problema da produtividade. Os p~eçosjustos são um aspec
to importantíssimo do problC:ma, deVen-dO cobrir tOdos os gastos com insu~ 
mos, juros e valor rentável da terra. -

Acontece que a crise de preços na lavoura parece universal, embora no 
Brasil o fenômeno seja mais contundente. 

Nos Estados_ Unidos, por exemplo, em janeiro último o índice dos preços 
recebidos pelos lavradores acusava 263, isto é, mais 163 sobre a mêdia do ano 
de 1967. Enquanto isso, os preços que: eles p-agavam pelos_ insumos acusavam 
o índice de 299, isto é, 199% além do que lhes era exigido hã quatorze anos. 

Assim, a relação de paridade entre o que o produtor rural norte
americano vende e aquilo que compra, continua piofando: em dezembro acue 
sava o índice 91, -ou seja, nove pontos abaixo do desejãvel. Mas em janeiro 
ainda houve um acréscimo para 88 pontos. Nos ·preço~ recebidos, o gado de 
corte baixou seis pontos sobre os preços de dezembro; o frango e o ovo 
caíram I 4 pontos, o algodão treze pontos. Subiram, muito pouco, os grãos 
para forragem, batatas, feijões, .legumes e pomos. 

Paralelamen~e. a ração rural subia dois pont~s, entre deZembro e janeiro; 
o óleo e a energia aumentavam 15 pontos, subindo também os serviços e as 
máquinas. Enquanto isSo, o gado de reposição sofriB. Uffiã-queda de oito pon-
tos, de dezembro a janeiro, ou seja, 2,8% menos. , 

Não dispomos de estatísticas muitO COnfiáveis, mas sabemos que, no 
Brasil, nos últimos quinze anos, os insumos sobem anualmente, enquanto so
mente nos últimos três anos houve melhoria dos preços_ dos produtos agríco
las. 

Outro aspecto importante, na análise do problema da produtividade, ê o 
crédito agrícola. Os Juros, no últiino ano, triplicaram, enquanto se reduziam 
os subsídios creditícios. Quem ainda salva o lavrador é a lei da oferta e da 
procura, quando não ladeada por atravessadores e intermediários. 

Enquanto um lavrador alemão trabalha 41 minutos para pagar um quilo 
de manteiga, o bóia-fria precisa trabalhar pelo menos quatro horas, para pa
gar a mesma_ quantidade desse laticínio. 

A misêriã do poder aquisitivo do homem _rural ê que, finalmente, levará 
o pa1s à recessão, abr"angidos vários produtos industrializados sem condições 
-de disputa no mercado internacionaL 

Na Alemanha, nos últimos dez anos, todos os produtos agrícolas baixa
ram de preços, menos os importados (café, soja, açucar), além da batata, pro
duzida abundantemente no País, mas não ao ponto de atender à demanda in
terna. 

No Brasil, nos últimos dez anos, subiram todos os produtos alimentares 
e nem por isso o lavrador considera compensadores os preços atuais, baixisSi
mos na hora da colheita, para desfrute dos intermediários. 

Por isso os lavradores brasileiros estão convictos de que, nos concílios 
nacionais, a lavoura entra como a panela de barro, ao lado da panela de ferro 
da- irldústria e do cOmêrcio. 

Mesmo num Estado progressista como São Paulo, a lavoura é a panela 
de barro. Vejamos o_s preços pagos e recebidos pela lavoura, em fevereiro últi
mo, dando-se o índice cem aos de 1966/1970: 

Preços Recebidos 

Algodão ....... "..... 9.376 
Amendoim . . .. . . . . . . . 8.714 
Arroz , . . . . . . . • . . . . . . . 4.101 
Batata . . . . . . . . . . • .. . . 8.640 
Café . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.832 
Cebola . . . . . . . . . . . . . . • 1.308 
Feijão .............. _ 12.187 
Mamona . . . . . . . . . . . . . 6.25.5 
Mandio.ca ............. 17.840 
Milho ............... 9.314 
Soja . . . . . . . . . . . . . .. . . 5.018 
Boi .. .-........... ... . 7.342 
Frango ........•.... , 4.246 
Leite ...... _.. ... . . .. 6.813 
Ovos . . . . . .. . . . . • . . • • 3.565 
Porco . . . . . . . . . • .• • . . . 5.239 

Preços Pagos 

Arame ~ ........... ··~ 
Balde ..............•. 
Rações .............. . 
Semeadeira ....... ~ .•. 
Vacina .............. . 
Carrapaticida ........ . 
Arado .............. . 
Enxada ............. . 
Pulverizador ........ ·-· 

10.926 
9.709 
6.678 
8.614 
7.789 
5.677 
7.796 
6.000 
3.080 

Tratar •.•..........•.•. 4.060 
Clor. Potãssio . . . . . . . . 7.751 
Sulf. Amônio . . . . . . . . . 5.467 
Superfosf. Simples . • . . . 5.752 
Sulf. de Cobre . . . . . . . . 6.622 
Penicilina . . . . . . . . . . . . 2.548 
BHC-DOT-PTH .. 

Esses núrnei'os, levantaâos pelo Instituto de Estudos Agrícolas da Secre
taria da Agricultura de São Paulo, divulgados no Correio Agropec~ário da 
primeira quinzena de abril, dispensam comentários. 

Tudo leva à conclusão da necessidade de uma reforma agrâria, com o 
que não _concordam alguns eminentes fmancistas. 

Entretanto a propriedade da terra, para o hómem do campo, é: funda
mento da sua liberdade e sobrevivênCia digna. Quando esteve nas Filipinas, o 
Pap3 João Paulo II voltou a defender o direito de propriedade da terra, para 
quem nela vive e trabalha. Assim pensando, o nosso Governo distribuiu, por 
intermédio do INCRA, mais de cem mil títulos de propriedade a posseiros. 
Mas hã dois- milhões de famílias de agricultores sem terra no País. 

Além do título de propriedade, impõe-se a assistência técnica e crediUcia, 
encorajando quem trabalha para si mesmo, dando muito mais do que a faina 
alugada ao esforço nacional de produção. 

Comentando esse problema, dizia o Correio da Bahla de 24 de fevereiro 
último. 

u ... a desapropriação de terras tem sido ditada por um critério 
certo, dando-se preferência para âreas onde a tensão social existe 
mais forte, com conflitos envolvendo proprietàrios e posseiros. A 
terra, aos poucos, irá passar para as mãos daqueles que vivem dela, 
nela e para ela." 

Temos que esse processo seja demasiado lento e estamos certos de que 
ele só se dinamizará depois de uma reforma fundiária, com a conseqüente re
forma agrária, eliminando os latifúndios improdutivos e tornando mais pro· 
dutivos os mirtifúndios. 

Era o que tínhamos a dizer, Senhor Presidente. (Multo bem/ Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Amaral Furlan. 

O SR. AMARAL FURLAN (PDS- SP. Lê o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Nos últimos anos, os fortes aumentos havidos nos preços do petróleo re
percutiram mui'to na economia ocidental, mas os países em desenvolvimento 
importadores foram sem dúvida os mais afetados. E entre eles, destaca-se o 
caso brasileiro, pois-aqui um dos reflexos mais negativos foi o· a·graV3.mento 
da espiral inflacionária, sobretudo à partir do 2'i' semestre de 1979, e cujO ãpi
ce foi atingido no ano passado ao se alcançar uma taxa de inflação superior 
aos 100%. 

A necessidade de atenuar este rápido processo de desvalorização da moe
da levou o Governo Federal à adoção de medidas restritivas- que afetaram 
principalmente o mercado de -beris-de consumo -duráveis- como liberação 
das taxas de juros e a diminuição dos prazos de financiamento daqueles bens. 
Essas medidas elevaram as prestações a um nível muito acim3:_da capacidade 
de aquisição doS consumidõies. Em decorrência, como não poderia deixar de 
ser, verificou-se a queda nas vendas e corno efeito dessa uma diminuição daS 
encomendas por parte do mercado atacadista. O resultado em cadeia tem 
sido o crescimento dos estoques nos revendedores e nas próprias fábricas e as 
perspectivas de um decréscimo na produção com a conseqüente despedida de 
empregados. 

Este conjunto d~ ocorrências explica o motivo do aumento dos índices de 
desemprego divulgados pelo IBG E, sobretudo qUando se tem em mente que 
esses índices cobrem apenas as áreas metropolitanas de São Paulo, Rio de Ja
neiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, justamente onde estão concentradas as 
indústrias automobi1ísticas e eletro-eletrônicas, os setores mais afetados pelas 
medidas restritivas aCima citadas. - -

No entanto, há algumas observações que devem ser feitas para qualificar 
melhor este tipo de desemprego. Primeiramente, mesmo nas cidades mencio
nadas, a elevação temporâría- das taxas de desemprego não significa que o 
mesmo esteja atingindo igualmente a todas as camadas da população. Uma 
pesquisa efetuada por técnicos do Ministério do Trabalho demonstrou que 
este desemprego tem as seguintes carãcterísticas: atinge mais acentuadamente 
aos jovens de 25 anos (por volta de 51 A% dos desempregados), aos solteiros 
(ao redor de 55.9% dos desempregados) e é um desemprego recente (cerca de 
I /3 estava desempregado há um mês ou menos, e cerca de 2/3 estava desem
pregado há dois meses ou menos). Dessa mã.neira, podemos concluir que es~ 
tamos diante de um desemprego de caráter setorial (afetando indústrias es
pecíficas), além de ser um desemprego recente e que incide mais pesadamente 
sobre a mão-de-obra jovem. 

Em segundo lugar, como se sabe~ os levantamentos do IBGE cobrem 
uma área limitada, e- portanto, não podem ser indicativos do quadro geral de 
emprego em todo o pais. No meio rural; por exemplo, pc-:-Je estar ocorrendo 
processo inverso, pois o Governá Feideral está imphúttando uma política no 
sentido de reencaminhar investimentos para outros setores da ec-onomia, 
sobretudo a agricultura. A área energética, onde sobressai o caso do PROÁL
COO L, está sendo beneficiada com numerosos recursos. Basta citar, por 
exemplo, o recente empréstimo de US$250 milhões concedidos pelo Banco 
Mundial para o programa do álcool. Em conseqüência, a construção e ope
ração de novas destilarias têm gerado mais empregos, bem como as ativida
des que abastecem as mesmas. Ou seja, o plantio da cana, a' operação e manu~ 

tenção dos equipamentos agrícolas e a produção e comercialização desses 
equipamentos são também atividades geradoras de novos empregos. E há 
ainda os empregos que surgem no trabalho decorrente da produção das desti
larias, como a estocagem, a comercialização e o transporte do álcool. 

A procura de mão-de-obra ocorre também em outros projetas energéti
cos, a exemplo do carvão vegetal e mineral, de novas usinas hidrelétricas, da 
mineração em geral e da produção de insumos básicos para a agricultura. 
Ademais, o país atravessa uma fase de desenvolvimento em que a procura de 
mão-de-obra se torna mais seletiva. Busca~se assim um nível de qualificação 
profissional mais <ipi'ffnorado. Dessa maneira, a qualificação da mào~de~obra 
vai aos poucos se transformando numa necessidade no mercado de trabalho. 
Este fato requer uma atençãO maior com as exigências da formação profissio~ 
nal, pois p-ara aqueles menos qualificados, quando não são despedidos por 
essa razão, torna-se cada dia mais difícil a obtenção de emprego nos grandes 
centros urbanos. -

Voltando, porém, à questão da criação de novos empregos fora dos cen
tros tra9icionais, é precíso r~ónhecer, sem dúvida, que esses novos empregos 
estão, na sua grande maioria, localizados no meio rural ou em cidades de por
te pequeno ou médio. Todavia, esta nova realocação de recursos também 
pode ser considerada como parte de um programa cuja meta é atenuar o tra
dicional fluxo migratório em busca das grandes cidades. Ele visa 3 objetivos 
_que se conjugam dentro de um estratégia maior: (a) a fixação do homem ao 
campo; (b) redirecionai' as migrações para as cidades de porte médio; (c) se 
possível, fazer refluir para tais cidades ou para o meio rural, uma parte do 
contingente migratório que se amontoou nos grandes centros. Assim, com o 
reencaminhamento dos investimentos em direção dos centros menores deverá 
ocorrer tambéiil processo _semelhante com a mão-de-obra. 

Em conclusão, pode-se dizer que apenas nas áreas urbanas mais signifi~ 
·catiViS hOuve uma retração na procura de mão~de-obra. Porém, os fatos mos
tram que se trata de um momento de readaptação da economia brasileira em 
funçãO da necessidade de reduzir as altas taxas de crescimento de certos seto
res para poder melhor combater a inflação. E corno não se espera a adoção de 
medidas mais drásticas, tendo em vista sobretudo a declaração do Sr. Presi

-dente da República de que não pretende atacar a inflação no país com a aus
teridade- chilena, sOmos levados a crer que o atual desemprego setorial não 
deverá se transformar em desemprego a nível nacional. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) -Nada mais havendo a tratar, 
designo para a sessão extraordinâriã das 18 horas e 30 minutos, jã convocada, 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Disc:Uss_ão, em turno único, do Projeto de Decreto legislativo nº 33, de 
1979, (nº 34, de 1979, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Tra
tado de Amizade e Cooperação, celebrado entre o Governo da República Fe
derat_iva do Brasil e o Governo d<i República da Costa do Marfim, em 
Brasília, a 14 de setembro de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 133 e 134, de 1981, das Comis-
sões: 

- de Relações Exteriores; e 
- de Economia. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 27 minutos.) 

ATA DA 57~ SESSÃO, EM 7 DE MAIO DE 1981 
3~ SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 46~ LEGISLATURA 

- Extraordinária -

PRESIDf:NCIA DO SR. JARDAS PASSARINHO 

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

Laélia de Alcântara- Eunice MiChiles- Evandro Carreira- Raimun· 
do Parente - Aloysio Chaves - Cabriel Hermes- Jarbas Passarinho -
Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire- José Sarney- Alberto Silva:....__ 
Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Uns- Mauro 
Benevides- Dinarte Mariz- Martins Filho- Cunha Lima- Humberto 
Lucena- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Marcos Freire- Nilo Coe
lho- João Lúcio- Luii Cavalcante- Gilvan Rocha- Lourivãf Baptista 
- Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana-

Dirceu Cardoso- João Calmon- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto
Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Roberto Saturníno -1'8.náedo Neves 
- Amaral Furlan - Benedito Ferreira - Lázaro Barboza - Benedito Ca
nelas- Gastão Müller- Vicente Vuolo- José Fragelli- Mendes Canale 
- Affonso Camargo- JoSé Richa- Leite Chaves..::.... -Evelãsío -Vieira- De
jandir Oalpasquale- Lenoir Vargas- Pedro Simon- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 56 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. l'i'-Secretãrio procederâ à leitura do Expediente. 
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E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO 

Do Sr. }P~Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão 
do Senado autógrafo do seguinte projeto: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 8, DE 1981 
(n• 82/81, na Câmara dos Deputadoo) 

Autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar~se do Pais 
no dia 26 de maio do corrente ano para encontro com o Senhor 
Presidência da República Argentina, em Paso de Los Libres. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Está o Senhor Presidente da República autorizado a ausentar-se 

do Pais no dia 26 de maio do corrente ano para encontro com o Senhor 
Presidente da República Argentina, em Paso ~e Los Libres4 . 

Art. 29 Este decreto legislativo entrará em vigor na , data de sua 
publicação. 

MENSAGEM N• 152, DE 1981 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Em continuação aos enc-ontros de alto nível mantidos entre os Governos 

do Brasil e da Argentina, em beneficio do fortalecimento dos laços que unem 
os dois países, está prevista a realização, cm 26 de maio vindouro em Paso de 
los Libres, de uma entrevista minha com Sua Excelência o Senhor Tenente-
General (RE) Roberto Eduardo Viola, Presidente da Nação Arsentina, 
oportunidade em que serão examinados temas de interesse bilateral. 

Em cumprimento ao que preceituam os artigos 44, ítem III, e 80, da 
Constituição; Venho- solicitar a necessária autorização do Congresso 
Nacional para ausentar~me do Pais naquela ocasião. 

Brasfiia, 29 de abril de 1981.- João Figueiredo. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nos termos do art. 388, 
inciso ll, aUnea a, do Regimento IntC?rno_, o projeto que acaba de ser lido, será 
arr ... ciado após a Ordem do Dia. 

Na Hora do Expediente da sessão ordinária de hoje foi lido o 
requerimento que tomou o número 84, de t981l em que o Sr. Senador Pedro 
Simon c outros Srs. Senadores, solicitam que a Hora do Expediente da sessão 
extraordinária de J4 do corrente seja destinada a comemorar o aparecimento 
da Encíclica Rerum Novarum, de Sua Santidade, o Papa Leão XIII. 

A proposição, que deveria ter sido apreciada após a Ordem do Dia, teve 
sua votação adiada por falta de quorum. 

Passa~sc, nesta oportunidade, à votação do requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Está aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
A PrcsidCncia lastima, profundamente, talvez, estar ausente nessa 

ocasião. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, cm turno linico, do ProjetÇ> de Decreto Legislativo 
n• 33, de 1979 (n• 34, de 1979, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Tratado de Amizade e Cooperação, celebrado en
tre o Governo da República Federativa do BrasiJ c o Governo da 
República da Costa do Marfim, em Brasllia, a 14 de setembro de 
1979, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s !33 E 134, DE 1981, 
das comissões: 

- de Relações Exteriores e 
- dt Economia. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem queira usar da palavra, delcaro~a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar~se como estão .. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A mat~ria vai à Comissão de Redação. 

.f o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 33, DE 1979 

(n' 34(19, na Câmara dos Deputados) 

AProva o texto do Tratado de Amizade e Cooperação, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública da Costa do Marfim, em Brasl/ia, a 14 de setembro de 1979. 

O Congresso Nacional decreta; 

Art. I~> Fica aprovado o texto do Tratado de Amizade e: Cooperação, 
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Costa do Marfim, em Brasília, a 14 de setembro de 1979. 

Art. 2~> Este decreto legislativo entrarâ em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Esgotada a matéria da 
Ordem do Dia, vai~se passar à apreciação do Projeto de Decreto Legislatjvo 
n'i' 8, de 1981, lido no Expediente e que, nos termos regimentais, deve ser 
discutido e-votado nesta oportunidade. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 8, de 1981 (n' 82/81, na Câmara dos Deputados), que autoriza o 
Senhor Presidente da República a ausentarMse do País no dia 26 de 
maio do corrente ano para encontro com o Senhor Presidente da 
República Argentina, em Paso de los Libres. (Dependendo de 
pareceres das Comissões de Constituição e Justica e de Relações 
Exteriores.) 

Solicito ao nObre Senador R3imundo Parente o parecer da Comissão de 
Constituição JuStiça. 

O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Para emitir parecer. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente: 

O Projeto de Decreto Legislativo n9 8, de 1981. ê oriundo da Câmara dos 
Deputados e autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar~se do País 
no dia 26 de maio corrente, para um encontro cm Paso de los Libres, com o 
Sr. Presidente da República da Argentina. 

Esse encontro. Sr. Presidente. visa dar continuidade aos entendimentos 
de alto nível que vêm sendo mantidos entre os Governos do Brasil e da 
Argentina. 

Em benefício do fortalecimento dos laços que unem os dois países, tendo 
sido cumpridas, no caso, as disposições dos Art. 44, Item 39 c 80 da 
Constituição Federal, nada temos a opor, no âmbito da Comissão de 
Constituição e Jústiça, à aprovação da proposição. 

f: o nosso parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador João Calmon para proferir o parecer da Comissão de Re
lações Exteriores. 

O SR. JOÃO CALMON (PDS - ES. Para emitir parecer.) - Sr 
Presidente, Srs. Senadores: 

Através da mensagem n9 152, de 1981, o Sr. Presidente João Figueiredo 
solicita autorização do Congresso Nacional para ausentar~se do Pafs no dia 
26 do corrente, a fim de se encontrar, em Paso de los Libres, com o Sr. 
Tenente-General Roberto Eduardo Viola, Presidente da República 
Argentina. 

Como esses entendimentos de alto nível têm contribuído para o 
fortalecimento dos laços de amizade que unem os dois pafses irmãos, a 
Comissão de Relações Exteriores entende que deve ser concedido ao nosso 
emitiente Presidente João Figueiredo licença para essa entrevista com o nova 
chefe do governo argentino, o Tenente-General Roberto Eduardo Viola. 

Este é o nosso pareycer. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Os pareceres são 
favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa~sc imediatamente à sua 
apreciação. 

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

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Cornissão de Redação. 

O SR- PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobre a mesa, redação fi
nal que serã lida pelo Sr. l9~Secretário. 
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E lida a seguinte 

PARECER N• !46, DE 1981 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Decreto Leglslativo nP 08, de 1981 
(n? 82 I 81, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador João Calmou 
A Comissão apresenta a- iCdaçãÕ fináf do Projeto de Decreto Legislativo 

n' 08, de 1981 (n' 82/81, na Câmara dos Deputados), que autoriza o Senhor 
Presidente da República a ausentar-se do País no dia 26 de maio do corrente 
ano para encontro com o Senhor Presidente da República Argentina, em 
Paso de Los Libre_s. 

Sala das Comissõ-es; 7 âe maio de 1981.- Aderbal Jufema, Presidente
João Ca!mOiz: Relator - -Meizdes Cana/e. 

ANEXO AO PARECER N• 146, DE 1981 

Redação final di; PrOjeto- de Decreto -~egislativo nP 08. de 1981 
(n' 82 (81. na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, 
incíso III da Constituição, e eu , Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO No , DE 1981 

Autoriza o Senhor Presidente da República iJ ausentar-se do Pais 
no dia 26 de maio do corrente ano para encontro com o Senhor 
Presidente da República Argentina, em Paso de Los Libres. 

O Congresso Nacíci"nal-decreta: 
Art. {9 É o Senhor Presidente da República autorizado a ausentar-se 

do País no dia 26 de maio do corrente ano para encontro com o Senhor 
Presidente da República Argentina, em Paso de Los Libres. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor n~ data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Achando-se em regime de 
urgênCia a matéria cuja reda-Ção firial acaba de ser lida, passa-se 
imediatamente à sua apreciação. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra declaro encerrada a 

discussão. 
Em votação~ 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

sa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à prOmulgação. 

O SR. PRESIDENTE (iarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No último dia 3 transcorreu uma data que passou despercebida ao 
Senado. Assinalou~se o Dia do Taquígrafo, Cã"fe&oria, Sr. Presidente, a que 
esta Casa tanto deve, pelos relevante~. serviços a nó~ pr.estados. Tr~ta.:~e de 
uma categoria de funcionários, - que não é preCiso ninguêm mais sã.Iientar 
nesta Casa, - composta de figuras ilustres, de vasto conhecimento muitas 
qualificações formados em infinidades de escolas, e que têm a missão de 
encasular o nosso pensamento. As idéias que saem da nossa boca eles regis
tram, gravam e prendem nas palavras que escrevem, elaborando, depois, no 
silêncio do gabinete da taquiB;rafiã, aparando arestas, limando verbos às 
vezes mal colocados, expressões pronominais que, às vezes, são oscilantes. 
Portanto, Sr. Presidente, é uma categoria da nossa Casa que merece o nosso 
melhor aplauso. As taquígrafas são, Sr. Presidente, como os colibris da região 
da alvorada, com a diferença, de que as palavras nascem, às vezes, de 
elocubrações demoradas do nosso cérebro, mas todas elas nascem da torre 
azul do pensamento e cabe á Taquigrafia, então, registrá-Ias. 

Por isso, Sr. Presidente, nesta oportunidade eu quero me congratular 
com Dona Dalva e toda a equipe de taquígrafos pelo transcurso do Dia do 
Taquígrafo. Esta efeméride se assinala no dia três, que passou desapercebida, 
mas nós não podíamos deixar passar mais tempo esse cochilo sobre uma data 
que nos toca, também, a nós Senadores. 

Portanto, quero crer que em nome de todos os Senadores aqui presentes, 
em nome da minha Bancada, que sou eu só, (risos) do PMDB, em que o 
Senador Pedro Simon me dâ a sua adesão; do PDS, Sr. Presidente que 
faltando um, está aqui firme, trazendo a sua solidariedade à nossa 
homenagem, assim toda a Casa junta e unida, esta Casa que começou a viver, 

hoje, os dias maiores dela deste ano e vai viver daqui para frente. Nós 
esperamos, portanto, que todos juntos prestemos esta homenagem. 

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

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Pois não. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - V. Ex• representa, também, o 
pensamento do PDS. Nós nos sentimos orgulhosos de que esse pensamento 
seja transmitlâo-pOr v.- Ex' aos taquígrafos do Senado. E, acho que ninguêm 
melhor do que V. Ex.' estaria escolhido para fazer esta saudação aos 
taquígrafos do Senado porque, certamente, V. Ex.' ê realmente quem dá mais 
trabalho a eles. (Risos) 

O Sr: Evelásio "Vieira (PP- SC)- Permite V. Ex' .um àparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Pois não. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP- SC) -Nós, também, do Partido Popular, 
nos associamos a esta justa homenagem aos integrantes do corpo de 
taquigrafia do Senado, que tem uma grande respo-nsabilidade em documentar 
a atuação de todos os integrantes desta Casa. 

~ O SR. DlRCEU t:ARDOSO (ES)- Fico grato aos apartes dos Senado
res José Lins e Evelásió Vieira que Pedem que eu transmita as congratulações 
em nome- dos Partidos. 

De fato, Sr. Presidente, como já assinalei, é a· taqui"grafia qUe registra as 
nossas palavras. Quando houvermos passado, quando não formos mais 
gente, formos um nome apenas, formos uma lembrança ou formos uma 
saudade, são eles que registraram o nosso pensamento, expresso em palavras 
e em otação, aqui na Casa, através do trabalho ingente da Taquigrafia. 

Portanto, Sr. Presidente, as nossas congratulaç_ões a esta categoria ilus
tre, amiga, fraterna que representa uma categoria das mais significativas do 
Senado FederaL (.Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Mesa associa-se às pai? 
vras de congratulação proferidas pelo nobre Senador Dirceu Cardoso, qt: 
tiveram o apoio de todas as Bancadas com assento neste Plenário. E, por se. 
turno, também estende aos taquígrafos, em geral, os cumprimentos desta 
Casã pelo Proficiente e-inestimável trabalho realizado, por esta categoria, em 
beneficio de todos nós. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nada mais havendo que 
tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de 

~ amanhã, a seg1:1inte 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 70, DE 1980 
(Em regime de urgência - art. 371, "c", do Regimento Interno) 
Projeto de Lei do Senado no 70, de 1980, do Senador Humberto Lucena, 

que dispõe sobre -coligação partídária, e dá Outras Providências, tendo 
parecer oral, da Comis-são de Constituição e JUstiça, pela 
constitucionalidade, juridicidade e, no mérito, pela rejeição. 

2 

Votação, em turno úniCo, do Projeto de'Lei do Senado n" 3ó3, de 1979-
DF, que institui a taxa de limjJezâ pública no Disirito Federal, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES. sob nvs 710 a 712 e 1.029 a 1.031. de 1980, das Comissões: 
- de- Constituiçâ'o e Justiça - /P pronunciamento: pela 

constitucionalidade e ju-ridicidade; 2P pronunciamento: (reexame solicitado em 
plenário), favofàvel, com emenda n'i' 3~CCJ, que apresenta; 3? 
pronunciamento: (prestando esclarecimento solicitado_ pela Comissão do 
Distrito Federal); ~ 

- do DfsÚito Federal - J? pronunciamento: favorável, nos termos das 
Emendas de n9s 1 e 2-DF,"que apresenta, com voto vencido, em separado, do 
Senador Itamar Franco; 2? pronunciamento: favorável ao projeto e à emenda 
da Comissão de COnstituição e Justiça; e 

- de Finanças, favorável ao Projeto e às emendas da Comissão do 
Distrito Federal, com voto vencido dos Senadores Affonso Camargo e José 
Richa. 

3 

Votação, em turnO único (apreciação preliminar da constitucionalidade, 
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n'i' 305, de 1977- Complementar, do Senador Itamar Franco, que dá nova 
redação aos pa-rágrafos 2t?, 39, 49 e 59, e acrescenta parágrafos (antigos e 
novos) à Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributârio 
Nacional), tendo 
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PARECERES, so~b n<>s 222 e 1.213, de 1979, e 1.013, de 1980, da 
Comissão 

- de Constituição e Justiça - jv pronunciamento - pela 
inconstitucionalidade, com voto vencido dos Senadores íanCú:do Neves, Cu
nha Lima, Hugo Ramos_ e Amaral Furlan; 2P pronunciamento - (reexame 
solicitado em plenário), ratificando seu parecer anterior; e 3V pronunciamento 
- (reexame soliciütdo em plenário), mantendo seus pareceres anteriores, com 
voto vencido dos Senadores Leite Chaves e Cunha Lima. 

4 

Votação, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade 
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n9 196, de 1979- Complementar, do Senador Franco Montoro, que dispõe 
sobre o pagamento de pensão aos dependentes do trabalhador rural falecido 
antes de 31 de dezembro de 1971, tendo 

PARECERES, sob n•s 43 e 1.005, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e- Justiça - --i' pronunciamento: pela 

inconstitucionalidade, coi.n voto vencido dOs Senadores Leite Chaves e Cu
nha Lima; 2P pronunciamento- (reexame solicitado em plenário): mãntendo 
seu pronunciamento <interior, com voto VCncido dOs SenadoreS Leite ChaVes 
e Cunha Lima. 

s 
Votação, em turno único, do ProjetO de ReSOlução n~' 172, de 1980 

(apresentado pela Comissão de Economia como ConclUsãO de seu Parecer n~' 
1.258, de 1980), que autoriza o Govelno dO EstadO de Mãto Grosso do Sul a 
elevar em Cr$ 1.785.620.157,75 (um bilhão, setecentos e oitenta e cinco mi
lhões, seiscentos -e Vinte--mil, cento e cinqUenta e sete cruzeiros e setenta e 
cinco centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES; sob n•s 1.259 e 1.260, de 1980, das Comissões 
-de Constituição -e Justiça, pela constitucionalidade e juridícidade; e 
de Municípios, faVoráVel. 

6 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 177, de 1980 

(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de Seu Parecer n9 
1.273, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mossoró (RN) a 
elevar em Cr$ 315.464.652,36 (trezentos e quinze milhões, quatrocentos e 
sessenta e quatro mil, seiscentos e cinqUenta e dois cruzeiros e trfilfa e seis 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.274 e 1.275, de 1980, das Comissões 
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

7 

Votação, em turnO úníco, do Projeto de Resolução n9 178, de 1980 
(apresentado pela Corilissão de Economia como conClusão de seu Parecer ri~' 
1.277, de 1980), qUe autoriza a Prefeitura Municipal de Rio das Pedras (SP) a 
elevar em Cr$ 29.9.83.645,00 (vinte e nove milhões, novecentos e oitenta e três 
mil e seiscentos e quarenta e cinco cruzeiros) o iriontante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.278 e 1.279, de 1980, das Comissões 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munic{pios, favorável. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 179, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n~' 
1.280, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC) a 
elevar em Cr$ 1.530.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.281 e 1.282, de 1980, das Comissões 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, ·ravorâvel. 

9 

Votação, em turno úniCo, ·do ProjetO de ReSOluçãon9 180, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 
1.283, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araripina (PE) a 
elevar em Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.284 e 1.285, de 1980, das Comissões 
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

10 
VotaçãO, em turno único, do Projeto de Resolução n9 181, de f980 

(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.286, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Arês (RN) a elevar em 
Cf$ 1.448.100,00 (u-m milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil e cem 
cruzçiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.287 e 1.288, de 1980, das Comissões 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municfpios, favorâvel. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 182, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.289, de 1980), que autoriza a Preféitura Municipal de Campina Grande 
(PB) a elevar em Cr$ 21.600.000,00 (vinte e três milhões e seiscentos mil 
cruzeiros) o montante de~ sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.290 e 1.291, de 1980, das Comissões 
-de Constftu{{ão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
..:.....__ de Municípios, favorável. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 183, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.292, de 1980), que autoriza a 1'Ti!feitura Municipal de Campos Belos (GO) a 
elevar em Cr$ 895.100,00 (oitocentos e noventa e cinco mil e cem cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

~PARECERES, sob n•s 1.293 e 1.294, de 1980, das Comissões 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, e 
--de Munidpios, favorável. 

13 

Votação, em turno úitico, do Projeto de Resolução n9 184, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.295, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dueré (GO) a elevar 
em Cr$ 767.700,00 (setecentos e sessenta e sete mil e setecentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.296 e 1.297, de 1980, das Comissões 
-de Constituição e Justiça, pe]a constitucionalidade e juridicidade; e 

- de Munidpios, favorável. 

14 

Votação, em turno únicO, do Projeto d,e Resolução n~' 189, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia conÍo conclusão de seu Parecer n~' 
1.310, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Velho (RN) a 
elevar em Cr$ 2.909.300,00 (dois milhões, novecentos e nove mil e trezentos 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.311 e 1.312, de 1980, das Comissões 
de Constituição- e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municfpios, favorável. 

IS 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 194, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.325, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina (PI) a elevar 
em CrS 37.265.300,00 (trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil e 
trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.326 e 1.327, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municfpios, favÓrável. 

16 

Votação,-em turno único, do Projeto de Resolução n9 201, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 
1.345, de 1980, com voto vencido em separado, do Senador Lázaro Barboza), 
que autoriza o GóVerilo do Estado de Goiãs a realizar operação de 
empréstimo externo, no valor deUS$ 35,000,0()0.00 (trinta e cinco milhões de 
dólares norte--americanos) destinado a financiar programas do Estado, tendo 

PARECER, sob n• 1.346, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

17 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 1, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Finanças como Conclusão de seu Parecer n9 4, 
de 1981, com voto vencido do Senador Lázaro Barboza), que autoriza o 
Governo do EstadO de Pernambuco a realizar emprêstimo externo' nO valor 
de US$ 25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos) ou 
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o equivalente em outra moeda, destinado ao desenvolvimento agropecuãrio 
do Estado, tendo 

PARECERES, sob n•s 5 e 6, de 1981, das Comissões 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorãvel. 

18 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 21, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 
108, de 1981, com voto vencido dos Senadores José Fragelli e Affonso 
Camargo), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Çaetano do Sul (SP) a 
realizar operações de empréstimo externo, no valor de US$ 20,000,000.00 
(vinte milhões de dólares norte-american~s), destinado a financiar o 
programa de investimentos urbanos, tendo 

PARECERES, sob nos 109 e 110, de 1981, das Comissões 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. ·-

19 

Votação em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 351. de 
1979, do Senador Roberto Saturnino, que dispõe a respeíto da especialização 
de engenheiros e arquitetos em "Engenharia de Segurança do Trabalho" e da 
profissão de "TécniCo de Siguialtça do Trabalho" e estabelece providências, 
tendo 

PARECERES, sob és 863 a 865, de 1980, das Comissões 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com-

emenda que apresenta, de número J-CCJ; 
-de Legislação Soda/, favorável ao Projeto e à Emenda da Comissão de 

Constituição e Justiça; e 
-de Educação e Cultura. favorável ao projeto e à emenda da Comissão 

de Constituição e JustiÇa. 

20 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296- do ___ Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado no 49, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que 
eleva o valor da importância a ser depositada em favor do empregado, 
quando rescindido seu contrato sem justa causa, alterando o artigo 6"' da Lei 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- 5.107, de 13 de setembro de 
1966 - e determina outras providências, tendo 

PARECER, sob no L026, de 1980, da Comissão 
de Constituição e-Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido, 

em separado, do Senador Cunha Lima e voto vencido dos Senadores Franco 
Montoro e Tancredo Neves. 

21 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos 
termos do art. 296 do Regimento Interno), do PrÕjeto de Lei do Senado n9 
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, terido 

PARECER, sob no L006, de 1980, da Comissão 
- de Constltuição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos 

Sena-dores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador 
Aderbal Jurema. 

22 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n9 142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, 
alterando dispositivo da Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe 
sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, tendo 

PARECER, sob n• L034, de 1980, da Comissão 
- de ConstitUição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

23 

Vo_t_a_ç_ã_o~ em- P-rl-me-i-r--O- t-urno (-apreci-açã-o pieH-mi-nar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n• 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que 
isenta d.o Imposto de Renda o 13~' salârio, terido 

PARECER, sob n• L034, de 1980, da Comissão 
- de CorislitUi(ão e Justiça, peJa inconstitucionalidade. 

24 
Votação, em primeiro turno (apreciaç_ão preliminar da 

constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 163, de 1980, do Senador Orestes 

Quércia, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os 
garçons, tendo 

PARECER, sob no L009, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade. 

25 
Discussão, em_ turno único, do Projeto_ de Resolução n9 20, de 1981 

(apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu parecer n9 
106, de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a 
realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 20,000,000.00 
(vinte milhões de dólares), destindo a financiar programas de 
eiriPreendlmentoi industriais, agroindústria, infraestrutura e promoção sicial, 
tendo 

PARECER, sob no 107, de 1981, da Comissão 
-·de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estâ encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 55 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LINS NA 
SESSÃO DE 19-J-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSIO UNS (PDS- CE. Como Líder, pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Hoje, parece ter sido o Dia da Agricultura. 
Ouvimos o disCú-rso --do nobre Senador Lãzaro Barboza, apreciando o 

comportamento do setor, em particular, quanto ao problema das garantias, 
ou melhor, do seguro agrícola. 

Ninguém c;fesconhece que a agricultura foi afetada nos últimos cinco 
anos, por advefsos fatores climátiCos, com grande incidênçia de secãs e 
inundações em quase todas as regiões do País. 

A impressão da Oposição, em geral, é a de que a agricultura não tem 
respondido aos anseios da economia brasileira. Eu concordo. 

Dadas as potencialidades nacionais, é claro que poderíamos hoje estar 
com o setor bem mais organizado, com maior produção e produtividade. t 
preciso porém considerar que a agricultura não segue os mesmos parâmetros 
de crescimento da lridústria. Os fatores ligados à pesquisa, e ao clima são 
fundamentais para a formação do produto agrícola, sem falar-se em outro 
condicionante essencial que é a educação do homem. E há mais. Enquanto o 
setor industrial depende do homem da cidade, cuja facilidade de conta to com 
as fontes de financiamento, cuja proximidade dos centros de decisão são 
imediatas, o setor agrícola constitui um todo disperso, atomizado, distribuído 
por toda a área territorial do País, vendo-se vinculado às dificuldades de 
comunicações, de transporte, de educação e de toda sorte de apoio. Por mais 
que se queira estabelecer urna sistemática de atendimento, de _ajuda ao 
agricultor, é claco que essa sistemática, do ponto de vista da sua 
implementação, é inais onerosa,_ Ç mais difícil de ser -conduzida do que aquela 
dirig"ida para industrial-Quanto ou para os serviços. 

É, porém, indiscutível, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o esforço do 
GoVerno para apoiar a agropecuâria sobretudo nQs últimos anos. Ninguém 
nega que os preços dos insumos têm crescido desmensuradamente mas não se 
pode negar que uma sólida política de custeio tem sido posta em prãtica, 
fortemente voltada para a capitalização da agricultura. 

É muito fãcil fazer comparações. ou citar números sobre o preço dos 
adubos oy dos inseticídas, mas, é indispensável analizar a participação desse 
preço dos ínsumos e suplementos na formação dos custos agrícolas. ~ isso 
justamente o que fez a Comissão de Financiamento da Produção. a 
evidentemente, isso que faz o Governo, quando estabelece os valores básicos 
de custeio e os preços minimos. 

Aliás, nem somente tais preços são levados em conta. Também é 
considerado um fator inflacionário, que deve corrigir digamos a distância 
monetãria,-que se-estabelece o momento da aprovação do preço mínimo e 
aquele de sua efetiva aplicação. 

Diz~se que o- PROAGR.O ~n-ão-- atinge -o-s--Seus- -objetivos;--Não-- crei<,
razoáve1 dizer que o seguro agricola já atinge a todos os produtores 
nacionais. Mas, a despeíto das dificuldades, suas bases são hoje razoáveis. O 
PROAGRO chega a atingir 100% dos valores financiados aos pequenos 
agricultores, abrangendo também parte dos investimentos próprios, isto é, 
não dependentes de financiamentos bancários. 

A maior prova de que a política do Governo é acertada, estã no 
crescimento da safr~ do ano passado, que se elevou a 9,3%. Seria impossível 
que uma política de "desincentivo," como diz a oposição fosse capaz de levar 
o setor a esse extraordinário crescimento. E isso, Sr. Presidente, apesar da 
seca que assolou o N ardeste, além de outras regiões do País e das dificuldades 
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clunâticas em Minas Gerais. Tudo leva a crer - e as avaliações são 
constantes- que o crescimento da agricultura, em 1981, tambêm não será 
inferior a 9%. 

Ora, Sr. Presidente, quem conhece o comportamento da agricultura no 
mundo, sabe que taxas de crescimento da ordem de 3 a 4% são consideradas 
razoáveis. Que dizer, então, de uma evolução duas a três vezes maior? 

Em 1980 as safraS nacionais superaram em 9,2% a maior safra do País 
em todos os tempos, que foi a de 1977. Isso mostra que a politica do Governo 
não está errada, que a politica está sendo conduzid~ conscientemente. 

Não é verdade, Sr. Presidente, como sugeriu o Senador Lázaro Barboza, 
que os juros para agricultura se elevam atê a 80%. Exceto, como bem frisou o 
Senador Paulo Brossard, para máquinas ar~t .. ofas, esses juros estão 
estabelecidos em 45%, exccção feita para o Nordeste, onde não ultrapassam 
30%. . . 

São, portanto, altamente subsidiados os créditos concedidos pelo 
Governo. Se o agricultor não estivesse obtendo lucro, não estaria 
aumentando as áreas plantadas e nem a sua .produção. Por outro lado, o 
orçamento monetário, é muito claro, quando mostra o apoio do Governo à 
agricultura. O Banco do Brasil aplicará este ano, I trilhão e 89 bilhões de 
cruZeiros no setor rural; os bancos comerciais aplicarão mais 289 bilhões de 
cruzeiros. Isso significa que o orçamento monetário do País aplicará na 
agricultura 27,1% de todos os empréstimos nacionais. 

Ora, sabemos que a agricultura não é o setor que mais pesa na economia. 
No entanto, com uma participação da ordem de 20% no produto, estã 
contemplada com 27,1% de todas as aplicações credit!cias. 

Mas, não ê só. O orçamCntó -do Banco do Brasil, que traduz a política do 
Governo para os diversos setores da economia, de um total de um trilhão 851 
bilhões de cruzeiros, destina ao setor privado, um trilhão 818 bilhões de 
cruzeiros, e apenas 31,3 bilhões de cruzeiros ao setor Governo. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- V. Ex• me concede agora o aparte? 

o SR. JOS~ LINS (PDS- CE) -Como-maior prazer. Simplesmente 
desejo terminar essa informação ... 

O Sr. Leite Chaves (PMDB - PR) -A leitura integral do Relatório do 
Banco do Brasil? Qual é o relatório que V. Ex• está lendo? 

O SR. JOS~ LINS (PDS- CE)- Se V. Ex• me permitir um momento, 
logo lhe darei, com o maior prazer, o aparte que me pede. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB - PR) -Gostaria que V. Ex• me desse o 
aparte agora, senão desaparece a oportunidade. 

O SR. JOSÉ LINS (PDS- CE)- Quero apenas mostrar que a política 
do Governo está dirigida exatamente para apoiar prioritariamente a 
agricultura. Tanto ê assim, Sr. Presidente, que o setor rural, no orçamento do 
Banco do Brasil, está contemplado com 57,9% de todos os recursos do Banco. 

Concedo o aparte a V. Ex.', Senador Leite Chaves. 
O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Senador José Lins, V. Ex• estâ fa

lando como Vice~Líder da Bancada do PDS e, conseqileç.temente, em nome 
do Governo, como seu pOrta-voz, na Casa, para setbtes econômicos. Agora, 
V. Ex•, o erro do enfoque. V. Ex' alardeia os percentuais de produção. O cres~ 
cimento desta safra em relação ao..- crescimento anterior. 

O SR. JOSÉ LINS (PDS- CE)- V. Ex• acha que os índices poderiam 
ser melhores do que esses? 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Vejamos a realidade. Então, veja 
V. Ex• que o próprio Ministro do Planejamento continua a ser um homem 
ocupado com números e nada mais. Então, como ê: essa realidade? Como é 
que isso se projetou, no campo, na realidade produtora? Veja então V. Ex• 
Como eu já disse, num artigo recente que fiz, depois de uma viagem pelo inte
rior de São Paulo e do Paranâ, artigo esse feito na Folha de S. Paulo. com 
base numa observação feita num percurso pelo sudeste do Paraná. Então a 
realidade t: esta: excesso de porco, sem preço; o comprador, quando aparece, 
diferencia na cor: é o porco vermelho, o branco e o preto. Isso tudo para uma 
exploração maiOr, não dá valor algun ao porco preto, quando, no açougue, 
ninguém encontra diferenciação, ninguém sabe a cor do porco que forneceu a 
carne que está sendo comprada. O feijão preto, eu vi, na mão de pequenos 
produtores, em grande quantidade, sem preço. A oferta era de hum mil e qui
nhentos cruzeiros por saca, quando o prctço de custo era de hum mil e setecen~ 
tos e cinQUenta cruzeiros. E, hâ um mas, estava custando seis mil cruzeiros a 
saca de feijão preto no Rio de Janeiro. Esses pequenos lavradores estão em 
estado de desespero para pagar os seus compromissos, não teq.do comprador. 
Sobre o algodão, que jã foi objeto de um discurso meu nesta Casa- ontem o 
nobre SenadOr JoS~ Richa voltou a abordar - quando mal se prenunciou 
como uma grande Safra, o Governo iinportou 30 mil toneladas- hoje jâ se 
sabe, foram 80 mil toneladas -, o preço caiu de 850 para 550 cruzeiros, mal 

dando para pagar as despesas de custo. A soja, uma safra promissora; fechou
se a exportação, desestimulou-se a exportação para que se reproduzisse sem
pre aquele caso passado:as multinacionais compram, depois da compra na to
talidade efetuada, aí a exportação é aberta e eles têm aqueles grandes resulta
dos. Aliás, depois farei um pronunciamento sobre o protesto dos sojicultores, 
ontem, no Estado do Paraná, mostrando que jâ perderam 950 milhões de 
dólares com esse procedimento. Isso tudo no campo, para V, Ex' ver corno a 
realidade é bem diferente dos números do Ministro Delfim Netto. Outro caso 
gravíssimo ê o das matrizes de raça. Veja V. Ex', estão abatendo as matrizes 
de raça de um ano e um ano meio, gado nelore, matrizes de extremo valor 
para a formação dos rebanhos do Leste do País. Por quê? Porque o preço em 
cria está iriferior ao valor em cárne nos açougues. Estão matando essas reses. 
E V. Ex' sabe que ê desastrosa a conseqilência depois de cinco anos que o 
abate nesse setor ê realizado. E, alêrn do mais, o drama tocante dos bóias
frias. Quando cheguei a eSta Casa, em 19751 fiz alguns pronunciamentos 
sobre esse assunto, inclusive que impressionou, pelo menos ele disse, ao Presi
dente Geisei, que ia tomar o problema como uma medida prioritária, e nada 
fez a respeito. Pois mesmo onde há essa abundância, V. Ex' encontra procis
sões de mães de família, com filhos de até três anos, catando algodão; coisas 
chocantes, cenas pugentes que parecem um acontecimento da êpoca da 
Bíblia, porque não têm mais os maridos, ou eles ficaram desnorteados, be
bendo pelos bares ou foram embora para outras regiões e são as mães que fi
cam catando algodão juntamente com os filhos. Na realidade, o quadro é es
te. Outra coisa: V. Ex' não se impresSione com o aumento de produção. O 
que se reçla~pa para o País é que a produção seja um resultado do esforço do 
maior número possível. porque se V. Ex• dobra a produção, pertencendo ela 
aos mesmos produtores, não hâ uma maior conseqüência social para o País. 
E, além do mais, Quando não há preço, o desastre ê maior. -or maior que seja 
o volume produzido. 

O SR. JOSÉ LINS (PDS- CE)- Nobre Senador Leite Chaves, espero 
que o exemplo de V. Ex' possa ser usado por mim ao aparteá-lo. Normalmen
te a Oposição não gosta de apartes, sobretudo quando longos. Por mim acho 
porém que o diálogo é fundamental. Agradeço portanto a V. Ex' a contri
buição que dá ao meu pronunciamento. 

Pois bem: V. Ex' diz muitas coisas que, no final de contas- V. Ex• me 
perdoe - não guardam qualquer nexo com a minha exposição. É o que vou 
mostrar a V. Ex' 

C Çr. Leite Chaves (PMDB - PR) - Mas estâ nos jornais! 

( ~R. JOSÉ LINS (PDS- CE)- V. Ex• diz, por exemplo, que o preço 
da carne não compensa, que por isso estão matando as matrizes. 

Ora, Sr. Presidente, quem de nós não sabe que o preço da carne tem subi
do, terrivelmente,_ e que este tem sido um dos motivos de críticas as mais seve
ras da opsoição, à política do Governo Federal? V. Ex• escandali~ou-se por~ 
que viu crianças acompanhando as mães na colheita de algodão ... 

O Sr. Leite Chaves (PMDB - PR) - Na mais extrema miséria! 

O SR. JOSÉ LINS (PDS - CE) -Que bom seria, nobre Senador Leite 
Chaves se todas as crianças deste pais tivessem o-que fazer, acompanhando os 
s~u_s pais nas colheitas, inclusive do algodão! Não encontro correlação entre 
esse belo quadro campesinho e o descalabro que V. Ex• quer demonstrar ... 

O Sr. Leite Chaves (PMDB - PR) --Mas em condições de misêria, 
nobre Senador! 

O SR. JOS~ LINS (PDS- CE)- Que condição de miséria? Se estão 
colhendo algodão, se estão trabalhando, e se estão ganhando!);: isso que gos
taríamos, nobre Senador de ter lá no N ardeste: colheitas para ocupar mães e 
filhos. 

É verdade que, no Nordeste, os pais não vão, nas horas de trabalho das 
mulheres e das crianças, beber cachaça nos botequins; eles acompaham suas 
famílias na colheita. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB - PR) - ~ o desalento, Senador. 

O SR. JOSÉ UNS (PDS -CE)- A impressão que tenho é a de que 
quanto a isso, a observação de V. Ex• não foi muito feliz. Os homens do Sul 
são tão trabalhadores e dignos quanto os do N ardeste. 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Vâ V. Ex•, pregar isso lâ entre eles 
e veja qual é a reação. É muito cômodo usar argumento como esse, aqui. 

O SR. JOSÉ LINS (PDS - CE) -Não esperarei pela oportunidade. 
Digo~o agora, pofQ.ue isso me afeta a consciência, nobre Senador. Eu, absolu
tamente não aceito essa crítica aos trabalhadores do Sul. 

O Sr. José Richa (PMDB - PR) - Permite V. Ex• um aparte? 
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O SR. JOSf: LINS (PDS - CE)- Com maior prazer, peçÓ-lhe apenas 
um momento. Quanto ao-pr-oblema d~ feijão, com sinceridade, não sei de: que 
lado está a Oposição. Não- sei se a Oposição está. do lado do produtor ou se 
está do lado do consumidor. Hoje a Oposição reclama que o Governo rião ga· 
rante um melhor preço ao produtor. Ao mesmo tempo reclama que os preços 
se elevam demasiadamente; que a carne está cara, que o feijão está tão caro 
que os pobresjã não podem comer. É preciso que a Oposição se defina. Que 
analise bem o problema, que se posicione coerentemente e não fique a falar de 
oitiva sobre um problema tão sério e que interessa profundamente à econo· 
mia nacional. 

Ouço o aparte do nobre Senador José Richa. 

O Sr. José Richa (PMDB - PR)- Senador José Lins, se durante o seu 
discurso, o nome do MiniSii-o Delfim Netto não tivesse sido citado, eu confes
so a V. Ex• que eu iria imaginar ... 

O SR. JOSÉ LINS (PDS - CE) - Asseguro a V. Ex• que não citei o 
nome do Ministro Delfim Netto. 

O Sr. José Richa (PMDB -PR)- Foi o Senador Leite Chaves. Mas, se 
o Ministro Delfim Netto não tivesse sidO citado durante o aparte ao seu dis· 
curso, confesso que eu iria imaginar- e por isso nem ia lhe pedir aparte -, 
que V. Ex' estava falando da agricultura de algum outro país e não da agri
cultura brasileira. Entretanto, como Delfun Netto é uma figura ... 

O SR. JOSb UNS (PDS- CE)- Isso é interessante. V. Ex•, depois de 
duas horas debatendo o problema da agricultura brasileira, chega à conclu~ 
são de que estamos falando de outro país. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Não, V. Ex• é que parece estar em 
outro país. 

O SR. JOSb LINS (PDS- CE)- Veja V. Ex• em que situação se ccha 
a Oposição hoje em dia. O esforço que temos que fazer para sermos com
preendidos é tãO grande, que certamente não vamos poder abrir o dii!logo 
que V. Ex• tanto reclama. Deus nos ajude a sermos entendidos. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Tanto é que eu, imaginando que V. 
Ex' pudesse falar sobre a agricultura brasileira, fui anotando alguns pon 
exatamente para, em determinado momento, dizer que desse país imaginário 
de cuja agricultura V. Ex' estivesse falando, eu iria, então, dar alguns dados 
da agricultura brasileira ... 

O SR. JOSf: UNS (PDS- CE)- Peço a V. Ex• que seja breve, porque 
a Presidência já me adverte quanto a hora. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR) ... exatamente na mesma posição. Em 
nove minutos iniciais dO seU-âiscurso eu havia anotado seis pontos para con
traditar V. Ex' 

O SR. JOSÉ LINS (PDS - CE) - E certamente durante os dezoitos, 
dos apartes que me foram dados. 

O Sr. José Richa (PMbB- PR)- Pois é, mas V. Ex• me concede o 
aparte e já faloU mais do que eu. De forma que desconte esse tempo. 

O SR. JOSÊ UNS (PDS - CE) - Acabo concordando com V. Ex•, 
contanto que ganhemos tempo. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Pois bem. Agora, depois de V. Ex• 
ter respondido ao aparte do Senador Leite Chaves, ainda citou mais um pon
to que eu aqui anotei. Vou começar de baixo para cima e vou fazer uma força 
tremenda - desculpe-me, tenho o péssimo vício de não ter a capacidade de 
síntese. 

O SR. JOSf: UNS (PDS- CE)- V. Ex• está perdendo tempo, vamos 
direto ao assunto. 

O Sr. José 1/.icha (PMDB - PR)- V Ex• diz que quando a Oposição 
critica o problema do feijão, V. Ex' não sabe de que lado a Oposição está, se 
do produtor ou do consumidor. 

O SR. JOSÉ LINS (PDS- CE)- Realmente, não sei, nobre Senador. 
É verdade. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Estamos de ambos os lados: do pro
dutor e do consumidor. Só não estamos do lado que V. Ex• está, que é do in· 
termediário, do especulador, enquanto V. Ex• parece estar do lado dos inter
mediários. 

O SR. JOSÉ UNS (PtlS- CE)- Parece, disse bem V. Ex• É mais um 
erro de observação. -

O Sr. José ll.icha (PMDB- PR)- ~Então; eu devolvo a V. Ex• com as 
provas. Na última safra de feijão- sem ser esta que está sendo colhida- o 
preço do feijão para o produtor foi de Cr$ 900,00; entretanto, nas grandes ci· 

dades- e eu desafio V. Ex• a me provar que o consumidor não pagou de 
Crf 7.000,00 a 9.000,00 a saca de feijão. Então, não foi o produtor quem ga
nhou, porque foi obrigado a vender por medidas restritivas de crédito que o 
Governo impõe, tais como desconto de promissórias rurais e outros doeu· 
mentos de tal ordem; portanto, não foi o produtor quem ganhou, porque ele 
foi obrigado a vender a CrS 900,00 ... 

O SR. JOSf: LINS (PDS- CE) - V. Ex• está totalmente enganado. 

O Sr. José Richa (PMDB - PR) - Mas o consumidor pagou de 
Cr$ 7.000,00 a Cr$ n 000,00 no r '::1o o sa"'o de feijão, na hora de com
prar. Agora, de novo- estamos em Cpoca de colheita- o feijão baixa para 
Cr$ 2.400,00, que f"- -~ oreço. Acontece que, mesmo esse preço o Governo não 
garante, porque na h01 .. dü ~,;:'rr:··r-::iante comprar desconta tudo. Chegou 
agora ao cúmulo de, há poucos dias, quando eu passava por Cascavel, lá no 
oeste do Paraná, uma grande área produtora de feijão - um produtor recla· 
mar que, ele 9 sacos o comerciante descontava dele 5 sacos, sob o pretexto de 
desconto de unidade. 

O SR. JOS~ UNS (PDS - CE)- Isso é verdadeiramente um absurdo, 
que, certamente, só acontece no Paraná. Não pode haver isso em outros luga
reS do Pais; 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Pois ê, mas ai vai Senador. Se V. Ex• 
me permitir e tiver um pouco de tolerância ... 

O SR. JOSJ'. LINS (PDS- CE)- Eu pediria que V. Ex• preparasse um 
pronunciamento sobre isso, porque do contrário vamos proceder em duplica
ta ... 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Então, estâ bem eu vou aceitar a su
gestão e vou apenas anunciar que aqui anotei o problema dos juros, da taxa 
de crescimento da agricultura, que V. Ex' acha fenomenal ter crescido 9%, do 
problema do crédito, que quero contestar agora, dü endo que não ê verdadei· 
ra a informação de que o crédito está abundante. Ainda agora o Senador 
;<'rance Montara passava por aqui e me dava outra informação do Estado de 
&ão Paulo, porque do Paraná eujã conheço, dizendo que as carteiras de cré
dito agrícola de todos os bancos estão absolutamente fechadas. 

O SR. JOSÉ LINS -(PDS- CE)- Não é verdade. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- O programa do PROAGRO que V. 
Ex• acha que é um grande incentivo agrícola e o problema que V. Ex• justifica 
que a indústria gariha dinheiro e a Agricultura não porque a indústria só tra· 
balha com o poriderãvel... 

O SR. JOSf:~LINS (PDS- CE)- Eu nã~ falei em ganhos da indústria 
ou em perdas da Agricultura nobre Senador V. Ex• me desculpe mas não falei 
sobre isso. Não entrou na minha cogitação. 

O Sr. José Richa (PMDB -~PR)- V. Ex• fez uma referência quando 
quis comparar· que a atividade agrícola talvez não seja tão rentâvel. .. 

O SR. JOSÉ UNS (PDS- CE)- Eu referi apenas que a atividade in
dustrial é altamenie abSorvente de créditos. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- V. Ex• alegou que a agricultura tal
vez não fosse uma atividade tão rentável quanto à indústria porque a agricul· 
tura trabalha com o imponderável... 

O SR. JOSf: LINS (PDS- CE)- Eu não falei em rentabilidade agríco
la nobre Senador; V. Ex• me desculpe, mas V. Ex• está criando todo um dis· 
curso novo, que eu não pronuncíCi; está" analisando um discurso que não é 
meu. 

V. Ex'- me desculpe, eu não falei isso. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- V. Ex• recorra à taquigrafia para ver 
que, no início do seu disCUrso, V. Ex• fez uma comparação entre agricultura e 
indústria. ·· 

O SR. JOSÉ LINS (PDS - CE) - É claro que fiz nobre Senador, mas 
apenas mostrando que o volume de crédito .oficial disponível no orçamento 
monetário, que está sendo carreado para a agricultura é superior, percentual
ineilte, à participação da agricultura no produto. 

Foi isso que eu disse em outras palavras. 

O Sr. José Richa (PMDB - PR) - Não foi nesse ponto que anotei. 

O SR. JOSÉ LINS (PDS - CE)- Eu disse ainda que o setor industrial 
ê altamente absorvente de crédito. Eu disse que os serviços também precisam 
de crédito. 

O Sr._José Richa (PMDB - PR) - Mas não vamos ficar aqui polemi
zando por uma filigrana qualquer ... 

O SR. JOSI': UNS (PDS- CE)- V. Ex• me perdoe, mas a filigrana só 
interessa a V. Ex• quando pode ser usada contra o seu interlocutor. 
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O Sr. José Richa (PMDB- PR)- V. Ex', na iritr6dução do seu discur
so fez esse tip-o de análise e, inclusive, justificando que nos demais setores, 
sobretudo o industrial, havia um problema de educação e que era isto que 
exatamente faltava. 

O SR. JOSÉ UNS (PDS -CE)- Na agricultura. Esse é um dos seus 
problemas nobre Senador. 

O SR. JOSE R!CHA (PMDB- PR)- Exatamente, enti!o, mas não é 
nada disso. 

O SR. JOSÉ UNS (PDS -CE)- Pediria "a V. Ex' que resumisse o seu 
pensamento. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR) ~Mas V. Ex' não me deixa concluir! 

O SR. JOSÉ UNS (PDS- CE)- Sr. Presidente, gostaria que V. Ex• 
descontasse esse tempo de meu discurso. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Mas V. Ex• não me deixa falar, en
tão considero cassado o meu aparte. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Desejo informar ao-nobre ora
dor e ao aparteante que o tempo já estã esgotado. Temos uma Sessão Ex
traordinária às 18 horas e 30 mlnulOs. 

O SR. JOSÉ UNS (PDS _:. CE) - Pediria ao nobre Senador José Ri
cha, que resumisse o seu pensamento. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Pediria ao nobre orador que 
concluísse o seu pronunciamento, porque às 18 horas e -30-minutos temos 
nova sessão. 

O Sr. José Richa (PM DB- PR)- Se V. Ex• não me interromper, e não 
quiser cassar o meu aparte, voU concluir. 

O SR. JOSÉ UNS(PDS -CE)- V.,Ex•iem ÚÍn minÚto para concluir. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Em menos de um minuto até. V. Ex• 
alega, mas o problema não ~nada de educação, o problema é de capacidade 
de pressão. Aí é que está a difefença, porquê a ag_rictiltufa não tem __ r_enf:ib~li
dade e a indústria tem! A indústria tem uma capa-cidade de pressão muito 
maior e a maioria dela está dominada por m-ultinacionais; então a sua capaci
dade de pressão é muito maior juntõ ao GOverno. Era isto. 

O SR. JOSÉ UNS (PDS- CE)- Nobre Senador José Richa, V.-Ex• 
aumenta a confusão que já criou em torno do problema. 

Em primeiro lugar, quando interpreta erroneamente o que digo. Em se
gundo lugar, quando reconhece que a indústria é capaz de pressionar mais em 
seu favor que os outros se tores. C~_m esse reconhecimento V. Ex• elogie Q Go
verno, que não se deixando levar -poTissas pressões, dá prioridade, no--seU 
orçamento monetário à agricultura. -

O Sr. Alexandre Costa (PDS - MA) - Permite V. Ex• um aparte? 

O Sr. Agenor Afaria (PMDB - RN)- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. JOSÉ UNS (PDS- CE) -.Com o maior prazer, Senador Age-
nor Maria, depois que atender ao nobre Senador Alexandre Costa. 

O Sr. Alexandre Cosia (PDS- MA)- Nobre :Senador José Lins, eu 
acompanho o discurso que V. Ex• vem fazendo com sabedoria, mas desejo fa
zer um ligeiro reparo, se é que entendi bem o que V. Ex• disse. V. Ex• disse 
que os 35% de juros para o Nordeste tanto é verdadeiro que a produção au
menta. 

O SR. JOSE UNS (PDS- CE)- V. Ex• me perdoe mas eu não me re
feri, particularmente, ao N ordesté. Fiz feferência à Produção nacional, por
que o Nordeste há dois anos não tem prOdUção. 'Esiãmos numa seca terríveL 

O Sr. Alexandre Costa (PDS- MA)~ Então eu entendi mal, pois com
preendi isso. Porque sabe, V._Ex, perfeitamente que 35% de juros para o Nor
deste é impossível, mesmo porque-80% da produção do Nordeste, do meio
norte não é mecanizada e não se vale de crédito. Ela é agric4ltura de subsis
tência, de quem não se vale de bancos para poder produzir. Logo não gasta. 

O SR. JOSE UNS (PDS - CE) - Logo ni!o pagá os 35%. Está livre 
desse problema. 

O Sr. Alexandre Costa- Estâ livre desse problema mas também vive na 
miséria. 

O SR. JOSE UNS (PDS- CE)- E verdade. V. Ex• tem n!Zi!;,: Os mais 
pobres têm enormes dificuldádeS para orgarilZar o -seu sistema produtivO, dift~ 
culdades que, no momento, pouco tem a ver com o nível dos juros. Mas V. 
Ex• volta talvez ao nosso problema fundamental, que 6 o das condições cli
mãticas quase sempre adversas à produção agrícola. Consídero ainda o grau 
de preparo do homem- isso é, a educação. V. Ex• diz, com muita proprieda-

de, que os pobres do Nordeste não têm um mínimo de condições para tirar 
maior proveito do processo produtivo. Estã certo. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Nobre Senador, peço que con
clua o seu pronunciamento porque temos uma sessão extraordinária marcada 
para às 18 horas e 30 minutos. 

O SR. JOSÉ ÜNS (PDS:::_: CE) -Sr.Pr.,_;ldente, peço a V. Ex• que me 
permita ouvir o nobre Senador Agenor Maria. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Serei breve. Sr. Senador José 
Lins, V. Ex~ sabe que para o agricultor brasileiro, como para o agricultor, de 
um modo geral, do Mundo todo, a sua moeda é a matéria-prima. No Brasil 
vem acontecendo o seguinte: a cada ano que passa ele precisa de mais 
matéria-prima para cofuprar inenos utilidades. V. -Ex• i-eco-nhece que, na rea
tidade, esta é uma das verdades grandes e gritantes, porque, se a sua moeda é 
o que ele produz e o que ele produz é preciso, a cada- ano, produzir mais para 
comprar menos, é um aspecto, realmente, gritante.-Outro aspecto: o proble
ma do ICM, que incide sobre o produto rural. Essa incidência tributária, to
fiando p-or base o preço ad valo rem. sobe assustadoramente a arrecadação do 
Governo em cima de um produto, que, muitas vezes, não é nem gravoso, édeH 
ficitário. E o terceiro as-pecto é o problema d'a aciuisição do implemento. Veja 
V. Ex• urn trator cafeeiro, que custava, em 1979, CrS 200.000,00 subiu para 
Cr$ 600.000,00, triplicando a tributação, subiu 3_0_Q_% _dos impostos. Então, 
nós não temos como, t~abalhando com uma agricultura gravosa e de subsis
tência, responder pelos encargos de tributos e de juros, que subiram dessa 
maneira. Acho que o grande problema da nossa àgricultura é justamente o 
prpblema do tributo. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Nobre Senador, peço que V. 
Ex• conclua o seu discurso. 

O SR_ JOSÉ UNS (PDS- CE)- Sr. Presidente, peço a V. Ex• que me 
conceda mais cinco minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalurne)- Mas temos uma sessão convo
cada para às 18 _horas e '30 minutos. 

O SR. JOSÉ UNS (PDS- CE)- Gastaria de começar respondendo ao 
nobre Senador Agenor Maria. 

S. EX•,- Como os demais, voltã sempre ao problema dos custos, sem anali
sar a questão dos preços dos produtos. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Ka!ume)- Nobre Senador José Lins, vou 
consultar o Plenário se concorda com a prorrogação da sessão por mais cinco 
minutos. 

Consulto o Plenário se está de acordo com a prorrogação. (Pausa.) 

O Sr. Emndro Carreira_ (PMDB -AM)- Sr. Presidente, temos uma lei, 
que ê o Regip1ento Interno. Temos uma sessão marcada para às 18 horas e 30 
minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge KaJume) - Mas, o Plenârio é soberano. 
Peço a V. Ex•, Senador José Lins, que concl_!la o seu discurso. 

O SR. JOSE pNS (PDS - CE) --: Concluirei, Sr. Presidente. 
Em face da exigüidade do tempo, cito -apenas alguns números sobre o 

perfil da agricultura brasileira. 
A elevação do preço do feijão, do milho e da mandioca elevou-os, res~ 

pectivamente de 40,5%, 22,5% e de 17,6% acima da inflação, Isso significa que 
o produtor teve um preço real melhor. Não vale, Sr. Presidente, dizer, como o 
Senador José Richa, que o_único beneficiário desse ãtimento tem sido o inter
mediário. Até, mesmo o Nordeste, quando, nos projetes de irrigação, colheu
se algum feijão, no momento em que os preços ao consumidor estavam altos, 
o benefício estendeu-se imediatamente ao produtor. 

Um outro da_d_o importante para mostrar o apoio do Governo, temo-lo 
na evolução do crê-dito. De 1979 para 1980 o montante de crédito para custeio 
cresceu 87, 5%; de !9SO para !98!, o acréscimo foi de 117%. 

Os crescimentos reais dos preços,- dos citados produtos agrícolas no 
período de 79 a 81 foram os seguintes: 

Algodão: 6,53%; 
Arroz: 1 0,36%; 
Feijão~preto, comum: 19,87%; 
Mandioca:23,7%. 
Finalmente .. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Peço a V. Ex• que C' •• clua. 
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O SR. JOSE UNS (PDS -CE)- ... para concluir, lerei o seguinte tre· 
cho da última mensagem presidencial ao Congresso: 

"A produção agropecuária apresentou, em 1980, uma e~pan
são estimada em 7,2% contra a variação negativa, em 79, de 3,2%. 
Esse crescimento ê resultado de uma expansão de 9,3% das lavouras 
e de 2,3% da produção animal. A área colhida de arroz expandiu-se 
de 14% enquanto a sua produção expandiu-se em 28%." 

Termino, Sr. Presidente, perguntando à Oposição, novamente, o que de
seja ela._ Se está do lado do produtor, a favor do aumento dos preços, ou do 
lado do consumidor contra esse mesmo aumento. Atê agora, o que sinto ê 
uma grande confusão em sua interpretação sobre as questões da economia. 
Era o que tinha a dizer. 

Muito obrigado a V. Ex• 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE L!NS NA 
SESSÃO DE224-81 EQUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORA
DOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSÉ UNS (PDS- CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Comentou-se hoje aqui, exaustivamente, o problema do desemprego no 
País. Ninguém desconhece as dificuldades por que passam alguns setores da 
indústria, sobretudo o da indústria automobilística e das que com ela se inte
gram, o da produção de bens duráveis de consumo e o setor de tecidos. 

O que não-se comentou, porêm, Sr. Presidente, foi o esforço paralelo que 
vem sendo feito p-elo Governo, no sentido de ampliar a criação de novas 
oportunidades de trabalho em outras atividades podudvas, mormente no 
campo da produção de energia, das exportações e da agricultura. Não é fâcil, 
entretanto, corno V. Ex• bem sabe, contemplar, de um lado, as e_xigé:ncias do 
crescimento econômico e, atfmesmo·tempo, aquelas reclamadas pelo comba
te à inflação. Para criar mais empregos, são necessários maiores investimen
tos mas o Governo pretende manter a sua política de austeridade co01 relação 
aos meios de pagamento, sob pena de prejudicar o combate ao processõ infla
cionário, um dos maiores males que afetam a economia brasileira. 

Aliás, como frisei em recente aparte ao nobre Senador Marcos Freire, in
dustriais de grande responsabilidade, ~m São Paulo, pronunciaram-se hâ 
poucos dias a respeito da questão atual do desemprego. Segundo pelo menos 
um deles, o esforço de criação de novos empregos pelo Poder Central, oferece 
uma forte compensação, à queda da oferta de trabalho nos ramos afetados. 

Se em São Paulo houve 93 mil demissõ_es nos últimos cinco meses, ê certo 
que hã também, em outras áreas, um extraordinário esforço de criação de 
mais empregos. E, por exemplo, o caso da agricultura. Por um lado, vemos ... 

O Sr. ltcrmar Franco (PMDB- MG)- Permite um aparte, nobre Sena
dor? 

O SR. JOSÉ LlNS (PDS- CE)- Concederei o aparte a V. Ex• dentro 
de um momento. 

De um lado, a Oposição reclama da inflação e solicita do Governo que 
adote providências enérgicas para combatê-la; mas é claro, que os reflexos 
dessa política serão, necessariamente, recessionista. No entanto a mesma 
oposição reclama, também, como fez, ainda há pouco, o nobre Senador Lá
zaro Barboza, da falta de mais crédito para a agropecuâria do seu Estado. E 
tem mais. Agora, quando a SUDENE procura fazer a aplicação normal dos 
seus recursos num projeto agropecuário de importância, o Senador Marcos 
Freire se mostra descontente. 

A respeito desse problema, Sr. Presidente, vale a pena uma explicação: 
os incentivos fiscais foram criados para atrair investimentos para o Nordeste. 
Esses incentivos não são, .s_en~o, a isca, o chamariz para interessar recursos de 
fora da região. Quando a SUDENE aprova um projeto agropecuário para 
uma empresa multinacional, é essa empresa que vai fazer a parte maior does
forço de implantação do empreendimento. Os recursos do FINOR.consti
tuem a menor parte e, assim mesmo, representarão, quase sempre, uma parti
cipação certa de capital brasileiro, nessa multinacional. 

A grande concentração das aplicações do FINOR está, aliás, na indús
tria. Apenas cerca de 10% estão sendo aplicados na agropecuâría. 

Se considerarmos todos os recursos investidos, com o apoio do FINO R, 
no Nordeste que, certamente, já atingem a mais de 250 bilhões de cruzeiros, a 
participação ·do capital estrangeiro não chega hoje, talvez a mais de 5%. 

Ora, isso. eXige uma anãlise mais sêria, porque bilhões de dólares estão 
entrando no País, para novos investimentos. 

Nesta publicação, ,CIUe tenho em mãos, "0 lndice", dã-se conta de que a 
indústria alemã aplicara, no Brasil, mais de 3 bilhões de dólares, nos próxi
mos anos. A parcela dessey recursos dirigida a#: hoje para o Nordeste tem 
si~o incompreensivelmente pequena. Deveríamos tentar aumentá-la. 

Muitos países que têm problemas regionais oferecem incentivos para_ o 
aporte de capitais a essas regiões pobres. Não conheço, em detalhe, o projeto 
da SANBRA, nem estou aqui para defendê-lo. Defendo, sim, Sr. Presidente, 
uma po1ítica, cujos benefícios são importantes para a minha região. Diz o Se
nador Marcos Freire, que esta política não contempla os aspectos sociais do 
problema nordestino. Certamente S. Ex• não está bem informado sobre ela. 
Os critêrios de aprovação de projetos levam em conta, fundamentalmente, o 
a porte de capitais para essas novas aplicações mas, dâ gran4e ênfase aos índi
ces de criação de empregos na região, por esses empreen~imentos. Isso signi
fica que, um projeto que cria menos emprego recebe menos incentivos do FI
NOR do que aqueles que absorvem mais mão-de-obra. 

Do ponto de vista conjuntural ê importante esclarecer que o Nordeste 
hoje importa carne e outros bens de consumo de origem pecuâria. Hâ portan
to necessidade de grandes investimentos nesse setor. Nós nordestinos, não 
podemos criar problemas. O que devemos fazer ê ajudar a resolvê-los sobre
tudo aqueles que interessai? ao bem-estar das nossas populações. 

Os critêrios de aprovação de projeto pela SUDENE vêm sendo testados 
há 18 anos, vêm sendo sistematicamente analisados pelos Governadores da 
região e por todos os membros do Conselho Deliberativo daquela instituição. 
Têm sido revistos, ãiravês desses anos, sempre com a contribuição dos t~ni
cos da região, dos Goyern_adores, dos representantes ministeriais, das asso
ciações de classe, em-suma de_ todos aqueles que têm uma parcela de respon
sabilidade sobre o desenvolvimento do Nordeste. Esses critérios, certamente, 
jã representam um consenso, quanto à sua validade. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. JOSÉ LINS (PDS - CE) -Concedo o aparte ao nobre Senador 
Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Senador José Lins, não sei se foi 
habilidade de V. E_xt. ou o seu raciocínio por demais veloz, mas praticamente 
eu perdi a oportunidade do meu aparte. 

O SR. JOSÉ LINS (PDS- CE)- Peço desculpas a V. Ex• Gostaria que 
V. Ex• me desse a honra de ouvi-lo. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- V. Ex• não tem que pedirdes
culpas, sou eu quem pede por aparteá-lo. Mas V. Ext., hã poucos instante, 
praticamente raciocinava-como determinando a setorização do desemprego, 
dizendo que há outras áreas em que há pleno emprego. Pelo menos, foi o que 
pude depreender. Se não foi tanto o raciocínio de V. Ex•, quase que ele foi 
co:Dduzido a isso. É por isso que digo que há dificuldade em aparteá-lo, no 
momento em que V. Ex• fala da SANBRA, do FINOR, o V, Ex•, neste ins
tante, diz que apenas o Nordeste importa carne. Não é só o Nordeste, não, 
Excelência, o Brasil todo está importando carne, feijão, arroz, batata. Não 
vamos chamar, tambêm esse sofrimento só para os nordestinos, não. Acho 
que todo brasileiro hoje, sofre com as importações de alimentos. Mas, ape
nas, queria me referir ao problema de desemprego. Para dar um dado, não do 
Senador da Oposição, mas da própria Fundação, o IBGE, cm relação, por 
exemplo, à capital do meu Estado que jâ apresentà, neste instante, mais de 90 
mil desempregados. E veja V. Ex• que complemento com a própria infor
mação do Secretário do Planejamento do Governo de Minas Gerais, que a 
admitir a recessão praticamente econômica que já existe neste País, o controle 
monetarista que aí estã, a capital do :meu Estado pode atingir, em julho, a 
uma faixa de desemprego da ordem de 150 mil pessoas, considerando uma 
população econômica ativa da ordem de 900 mil empregados. E mais ainda, 
Senador José Lins, jã não qaero nem entrar no detalhe daqueles que perce
bem, neste País, apenas de um a três salários mínimos e que, V. Ex'" sabe, cor
responde à grande maioria deste País. Mas. particularmente, na minha Cida
de, Juíz de Fora, a preocupação do desemprego já atinge, hoje, a mêdia e a 
pequena indústrias juíz-foranas. E veja V. Ex• que a base da nossa indústria, 
sobretudo em Juiz de Fora, ê a indústria têxtil. Hã uma preocupação, inclusi
ve hoje, dos industriais mineiros, localizados naquela área, em examinar o 
problema do desemprego. Então, não podemos concordar quando V. Ex' 
tenta levar o problema_ do desemprego apenas para o ABC ou para a indús
tria automobilística. Não, etC hoje já deixou de ser setorial, e aí é que vai a 
nossa discordância, nós não sabemos como encaminhar essa massa de desem .. 
prego, sobretudo a massa de desempregados de Minas Gerais. 

Q SR. JOSÉ LINS (PDS.,.- CE)- Nobre Senador Itamar Franco, não 
creio que seja o momento de dizermos que o BrasiJ desfruta de pleno empre-
go. t uma verdade, aliás, secular nesse País, que temos uma grande massa de 
desempregados. Jã não ê nova, tambêm a identificação do recente: problema 
de desemprego agudo, principalmente nas grandes cidades e em determinado 
setores. O que aqui não se provou é que o total de empregos, no País. esteja 
decrescendo. _Citei quanto a isto, o testemunho de um grande- empre-sário na
cionaJ, o Sr. Antônio Ermírio de Moraes, que há poucos dias declarou, na te-: 
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levisão que algumas das suas indústrias precisam de empregados e não encon
tram. 

O Sr. !tamar Franco (PMDB- MG)- Não, V. Ex• não completou o 
raciocínio do grande industrial brasileiro. 

O SR. JO_Sl'l UNS (PDS - CE) ~ t possível que em· Belo Horizonte 
haja 90 mil desempregados ... 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) ___:Não, V. Ex• não pode negar 
porque os dados são do Governo de V. Ex• 

O SR. JOSJ'i UNS (PDS - CE) --' Não. Não nego ... 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Mas quando v: Ex•díz. que há 
setores localizados, quero dizer que não há Somente em setores localizados, 
Ex" Vou dar outro detalhe importante, e costumo dar sempre dados do Go
verno. V. Ex~ é Líder do Governo na ãrea económica, manipula mCihor do 
que nós os dados - quando digo manipular é no bom sentido porqu~ recebe 
daquelas fontes que nós não temos sequer alcance de c:otejá-las mas dados do 
Governo também, Ex" Por exemplo, no setor rural, de 1972 a 1976, o empre
gado temporário cresceu~ neste País, da ordem de 100%, o chamado bóia-fria. 
E vem o Ministro do Trabalho e diz: "não, agora o bóia-fria _estâ ganhando, 
no Paraná, mil cruzeiros por dia." Ora, Ex• os dados estão aí, a própria es
tatística do Governo. Então o que nós precisathOs considerar - não vou 
atrapalhar V. Ex• porque o Prciidellte já Chama a atenção- é que o Governo 
tem que reconhecer que o desemprego não é setorial. 

O SR. JOSt UNS (PDS- CE)- Sr. Presidente, vê bem V. Ex• que o 
Senador Itamar Franco, defendendá a tCSC de que hã mais desemprego no 
País, informa que o empreg-o na área dO-s bóias-frias Cresceu da ordem de 
100%1 Isso prova, exatarnen-te, que o empre8:o aumenta e muito. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Não, Ex•, empregados tempo
rários, V. Ex• tem que colocar o raciocíniO certo. 

O SR. JOSt UNS (PDS- CE)- Na realidade, S. Ex• me traz uin ar-
gumento a 'favor da minha tese ... 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Em absoluto, Ex• 
O SR. JOSÊ UNS (PDS- CE)- ... o emprego cresceu cerca de 100% 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG)- Então-, V. Ex• não eritendéu, e 
eu tenho que explicar a V. Ex" 

O SR. JOSÊ UNS (PDS- CEf-V. Ex• disse também que o País im
porta carne.._ 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Não, va~os voltar ao emprega
do temporário, Ex• 

O SR. JOSÊ UNS (PDS__; CE) -V. Êx• me desculpe, !Das tenho que 
continuar. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG),_- __ V. Ex• pode continuar, mas eu 
só quero deixar registrado que V. Ex• está ~orlcluindO -erradamente o que eu 
disse. - - · 

O SR. JOSIO UNS (PDS - CE) - Não estou concluindo nada. Repito 
apenas o que V. Ex• diz. -

O Sr. Itamar Franco (PMD-8 - MG) - Falei em empregado tempow 
rário, Ex• O que significa emprego teinpoi~.r10? V. Ex•- sabe--riie1h~r do Ciue eu 
o que isto significa. - -~- · -- - - -

O SR. JOSt UNS (PDS - CE) - v-. Ex• ainda comete outro engano, 
quando diz que importamos carne. - ---

0 Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Foi V: Ex• quem acabou de di
zer ainda há pouco. 

O SR. JOSÊ UNS (PDS -CE)_:_ V.'fu.i.me.permite continuar? Ê 
possível que tenhamos, importado alguns quilos, algumas toneladas de carne. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Alguns quilos? 

O SR. JOSÊ UNS (PDS- CE)- V. Ex• porém não dispõe dos dados a 
respeito do nosso mercado externo de carne. 

O Sr. Itamar Franco (PMúl!- MG)- Quantos quilos, Ex•? Dois qui
los? 

O SR. JOSÊ UNS (PDS - CE)- Nossas exportações se elevam, tal
vez, a mais de cem milhões de dólares. Os números precisos poderei trazê-los 
para V. Ex• É preciso manipu1ãi as estatíStrcas conVCD.ientemente. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG) -l'l verdade, se a unidade deV. 
Ex• é o quilo, concordo. 

O SR. JOSt LINS (PDS- CE)- Sr. Presidente, o prob1émado com
bate à inflação exige sacrificios do povo. Reprimir, agora, esse esforço sig'riifi-

carâ; mais tarde, a submissão a um mal maior. Então, não teremos apena. o 
desemprego que temos agora, mas um problema muito mais sério e doloros '· 

Eram estas Sr. Presidente, as explicações que eu desejava trazer. Procu ei 
analisar principalm~nte, os objetivos da SUDENE, ao aprovar o projeto {a 
SANBRA, na próxiiila sexta-feira. Tal medida parece-me importante para ) 
Nordeste. Eu desejaria: que muitos oUtros investimentos dessa natureza fo! · 
sem feitos na região, con:i _o apoio do FINO R. Seríam mais recursos que ali s~ 
fixariam, coisa que há tantos anos vem sendo buscada, pelos que querem ') 
desenvolvimento do Nordeste. 

M_uito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem/ Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LlNS NA 
SESSÃO DE 294-8I E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA
DOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSÉ LINS (PDS - CE) - Sr. Presidente; Srs. Senadores: 
Sou do Nordeste. Não falo sobre ele por ouvir falar. Conheço profunda

mente as suas vocações, carências e necessidades. Sinto no próprio coração as 
suas tristezas, mas, também as suas esperanças. Por isso, conheço também 
aqueles que se dedicam à causa pública d"l:quela região. 

Mário David Andreazza é nordestino, porque_ o Nordeste assim o elegeu. 
S. Ex" sabe, Sr. Presidente, amar a caUsa do N ardeste e a ela se se dedica 

mais d<;~ __ que a tudo e~_ seu _Mil}istérjo. O espíritO ae Combatividade desse ho
mem Já éra conhecido de to"do o País. 

No entã.nto, teri<lSicfo preciso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, teria sido 
necessário entregar a Mário David Aridreaà:ã. as preocupações pelo Nordeste 
para que ele pudesse revelar o espírito de humanidade, a _sua vocação e sensi
bilidade para compreender as grandes questões sociais, cujas soluções este 
País busca tão desesperadamente. Por isto, Sr. Presidente, que sejam estas mi
nhas palavras iniciais, de elogio ao trabalho desse homem que tanto-tem feito 
e que, assim mesmo, guarda a consciência do muito que ainda precisa realizar 
pelos norde_stinos. 

Sr. Presidente, o Nordeste é uma região multiforme. Se limitássemos um 
círculo, com a ponta do compasso, em Petrolina ou Juazeiro e um raio aberto 
de soo-a rooo quilómetros, e traçássemos sobre o mapa da região uma circun
ferência, teríamos~ praticamente, deixado todo o Nordeste dentro deste círcu
lo .. Dele podemos tirar uma primeira coroa, um~ coroa molhada. Não hâ fal
ta de chuva nas proximidades do Oceano, nem no extremo oeste da Bahia e 
nem no Maranhão. Uma segunda coroa interna _nos alertará. Aí as condições 
do clima periclitam. Estamos na Zona do Agreste e do Serrado. Para dentro 
dela está o Nordeste seco, sofrido, o vasto e ensolarado domínio do sertão. O 
sertão, -sr. Presidente, ocupa metade do Nordeste e abriga mais da metade da 
sua população. "Se a renda per capita do Nordeste _é hoje cerca de 50% da do 
brasileiro médio, a dOs sertanejos é menos da metade daquela de que desfruta 
o Nordeste como um todo. Mas é preciso dizer: o Nordeste, Sr. Presidente, 
não é melhor nem pior do qtie o Brasil: dele fazemos parte, somos apenas 
uma _faceta dessa Nação cujo matizado destin·o estamos construindo. O País 
também não é uniforme. Suas regiões não são iguais. O que nos distingue, o 
que nos faz diferentes através do territóriõ é a geogrãfla humaóa. O paulista 
encÕntróu São Paulo com a chuva que Deus lhe deu. Nós não. Nós precisa
mos construír primeiro as bases hidrológicas do nosso próprio meio físico e, 
por isso, da nossa própria civilização -tropical. h a geografia que nos dã 
feição, como dá feiçãO aos amazônios e colnó dà feição ao resto do País. Há 
porém, aqui, uni fato- caracteríStico. No borrão da nossa geografia humana 
uma mancha avulta: é a mancha da seca. 

Aqueles que dizem que a seca é apenas um dos aspectos da nossa proble
rnâtica;-acertam apenas eril parte. Ela não é um acidente vulgar. Não. Ela é 
muito m~is do que isso. É um atributo ~unc;l~mental. e. ela que obriga o Go
ver~o a_criar o_ velho Departat?ento de Obrãs Ç_ontra a Seca, ainda em 1909; é 
ela qUé~õbri&a a criar a SUDENE. cinq~érlta anOs depois, em 1959; é ela que 
cria milhares e milhares de famintos durante as épocas castigadas; é ela enfim 
que nos deixa acorrentados às chocantes desigualdades económicas e sociais 
que nos deprimem ante o país inteiro. QuandO, Sr. Presiderite, quando Mário 
David Andreazza, o Ministro do Interior do Governo Figueiredo realça a di
mensão da questão da seca, é preciso reconhecer que ele não estâ senão iden
tificanao o cerne da problemãtica do Nordeste. 

A seca tem dois aspectos distintos. De quando em vez o céu nos nega o 
aguaceiro das chuvas por meses a fio. A terra estorrica. Nada medra e o povo 
se flagela. É o aspecto agudo. Já aprendemos a nos salvar nesses momentos. 
Nunca, jamais em tempo algum, qualquer País teve tanta capacidade para en
frentar um problema social, um problema de geografia humana e económica 
quanto o Brasil para enfrentar a seca nesses anos de crise. Estão aí, Sr. PresiM 
dente, as ações do Governo Federal, apoiando milhões de homens que se vi
ram repentinamente desempregados. Que Pais do mundo é capaz de, em pou
cos dias, mobilizar tantos recursos e tanta organização para apoiar 4 milhões 
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de pessoas em suas próprias casas? Há pouco o Sahel passou 5 anos em seca. 
Nem a ONU foi capaz de resolver o seu problema. A fome amortalhou os la
res de milhares e milhares de famílias. Aqui não. Nós já sabemos, Sr. Minis
tro, resolver os problemas dessas fases agudas que nos assolam. Podemos es
colher soluções diferentes, a cada ano. Podemos até variar quanto aos meios 
de assistência, mas já não temos problemas para assistir milhões de sertanejos 
nessas horas de calamidade. 

Esqueçamos esta página, ela está ultrapassada. Está lida e relida. Ela 
pode ser simplesmente posta à margem da nossa História. Mas a seca tem um 
outro aspecto crônico, mais difuso e mais disfarçado. Por este_ lado os seus 
efeitos crescem, propagam-se, tornam-se quase coritínuos. É para esse aspec
to, é para o tratamento dessa doença crónica; Sr. Min"istro, que eu me volto 
neste momento. É este o problema que hoje nos aflige e que urge resolver. 
Consideradas essas duas faces da geografia humana do Nordeste, pergunto a 
v. Ex•: 

Primeiro, quanto ao aspecto agud~ 4_o problema. Por dois anos consecu
tivos, vimos sendo assistidos. No momento, porém, estamos no limiar de uma 
mudança. Já não há seca mas ainda não há inverno. Por isso, os nordestinos 
se perguntam: o que pensa o Governo? O -cjüe pe-nsa o Ministro, nesse exato 
momento de incerteza sobre a desmobilização da assistência ao Nordeste? 

A segunda pergunta, Sr. Ministro, se refere às ações de longo prazo. 
Como V. Ex• encara a solução do problema crônico? 

Não há, aqui, necessidade de uma séria decisão política? Não há aqui ne
cessidade de uma dimensão econômica'? Não prec~upa a V. _Ex• a valorização 
do destino dos órgãos de apoio ao Nordeste: a SUDENE, o Departamento de 
Obras Contra as Secas, a CODEVASP e o Banco do Nordeste ... ? 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE)- E a CHESF. 

O SR. JOSÉ LINS (PDS - CE) - E a CHESF. 
Não se pergunta também V. Ex• sobre os destinos_dos grandes progra

mas que estão a pedir mais recursos? Quer o Senador Humberto Lucena vin
cular 30% da receita da União: eu peço apenas um plano cuja dimensão satis
faça a verdadeira solução dos problemas do Nordeste. Que diz V. Ex• sobre 
isso? O que diz V. Ex•? (Muito bem.') 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALOYSIO CHA
VES NA SESSÃO DE 6-5-SI E QUE. ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR: ALOYSIO CHAVES (PDS - PA. Para emitir parecer.) - Sr. 
Presidente e Srs. Sénadores: 

O eminente Senhor Presidente da República, nos termos da Consti
tuição, solicita autorização para auseniar~se do -~-'!ís, no dec1,1rso da segunda 
quinzena de maio de I 981, para viSitar a RePCiblica Federal da Alemanha, a 
convite do }9-Ministro daquele país. 

A visita do Senhor Presidente da República dá continuidade aos entendi
mentos e relações do Brasil com a República Federal da Alemanha nos seto
res político, econômico, científico e culiui-al, que constitilrjã uma linha da 
nossa política externa e uma tradição que tem sido invariavelmente observa
da. 

Ela consulta aos interesses do País e encontra respaldo no Regimento In
terno desta Casa, razão pela qua! B: Com~ssão de Constituição e Justiça opina 
favoravelmente ao deferimento pedido. 

f. o. parecer, S_r. Presidente. (Muito_ bem.') 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. TANCREDO NE· 
VES NA SES SÃ O DE 6-5-81 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. TANCREDO NEVES (PP- MG. Para emitir parecer.)- Sr. 
Presidente e Srs. Senadoies: ---

0 Jlustre Senhor Presidente da República pede autorização do Congres~ 
so Nacional para ausentar-se do País no decurso de uma quinzena do mês de 
maio de 1981, em visita oficial à República Federal da Alemanha. 

A proposição já transitou pela Câmara dos Deputados, onde encontrou 
o apoio de todos os partidos nela representados. A sua tramitação agora rio 
Senado, merece da parte do Relator da Comissão de Relações Exteriores o 
seu parecer favorável. 

Ê desnecessário pôr em destaque a importância do relacionamento entre 
o Brasil e a República Federal da Alemanha. São duas Nações que estão hoje 
na liderança de importantes setores da vida internacional. 

No plano econômico, jâ temos em relação à República Federal da Ale
manha um intercâmbio intenso, que se apóia em sólida base institucional, 
onde avultam acordos bilaterais sobre investimentos e fmanciamentos, para 
evitar a dupla tributação; sobre coopet~n;ão no setor agrícola, sobre transpor
tes aêreos regulares; sobre transportes marítimos e sobre cooperação nos 
campos dos usos pacíficos da energia nuclear. 

O vaTor- total do comércio bilateral entre o Brasil e a República Federal 
da Alemanha beirou a 3 bilhões de dólares o ano passado. E o principal par~ 
ceiro do Brasil no Mercado Comum Europeu e, também, como mercado 
comprador quanto forncedor, a República Federal da Alemanha foi respon
sável por quase 7% do comérciO exterior do Brasil. Ela ê o segundo. maior in
vestidor após os Estados Unidos, sendo responsável por 15,3% dos investi
mentos externos no nosso País. 

As nossas relações culturais, bem como as que respeitam à ciência e à
tecnologia, passam por um desenvolvimento apreciável. Neste particular, 
cumpre ressaltar os esforços da Comissão Mista Teuto-Brasileira de Coope
ração Científica e Tecnológica. 

Ao enfocar-se a conjuntura internacional, ressalta o peso específico da 
República Federal da Alemanha na condução das relações Leste-Oeste. De
fensora do bom convívio com a União Soviética e demais nações do Leste Eu
ropeu, a política-alemã de distensão tem prestado contribuição inestimável à 
preservação da paz mundial. 

Ê da maior importância, como se vê, a viat .11 que o Presidente J l'à0 

Baptista Figueiredo farã à República Federal da Alemanha. 
Temos todo o interesse em ver realmente os vínculos entre o Brasil e An,:: 

manha, não apenas ampliados, como fortalecidos. _ 
Assim, Sr. Presidente, opinamos favoravelmente ao pedido de autori

zação. (Muito bem.'} 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÁSIO "!"'· 
RA NA SESSÃODE6·5-8I E QUE. ENTREGUE À 1/.EV!SlODO 
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTER"1RMENTE. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC. Pronuncia o seguinte d .. curso.) 
- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Os males do crescimento excessivo. de in(lrn~ros agltJmerados urbar.,..s 
brasileiros têm sido de tal ordem que recomendant soluções imediatas, dentre 
elas a realização de um esforço no sentido de descentralizar as atividades, c-o
nômicas. 

Os graus de concentração não são idênticos em todas as partes. A:,,, 
entre as regiões brasileiras, o Sudeste (Minas Gerais. Espírito Santo, R: 
Janeiro e São :Pàulo) concentra população e riqueza. Mas esta própria R• 
pode e deve ser desdobrada, _pois o deSenvolvimento de São Paulo é nh· ·to 
mais elevadO que o do Espírito SantO. E mesmo São Paulo não é um Estado 
em que população e riqueza se distribuem igualmente._ A concentração destas 
ocorre princip-almente nos 33 muiliciplõS ·r:ncluidos na Região Metropolitana 
de São Paulo. 

Santa Catarina. no entanto, ê um Estado que apresenta algumas (ll:e
renças, ~significativas, frente ao modelo brasileiro. Podemos dizer que 
tacto apresenta um modelo próprio de desenvolvimento econômico e soc1~ 
população se distribui bastante equitativamente pelo espaço geográfico 
riilense, o qUe evita o sUrgimento daqueles problemas causados pelas gu 
aglomerações urbanas. Para uma população estadual, segundo o Censo . 
mográfico de 1980, de 3.687.659 habit8.ntes, a capital, Florianópolis,-conL .. 
com 196.055 p"essoas. ou seja, 5,3% do total, aproximadamente. Na verdade~ 
as cfdades de Santa Catarina são pequenas, ou no màximo de porte 1édi . 

A geografia condicionou està distribuição d~..uo[':-d.uca espacial. . Lopo~ 
grafia do taritório, sendo predominantemente acid 1tada, além das serras 
Geral e do l\lar~ dificultou. come ainda diL. wh~ agricultura conlercial 
extensa. As ô!Xceções não são muitas, e dcnrre elas mos citar a fruticu1tuN 
ra, onde há um desenvolvimento em acentuadas b;LS :; t6cnicas. 

A vocação do Estado é sem dú.vida alguma indusí ·ia!, setor em que pre
dominam empresas de médio e pequeno porte, m uit1s dela~o. -ie expressão na
cional e internacional, em especial nos ramos têxtil, metai-mecanü.:u. cerâmi
co e de alimentação. 

O Cadastro Industrial da Federação. <:fas Indústrias de Santa Catarina 
1978/79 indicou que no Estado, para 405 empresa~ com mais de 100 empre
gados, as 35 com mais de 1.000 empregados totalizavam 74.859 trabalhado· 
res, enquanto as abalxõ daquele limite e até 100. sendo 370 empresa~, einpie-. 
gavam 169.866-pessoas. 

Muito embora dois pólos- Joinville e Blumenau- tenham um·.1 popu
lação empregada (em empresas com até 500 empregados) de 88.174 pe::.soas. 
outras microrregíões apresentam também um relativ('l ctc.;.;:.;;,~:~!vimento in · 
dustrial, no que empregam 81.692 pessoas. 

Uma outra característica do parque industrial ~ta.r'nense, e que necessi~ 
ta ser aprofundada. é a do aproveitamento ,ia matéria-prima local - agríco
la, mineral, vegetal, ou animal. A suinoculf.ura, a avicultura e a extração de 
minerais não-metálicos são a base para ind-.lstrias cujo desempenho tem sido 
digno de nota. O desfrute do rebanho suíao de Santa Catarina está entre os 
maiores dentre os países criadores, enqua~J~r') a criação de: aves vem apresen-
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tando progressos rápidos e significativos, pois enquanto ..:m 1966 um coítL· 
mo de ração de 3,400kg por ave resultav.a num peso de 1,200 kg por dia, com 
um índice de mortalidade de _8%, em 1974 este último caía a apenas 2%, ao 
lado de uma redução no consumo de ração por ave (de 2,200kg), muito embo
ra em 55 dias o peso alcançado pelos animais tenha atingido a 1,700kg. 

O dinamismo da estrutura industrial e agroindustrial de Santa Catarina 
fica demonstrado pelo seu desempenho tomado_ globalmente. Entre 1970 e 
1978 a indústria de transformação catarinense apresentou um--crescimento 
médio anual de 14,7%. Em virtude disso 6 que o setor secundário (a indústria) 
hoje participa com quase 30% da renda interna do Estado. 

Sr. Presidente, o crescimento econômico é um grande consumidor de 
energia. Muito embora não seja igual este consumo, setor por setor, cada eta~ 
pa da produção econômica sempre absorve urna parcela de energia. Assim, 
no conjunto, a energia consumida, em especial nos processos acelerados de 
crescimento, atinge a valores elevados, 

Em Santa Catarina, à vista dos dados_da expansão industrial jâ mencio
nados. entre 1970 e 1980, a taxa mêdia geométrica anual de crescimento foi de 
aproximadamente 20%. 

O grande consumidor de energia elétrica é o setor industrial com uma 
participação, em 1979, da ordem de 58%, enquanto os demais consumos, resi
dencial, comercial e outros, alcançaram 16,8, 12 e 13,2%, respc.;tivamente. 

Por outro lado, para assegurar ritmo ao crescimento industrial, são ne
'.ssários investimentos elevad_os na prOdução de energia elétrica. 

No entanto, hoje existe, e bastante real, uma ameaça ao prosseguimento 
uesses-mvestimentos, o que, num prazo imediato, poderá retardar o cresci~ 
mente industrial no Estado, atualmente superior à própria média do País. 

Problemas na produção técniCa de energia elêtrica não existem no mo
mento. A l;mitação estâ localizada em outras fases da produção econômica, 
ou seja, na manutenção da rede de distribuição, sua operação e o aumento de 
sua capacidade de transformação e distribuição em tetmos compatíveis com o 
crescimento da economia catarinense. 

As Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC - e o Governo do 
Estado já atingiram -o limite do grau de endividamento permitido pelo Gover
no Federal, enquanto os r~ursos da ELETROBRÃS, por força da polftica de 
contenção do setor público, não serão aplicados. 

Com isto, um futuro de_racionamento energético estâ delineado, o qual 
será de dramáticas conseqUências para a econotniJfCãtãrinense, em especial a 
indústria do Estado, que não terá outra saída a não ser reduzir o nfvel de em
prego, num territórío em que pelo menos 80 mil devem ·ser criados a cada 
ano. 

Sr. Presidente, três Federações patronais do Estado- da~ Indústrias, do 
Comércio e da Agricultura - encaminharam um memorial ao Vice
Presidente da República, Aureliano Chaves, no qual apresentaram soluções 
alternativas para a realização dos investimentos ene'rg~ticos necessârios em 
Santa Catarina, por intermédio de recursos não inflacionârioS. Nele advertem 
que "a manutenção das diretrizes estabelecidas para as Centrais Elêtricas de 
Santa Catarina S.A. - CELESC- importa rã na estagnação completa e não 
na simples redução do ritmo de crescimento industrial" do Est'ldo. 

ConcordamQs que o Govetno promova ações no sentido de rorp.per o 
cerco inflacionãrio. No entanto, quando existem condições de serem realizaR 
cf<"'!s investimentos por intermédio de recursos não inflacionários, deixa de se 
justificar a opção de reduzir o ritmo de crescimento de uma economia estaM 
dU;iL 

Por tudo isto, somos levados a acreditar que haverâ um exame pondera
do da matéria e que as providências necessârias ã continuidade do desenvolvi
mento catarinense sejam aceitas--e prãticadas. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, teinos, repetidas vezes, ocupado a tribu
na do Senado para condenar, com veemência, a ordem econômica estabeleci
da nos últimos anos neste País, e dizer da necessidade de uma reorientação 
dessa ordem económica. 

Ainda temos falado, repetidas vezes- e a nossa voz ·não ê voz isolada, E 
o ponto de vista da unanimidade das Oposições nesta Casa, e atê mesmo inte
grantes do Partido do Governo - temos falado, repetidas vezes, que devem 
ser estabelecidas prioridades nos empreendimentos nacionais. 

O Governo Federal se preocupa com a implantação dos grandes proje
tas, buscando impressionar a Nação brasileira, mas, com complementação 
dessas_ obras, se esquece do conjunto. 

O Governo Federal tem drenado recursos para a construção de dezenas 
de hidrel~tricas, duas de porte extraordinário- Itaipu e Itacuruf, No entanto 
ao mesmo tempo em que constrói essas usinas hidrelêtricas, o Governo se es
quece de reservar recursos financeiros para as linhas de transmissão. 

O Sr. Slberto Silvo (PP - PI) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Ouviremos V. Ex• com pra
zer, Senador Alberto Silva. 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- O discurso que V. Ex• profere nesta tar
de coloca aquilo que podemos chamar de os pingos nos is. V. Ex' acaba de 
demonstrar que, em seu Estado natal, centenas de pequenas e m~ias indús
trias que utilizam energia são capazes de gerar empregos e produção exportâ
vel, por conseguinte, absolutamente não inflacionãria. Pelo contrário, antiin
flacionâri3.. Então, para a energia que impulsiona essas indústrias, creio que 
se poderiam tirar recursos, por exemplo, da energia nuclear, e insuflâ-los nas 
indústrias de Santa C-atarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São PauR 
lo, do resto do Brasil, que promovem empregos e bens produzidos que geram 
riquezas._ Não hã- acredito- povo nenhum_ que vâ a algum lugar se não geR 
rar riqueza da terra ou do mar. Por espiritismo é que não se constrói nada. 
Temos que produzir, e produzír bens que sejam capazes de gerar empregos e 
sejam capazes de ser exportados. V. Ex• tem absoluta e total razão, e, tem o 
meu apoio, nesta tarde, pelo discurso que profere. 

O SR. E VELÁ SIO VIEIRA (PP- SC)- Agradecemos a manifestação 
e o apoiO do -r-epresentante do Piauí, Senador Alberto Silva, neste pleito, que 
não é apenas do Estado de Santa Catarina. É um pleito do Brasil, principal
mente do meu Estado, do Paraná e do Rio Grande do Sul. 

-V. Ex• falou em energia nuclear, Estamos drenando para este setor recur
sos de que não dispomos, contraindo emprêstímos, no exterior, a juros ele~ 
vadíssimos, deixando de aproveitar o grande potencial hídrico com que con
tamos, uma energia a tarifas inferiores às de origem nuclear. 

Construímos portentosas hidrelétricas, mas nos descuidamos, nos descu
ramos das linhas de transmissão. 

O Governo construiu no Paranã as Hidrelêtricas Foz d' Areia, Salto San~ 
tiago e Salto Osório. Pois bem! Essas usinas estão gerando energia, mas essa 
energia não estâ sendo conduzida aos centros consumidores. Em razio disto, 
neste ano, o Paranã, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, especialmente 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estão sob ameaça de racionamento. A 
própria Itaipu ficará Concluída e não vai poder fornecer energia aos centros 
consumidores, por falta de linhas de transmissão. 

Isto não é apenas uma falha. Isto ê uma irresponsabilidade da politica 
energética do Governo Federal. Não é exceção, porque a irresponsabilidade 
do Governo prevalece em todas as atividades deste País. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÁSlO VIEIRA (PP- SC)- Com muita satisfação, nobre 
Senador Mauro BenevideS. 

O Sr. Mauro B~nevides (PMDB- CE)_: O discurso de V. Ex• 6 daqílc
les em torno dos quais o Governo deve meditar com muita profundidade. 
Chamaria também a atenção de V. Ex• para esta política tarifária, no que tan
ge à energia elétrica. Sabe V. Ex•, e foi mencionado no seu pronunciamento, 
que a cada trimestre os usuãrios vão experimentar um aumento de 17% no 
preço do quilowatt. No final do exercfcio, significa praticamente !00% de au
mento. Aí ê que cabe novamente a increpação justa de V. Ex•: ~uma irres
ponsabilidade conduzir, assim, a política energética do Pafs. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Muito obrigado a V. Ex•, 
nobre Senador Mauro Benevides. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senhor Presidente da República tem ido 
constantemente às emissoras de televisão, às emissoras de rá.dio e aos jornais, 
e tem feito apelos patéticos no sentido de aumentarmos a produção, de expor
tarmos mais, pofque o endividamento externo 6 crescente c está deixando o 
nosso País em situação muito diflcil perante os nossos credores. 

O Governo faz apelos patéticos no sentido de se expandir o desenvolvi R 
menta nacional em todas as áreas para se gerar anualmente um milhão e meio 
de oportunidades de emprego, mas este mesmo Governo se esquece de desti
nar recursos para obras tais como a que acabo de mencionar, que efetivamen
te impulsionarão o desenvolvimento. 

Um Estado como Santa Catarina, cujo empresariado tem urna grande 
capacidade, terit posSibilidades, mesmo diante das dificuldades ccondmico
financeiras, de expandir o seu parque industrial, encontra na car!ncía de 
energia elétrica, o seu grande óbice. E preciso que o Governo - e especial
mente o seu Ministro das Mirias e Energia que deveria ter, nesta Casa, um 
porta~voz para, nesta hora, nos informar, para nos orientar- esteja atento 
para esse aspecto. Construir usinas hi_drel~tricas ~ necessário, mas, símultaR 
neamente, são necessárias as linhas de transmissão para que a energia produ .. 
zída seja consumida e possamos desenvolver todas as ativídadcs, particular .. 
mente as atividades industriais neste Pafs. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MO)- V. Ex• me permite, nobre Sena-
dor? · 
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O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP-- SC} ~Ouço o nobre Senador Ita
mar Franco. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- V. Ex' iniciou -o seu pronuncia
mento, analisando a economia do seu Estado. E é importante ser repetitivo, 
Senador Evelásio Vieira, dizer mais uma vez do trabalho marcante de V. Ex• 
no Senado federal. 

SR- EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) --- Muito obrigado. 
O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- V. Ex• analisa um aspecto im

portante, que diz respeitO à pequena e média- empreSa industrial catarinense e, 
evidentemente, agora extrapolando para o Paraná e Rio Grande do Sul, no 
problema energético. Teríamos é fato distigllif o_ 3.speCio _?a O sina âo Salto 
Osório, em função da finha de transmissão. Tecnicãmente, ã transmissão de 
grandes blocos de eletricidade às distâncíaS rriãiS longas é: um detalhe de or
dem técnica qUe está sendo examinado, está sendo estudado nacionalmente e 
internaCionalmente. Mas ao que parece não é o exemplo que V. Ex• traz à 
Casa 

O SR_ EVELÃSIO VTEIRA (PP- SC)_- Tucuruí,por exemplo. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Exatamente, seria o caso de Tu
curuí. Mas o exemplo que V. Ex• traz à Casa - e por isso que eu classifico a 
sua fala como uma denúncia séria ao Governo e que deveria ser respondida 
pela Liderança governista nesta Casa. Mas V. Ex• sabe que o Governo não 
vai responder, neste instante, a sua indagação. -

O SR. EVELÁS!O VIEIRA (PP - SC)- Como, d-e um modo geral, 
não responde. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Como, de um modo geral, não 
responde. Mas o seu questionamento vai permanecer. Então, não hã descul
pa, no caso presente, ho caso local, dizer que-são transmissões ã grandes dis
tâncias. Tudo indica não ser técnico o-problema. Meus parabé:ns a V. Ex• 
pelo seu pronunciamento. 

O SR_ EVELÃS!O VIEIRA (PP - SC)- Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Alberto Silva (PP - PI) - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÃSfO VIEIRA (PP- SC) -Sempre ó uma alegria ouvir 
V. Ex•, que, habitualmente, traz contribuições magníficas a qualquer mani
festação nesta Casa. 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- Muito obrigado a V_ Ex• e que, há pou
co, o-·nobre Senador Mauro Benevides fez uma referência ao aumento de tari
fas de eletricidade no País e q-uero trazer aqui um tesiemunho e, talvez, uma 
contribuição. É que poderíamos sugerir uma inSp·eção, através talvez da Co
missão de Minas e Energia, ou não sei de que forma, nas empresas distribui
doras de energia elétrica, porque se diz que é nec~sârio aumentara t~rifa 
para cobrir os custos de adminiStração- porque não seriam-só os ~stos de 
investimentos - os· cUstos de administração de eÕergia elétrica. Quero dar 
um exemplo a V. Ex• Quando assumi o GoVerno do Estado do Pi_auí, e~con
trei a Companhia de Energia Elétrica do meu Estado praticamente falida. Em 
menos de um ano, nós restabelecemos a credibilidade da Companhia, expan
dimos as linhas de transmissão a um volume de 4 mil quilômetros de extensão 
em toda a malha do Estado e, com um pequeno acré:scimo administrativo, foi 
possível que essa empresa tivesse uma renda de tal ordem que pôde fazer rein
vestimentos. Depois que deixei o EStado, estou informado de que o empre
guismo desenfreado foi tão grande, que a Comparihia passa por dificuldades 
insanáveis e precisa aumentar a tarifa, quer dizer, prejudicando a população, 
a indUstria e tudo ___ o mais porque se se aumenta o _preço ~a t~rifa, ~umenta o 
preço do produto acabado e aí nós vamos numa bola de neVe: s'!be o_ número 
de empregados, sobe a tarifa, nós não chegamos a nenhum lugar. Era neces· 
sârio dar um freio. Uma companhia de eletricidade tem que ter o seu quadro 
restrito e não estar sujeita ao empreB;uismo desenfreado, como está por ar a 
fora. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Lembro a V. Ex•, nobre Sena
dor Evelásio Vieira, que o seu tempo Jã terminou, pOrfa.nto, Solicito que ter
mine o seu pronunciamento. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC) -Concluo já, Sr. Presidente. 
Muito obrigado a V. Ex•, nobre Senador Alberto Silva, por essa bela 

contribuição. V. Ex• desenvolveu uma ação sêria, inteligentC, em que procu
rou sempre estudar, com o maior carinho, a maior atenção, as melhores prio
ridades, dentre todas as prioridades. Procuro~ agir com austeri~ade, o que já 
não acontece agora. Mas ê exatamente por isso Que a maioria dO povo do 
Piauí deseja e quer o retorno de V, Ex' à administração sUperior daquele Es· 
tado. 

O Sr. Alberto Silva (PP - PI)- Muito obrigado a V. Ex• 
O Sr. Mendes Cana/e. (PP.:....:_ Ms)- Permite-~e V. Ex" um aparte? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (PP- SC)- Ouço, para em seguida con-
cluir, o nobre Senador Mendes Canale. 

O Sr. Mendes Cana/e (PP- ~S)-Meu caro Lícfer, como de costume, 
OuÇo co_m muita.ã"tençãÕ os-pronunciamentos que V. Ex• tem feito nesta Ca
sa, todos eles voltados para o desenvolvimento da economia nacional, proce
dendo assim as suas mais veementes_ críticas ao Governo, mas críticas cons
trutivas e qUe, infelizmente, o Governo não tem sabido levar em conside. 
ração. Mas se V. Ex• reclama exatamente uma infra-estrutura, um suporte 
P<_!ra o desenvolvimento das pequenas e médias indústri.as no seu Estado, veja 
V. Ex'" que não é diferente o clamor em to~os os outros segmentos da econo
mia da vida nacional. Nós, no Mato Grosso do Sul, temos reclamado e 
cobrado, constantemente, do Governo, no tocante ao desenvolvimento da 
economia básica do nosso Estado que é a agropecuária. O Estado foi dividido 
exatamente coin este obJetivo de incrementar o desenvolvimento da economia 
bási.ca daquela área e poder, assim, passar do campo da produção para a pro
dutividade. Infelizmente, nós continuamos totalmente desassistidos e com um 
tratamento até diferente. Ao i_nvés de termos_ um tratamento diferente para 
melhor, isto não está ocorrendo, porque ao que assistimos, ainda, ultimamen
te, foi, na parte relacionada com os juros de investimentos de custeio, na par
te da agricultura e, também, da pecuária, que outras áreas tiveram um trata
mento melhor da parte do Governo,_ enquanto que o nosso Estado, Mato 
Grosso. do Sul, dividido c_om esse objetivo, teve, assim, com os juros, um tra
tamento igual aos demais Estados desenvolvidos da Federação. Veja V. Ex• 
que não é apenas o seu Estado de Santa Catarina, que reclama um suporte ao 
desenvolvimento de um dos braços da nossa economia mas, tambêm, o nosso 
Estado de Mato Grosso, como outros Estados têm reclamado, também, uma 
infra-estrutura, um suporte melhor e que o Governo pudesse, assim, atender 
ao desenvolvimento equitativo da economia nacional, nos seus diversos seg
men~os e nas diversas áreas das Unidades federativas. 

O SR_ EVELÁSIO VIEIRA (PP - SC) - Muito obrigado a V. Ex• 
Estã aí a política econômica irresponsável, Senador Mendes Canale. 

Agora mesmo, o Governo Fedeial estã anunciando a sua decisão de implan
tar o Projeto Grande Carajás, com uin coinplexo siderúrgico e outros em
preendimentos, como alguns empreendimentos agropecuários. Esse Projeto 
Grande Carajás va'i obrigar um investimento ria ordem de 35 a 37 bilhões de 
dólares. Isso equivale dizer que o Governo estará, ai~ de contraindo em
préstimo no exterior, utilizando os parcos recursos de que dispomos interna
mente também para a implantação desse Projeto Grande Carajâs, quando o 
Governo deveria, com os poucos recuiSos de que dispõe, completar toda a 
infra-estrutura nas ãreas carentes. Por exemplo, no setor agropecuârio, ins· 
trumetar o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, Rondônia e outras áreas pa
ra, depois, q-ue-e-ssas áreas estivessem atendidas, aí, sim, partir para o Projeto 
Grande Carajás. Mas, vejam, isso é uma dem~nstração da irresponsabilidade 
do Governo no setor econômico, que serâ m()tivo para, na próxima semana, 
fazermos uma apreciação a respeito do Projeto Grande Carajás. 

O Sr. Gastão Miiller (PP- MT) -V. Ex• permite um aparte? 

O SR. EVELÃS!O VIEIRA (PP - SC) - Pois não. 

O Sr. Gastão Miiller (PP- MT)- Senador Evelâsio Vieira, V. Ex• disse 
hã pouco que tem procurado alertar o Governo para ver se muda o modelo 
econômico. Mas o ponto de vista nosso é que não se muda o modelo econô
mico, porque não se muda o modelo político. Não há fato mais político do 
que o acontecimento econômico. Enquanto houver esse modelo político, não 
se vai mudar o modelo económico. Pelo menos que haja possibilidade de se 
mudar o modelo político. Se o Governo aceita uma coisa primária na tal de
mocracia tão decantada em prosa e verso, mas que é só democracia à moda 
da casa, que ele aceite a alternância do poder. De modo que enquanto não 
houver a possibilidade da mudança do modelo polftico, vai~se continuar nes
se desastroso modelo econômico. Era este o depoimento que eu queria dar no 
discurso de V. Ex• 

O SR. EVELÁS!O VIEIRA (PP- SC) - Muito ob:igado a V. Ex• 
ConCluo, Sr. Presidente, dizendo que nós não somos contrários aos cor

tes das verbas federais naqueles setores não prioritários, mas, naqueles seto
res prioritários, não pode haver cortes de-verbas, pelo contrário, as verbas 
têiri que ser ampliadas no sentido das obras sei-em complementadas para 
cumprirem a sua finalidade. 

Em relação a estas usinas concluídas e que não estão atendendo às suas 
verdadeiras finalidades, porque não estão fornecendo energia aos centros 
consumidores, o investimento nessas hidrelêtricas - este sim, agora, passa a 
ser inflacionário, porque são obras ociosas, mas elas complementadas não se-
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riam inflacionárias, elas estariam dando uma contribuição enorme ao desen
volvimento de todas as atividades produtivas do Sul do País, e estaria com 
essa ati vida-de produtiva se refletindo na promoç1to sodat Daí a nossa mani
festação, não só de pedir, mas de exigir do Governo Federal recursos para a 
conclusão dessas obras, para que o parque fabril do Sul do Brasil não sofra 
solução de continuidade, para que possamos desenvolver o Sul, desenvolver o 
Brasil. (Muito bem! Palmas.) 

ATO DO PRESIDENTE 

NO 41, DE 1981 

O Presidente do Senado FCderal, Ilo uso de suas atribuições regimentais 
e com base na delegação de competência contida no Ato n9 2, de 1973, da Co
missão DiretOra, resolve: 

-Nomear Antônio Eduardo Gonçalves da Motta para exercer o cargo 
em comissão de DiretQ'r da SuQsecretaria de Relações Públicas, código SF
DAS.l01.3, do Quadro Permanente do Senado Federal. 

Senado Federal, 5 de maio de 1981. -Jarbas Passarinho, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 

NO 42, DE 1981 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confe
rem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Reginlento Interno e-de-acordo 
com a delegação de_ competência que lhe foi outorgida pe~o Ato da CoiDissã_o 
Diretora n9 2, de 1973, e à vista do disposto na Resolução n9 130, de 1980, re
solve autorizar a contratação, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis 
do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, de Osmar Alves 
de Melo para o emprego de Assessor Técnico, cortYo salário mensal equiva
lente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 28 de abril de 1981, com lo
tação e exercício no Gabinete do Senador Mauro Benevides. 

Senado Federal, 6 de maio de 1981.- Jarbas Pãssarinho, Presidente do 
Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 

No 43, DE 1981 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confe
rem os artigos 52, ite-m 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 no 2, de 1973, e à vista do disposto na Resolução no 130, de 1980, r<>
solve autorizar a contratação, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis 
do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo ·cte Serviço, de Arcelina He
lena Públio Dias para o emprego de Assessor Técnico, com o salário mensal 

equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 28 de abril de 1981, 
com lotação e exercíCio no Gabinete do _Senador Franco Montoro. 

Senado Federal, 6 de maio de 1981. --Jarbas Passarinho, Presidente do 
Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 

No 44, DE 1981 

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 
Di_retora n_., 2, de 1973, e à vista do disposto na Resolução nll 130, de 1980, re
solve autorizar a contratação, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis 
do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, de Aldo de 
Queiroz -para O emprego de AssessOr -Técnico, càm o salário mensal equiva
lente ao vencimento do cargo DAS-3, a partír de 29 de abril de 1981, com lo
tação e exercício no Gabinete do Senador Saldanha Derzi. 

Senado Federal, 6 de maio de 1981. -Jarbas Passan'nho. Presidente do 
Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 

No 45, DE 1981 

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 nll 2, de 1973, e à vista do disposto na Resolução nll 130, de 1980, re
solve autorizar a contratação, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis 
do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, de Marcos Au
gusto de Sá Pereira Freire Filho para o emprego de Assessor Técnico, com o 
salário mensal equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 30 de 
abril de 1981, com lotação e exercício no Gabinete do Senador Luiz Fernan
do Freire. 

Senado Federal, 6 de maio de 1981. - Jarbas Passarinho, Presidente do 
Senado Federal. - - -

GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR 

EDITAL 

A Presidência do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar. no uso 
de suas atribuições estatutárias, convoca a Sessão Plenária para o próximo 
diã doze, terça-feira, às dezessete horas, na sede do Grupo, Anexo I do Sena
do Federal, 2., andar, para exame das contas do exercício financeiro de mil 
novecentos e oitenta. 

Brasília, de maio de 1981.- Senador Murilo Badaró, Presidente- De
putado João Linhares, Secretário. 
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ANO XXXVI- N• 642 SÁBADO, 9 DE MAIO DE 1981 
-~----· - , . 

..-~-~~~"--'--'-~·CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, 

Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 9, DE 1981 

Aprova os textos do Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e 
Comércio (Código de Valoração Aduaneira), do Protocolo Adicional ao referitlo Acordo, bem como da Lista.tle Con
cessões Tarifdrias Brasileiras nas Negocíaçlles Comerciais Multilaterais, todos concluídos em Gfnebra, a 12 de abril 
tle 1979. 

Art. I• São aprovados os textos do Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do Acordo Geral-sobre Tarifas Adua
neiras e Comércio (Código de Valoração Aduaneira), do Protocolo Adicional ao referido Acordo, bem como da Lista de Con
cessões Tarifárias Brasileiras nas Negociações Comerciais Multilaterais, todos concluídos em Genebra, a 12 de abril de 1979. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 8.de maio de 1981. - Jarbas Passarinho, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso III da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, 
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

·DECRETO LEGISLATIVO N• 10, DE 1981 

Autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do País no decurso da segunda quinzena de maio de 
1981, -em visita oficial à República Federal da Alemanha: 

Art. I' É o Senhor Presidente da República autorizado a ausentar-se do País no decurso da segunda quinzena de maio de 
1981, para visitar a República Federal da Alemanha, a convite do.Primeiro-Ministro daquela República. 

Art. 2• .Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação 
Senado Federal, 8 de maio de 198t. - Jarbas Passarinho, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso III da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho, 
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEG~SLATIVO N• 11, DE 1981 

Autoriza o Senhor Presidente da República-a ausentar-se do País no dia 26 de maio do corrente ano para encon
tro com o Senhor Presidente da República Argentina, em Paso tle los Libres. 

Art. I• É o Senhor Presidente da República autorizado a ausentar-se do País no dia 26 de maio do corrente ano para en
contro com o Senhor Presidente da República: Argentina, em Paso de los Lib.res. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 8 de maio de 1981. - Jarbas Passarinho, Presidente. 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
I - ATA DA 58• SESSÃO, EM 8 DE MAIO DE 1981 

1.1 -ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Pareceres 

Referentes às seguintes rnatérids: 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 25/80 (n' 56-B/80, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto da Convenção _destinada a evítar a 
dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de Impostos sobre a 
Renda, firmada entre a República -Federativa do Bi-asil e a RCp6biicã Ar-
gentina, na cidade de Buenos Aires, em 17 de maio de 1980. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 79/80 (n' 3.671-A/80, na Câmara doo 
Deputados), que cria a II• Região da Justiça do Trabalho, o Tribunal Re
gional do Trabalho respectivo, institui a: correspondente Procuradoria Re
gional do Ministério Público da União junto à Justiça do Trabalho, e dá 
outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 2f81 (n' 3.899-B/80, na origem), que 
autoriza a criação de municípios no Território Federal de Rondônia, alte
ra a Lei n9 6.448, de II de outubro de 1977, e dâ outras providências. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 97/80 (n' 104-C/79, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a atividade do médico residente; fixa seus direitos 
trabalhistas, e dâ outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 81/80 (n' 3.353-B/80, na Casa de ori
gem), que autoriza a reversão ao Município de PinheirO, Estado doMara
nhão, do terreno que menciona. 

-Ofício S-n• 8/81 (n' 6-P /MC/81, na origem), do Sr. Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal, cópias das 
notas taquigrâficas e do acórdão proferido pelo SUpremo Tribunal Fede
ral, nos autos do Recurso Extraordinãrio n9 92.355-1, do Estado de São 
Paulo, o qual declarou a inconstituCioilalidade do art. 79, parágrafo único, 
do Decreto Municipal n• 12.490, de 29 de dezembro de 1975, daquele Es
tado. 

-Projeto de Resolução n' 14/81, que dã nova redação ao art. 484 do 
Regulamento Administrativo do Senado Federal (Resolução n9 58/72, al
terando a Resolução n' 57 /76). (Redação final). 

1.2.2 - Requerimento · 

- N• 87/81, de autoria do Sr. Senador Aloysio Chaves, solicitando 
tenham tramitação em conjunto os Projetes de Lei do Senado n9s 4 e 
10/81; 53, 56 e 85/80. 

1.2.3 - Discursos do Expediente 

SENADOR ALO YSIO CHAVES- "Semana das ComunicaçÕes". 

SENADOR ALMIR PINTO- "Dia da Vitória". 

SENADORA EUNICE MICH!LES- "Dia das Mães". 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n' 70/80, do Senador Humberto Lucena, 
que dispõe sobre coligação partidária, e dá outras providências. Apre
ciação ·adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 303/79-ÚF, que institui a taxa de lim
peza pública no Distrito Federal, e dâ outras providêricias. Votação adiada 
por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n• 305/77-Complementar, do Senador 
Itamar Franco, que dâ nova redação aos parágrafos 29, 39, 49 e 59, e acres
centa parágrafos (antigos e novos) à Lei n• 5.172, de 25 de outubro de 1966 
(Código Tributário Nacional). (Apreciação preliminar da constitucionali
dade.) Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado no 196/79-Complementar, do Senador 
Franco Montoro, que dispõe sobre o pagamentO de pensão aos dependen
tes do trabalhador rural falecido antes de 31 de dezembro de 1971. (Apre
ciação-preliminar da constitucionalidade.) Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução n' 172/80, que autoriza o Governo do Esta
do de Mato Grosso do Sul a elevar em Cr$ 1.785.620.157,75 (um bilhão, 
setecentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e vinte mil, cento e cinqUen
ta e sete cruzeiros e setenta e cinco centavos) o montante de Sua dívida 
consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 177/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Mossoró (RN) a elevar em Cr$ 315.464.652,36 (trezentos e quinze 
milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e cinqUenta e 
dois cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua dívida consolida
da. Votaçio adiada por falta de quorum. 

___.Projeto de Resolução_ n'>' 178/80, _que autoriza a Prefeitura M unici
pal de Rio das Pedras (SP) a eievar em Cr$ 29.983.645,00 (vinte e nove mi
lhões, novecentos e oitenta e trê~ mil e seiscentos e quarenta e cinco cruzei
ros) o_ m-ontante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução n9 179/80, que autoriza a Prefeitura Munici~ 
pai de São Joaquim (SC) a elevar em Cr$ 1.530.000,00 (um milhão, qui
nhentos e trinta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Vo
tação adiada por falta de quorum. "' 

-Projeto de Resolução n9 180/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Araripina (PE) a elevar em Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscen
tos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n"' 181/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal deArês (RN) a elevar em Cr$ 1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos e 
quarenta e oito mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da._ Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 182/80, que autoriza a Prefeitura Munici~ 
pai de Campina Grande (PB) a elevar em Cr$ 23.600.000,00 (vinte e três 
milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-·Projeto de Resolução n9 183/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Campos Belos (GO) a elevar em Cr$ 895.100,00 (oitocentos e no
venta e cinco mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n' 184/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Dueré (GO) a elevar em 767.700,00 (setecentos e sessenta e sete mil 
e Setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votaçilo 
adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n9 189/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Pedro Velho (RN) a elevar em Cr$ 2.909.300,00 (dois milhões, no
vec:entos e nove mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida conso
lidada. Votação adiada por ·falta de quorum. 

-_Projeto de Resolução n9 194/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Teresina (PI) a elevar em Cr$ 37.265.300,00 (trinta e sete milhões, 
duzentos e sessenta e cinco mil c trezentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de R.Solução n• 20 I /80, que autoriza o Governo do Esta
do de Goiás a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 
35,000,000.00 (trinta e cinco milhões de dólares norte-americanos) desti
nados a financiar programas do Estado. Votação adiada por falta de quo
rum. . 

- Projeto de Resolução n• 1/81, que autoriza o Governo do Estado 
de Pernambuco a realizar empréstimo externo no valor de USS 
25,000,000.00 (vinte e Cinco milhõ~- ~e dóiares norte--americanos) ou o 
equivalente em outra moeda, destinado ao desenvolvimento agropecuãrio 
do Estado. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n• 21/81, que autoriza a Prefeitura M unici
pal de São Caetano do Sul (SP) a realizar operação de empréstimo exter
no, no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte
americanos) destinado a financiar o programa de investimentos urbanos. 
Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n' 351/79, do Senador Roberto Saturni
no, que dispõe a respeito da especialização de engenheiros e arquitetos cm 
"Engenharia de Segurança do Trabalho" e da profissão de "Técnico de 
Segurança do Trabalho"· e estabelece providências. Votaçio adiada por 
falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n' 49/79, do Senador Orestes Quércia, 
que eleva o valor da importância a ser depositada em favor dQ empregado, 
quando rescindido seu contrato sem justa causa, alterando o artigo 6' da 
Lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- n' 5.107, de 13 deae
tembro de 1966- c determina outras providências. (Apreciação preümi· 
nar da constitucionalidade.) Votação adiada I?Or falta de quorum. 
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- Projeto de Lei do Senado n9 357/79, do Senador Orestes Quércia, 
que dispõe sobre a concessão de aposent~doriã. especial p~ra os cove~ros e 
empregados em cemitérios. (Apreciação ·pieliminar da juridicidade.) Vo
tação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado no 142/80, do Senador Orestes Quércia, 
alterando dispositivo da Lei n' 3.801, de 26 de agosto de 1960, que dispõe 
sobre a Lei OrgâniCa da Previdência SociaL (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade.) Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n"' 146JSO, do Semidor Orestes Quêrcia, 
que isenta do imposto de renda o 139 salãrio. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade.) Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado no 163/SO,do Senador Orestes Quércià, 
Q.ue dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons. 
(Apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade.) Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 20/81, que autoriza o Governo do Estado 
do Rio Grande do Norfe a realizar operação de empréstimo externo, no 
valor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares) destinado a finan
ciar programas de empreendimentos iridustriais, agroindústria, infra-

estrutura e promoção social. Discussão encerr3da, ficando a votação adia
da por falta de quorum. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- A reforma agrâria como 
medida de justiça social. 

SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Visita realizada pelo Presi
dente Figueiredo ao Estado do Amazonas. 

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

2 - DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÕES ANTERIORES 

Do Sr. Evandro Carreira, pronu.ncfado na sessão de 15-4-81. 
Do Sr. José Lins, pronunciado na sessão de 7~5-81. 
Do Sr. José Fragelli, pronunciado na sessão de 7-5-81. 

3 - ATO DA COMISSÃO DIRETORA 

4 - MESA DIRETORA 

S- LIDERES E VICE-LfDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

ATA DA 58~ SESSÃO, EM 8 DE MAIO DE 1981 

3? Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Le2islatura 

PRESIDil:NCIA DOS SRS. PASSOS PÕRTO, GIL VAN ROCHA E CUNHA LIMA 

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

Eunice Michiles - Evandro Carreira --Raimundo Parente - Aloysio 
Chaves- Gabriel Hermes- Alexandre Costa- Alberto Silr:a- Bernardino 
Viana - Helvi'dio Nunes - Alm,ir Pinto -José Lins - Dinarte Mariz -
Martins Filho - Cunha Lima- Humberto Lucena - Luiz CavalCante- Gil
van Rocha - Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz 
Viana- Dirceu Cardoso- João Ca/mon ~Amaral Peixoto- Tancredo Ne
ves- Vicente Vuolo _-José Fragelli- Mendes Cana/e- Pedro Simon
Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - 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. J9-Secretârio pi-acederá. à ieíiura do Expedie e. 

,t lido o seguinte - · 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES N•s 147 e 148, DE 1981 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n' 25, de 1980 (nt 56-B, de 
19BO~CD) que ''aprova o texto da Convenção Destinada a Evitar a Du
pla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos 
sobre a Renda, firmada entre a República Federatlva do Brasil e a Re
pública Argentina, na Cidade de Buenos Aires, em 17 de maio de 
1980". 

PARECER N• 147, DE 1981 
Da Comissão de Relatões Exteriores 

Relator: Senador Tancredo Neves 
O presente Projeto de Decreto Legislativo n9 25, de 1980, oriundo da Câ

mara dos Deputados, aprova o texto da Convenção Destinada a Evitar a Du
pla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal, em Matéria de ~posto sobre a 
Renda, firmada entre a República Federativa do Brasil e a República Argen
tina, a 17 de maio de 1980. 

A matéria origina-se de Mensagem do Senhor Presidente da República, 
que, atendendo ao preceituado no artigo 44, inciso I, da Constituição Fe
deral, submete o acordado à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado 

de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exte
riores, onde salienta que: 

..Nos moldes de Acordos do gênero anteriormente celebrados pelo Brasil 
com outros países, a presente Convenção visa, mediante alívios fiscais, a esti
pular as transferências recíprocas de dividendos, juros e royallies, incentivan
do os fluxos de inveStimentos nos teriitórios· de ambos os países. 

A Convençãg proporcionará, também, condições mais vantajosas ao in
tercâmbio de profissionais liberais e de atividades artísticas e desportivas, 
bem como à expansão das atividades culturais, através do intercâmbio de 
professores e estudantes." 

Ressalta a parte preambular do presente Acordo a intenção dos Estados 
Contratantes de evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em ma
téria de imposto de renda, com _exclusão, no Brasil, das incidências sobre re~ 
messas excedentes e sobre atividades de menor importância, e, na Argentina, 
o imposto sobre os ganhos e o imposto sobre os lucros eventuais. A presente 
Convenção se aplicará também a quaisquer impostos idênticos ou substan~ 
cialmente sentelhantes que forem introduzidos, seja em adição aos existentes, 
seja em sua substituição. 

Acordos, Tratados ou ConvenÇões sobre a forma de se evitar a dupla tri
butação em matéria de imposto de renda e do capital nada apresenta de novo 
para o Brasil, pois possuímos, à semelhança do que ora examinamos, con
venções com a Dinamarca, Japão, Áustria, Suécia, Espanha. AiCmanha, Fin
lândia, Noruega e Portugal. ' 

No artigo VIII, item 4, o presente acordo estabelece que: hA Con
venção entre o Brasil e a Argentina, datada de 21 de junho de 1949, destinada 
a evitar a dupla tributação sobre os rendimentos provenientes do' exercicio de 
navegação marítima e aérea, e o acordo entre o Brasil e a Argentina, datado 
de 15 de março de 1972, destinado a evitar a dupla tributação sobre os rendi
mentos provenientes de operações de transporte terrestre no tráfego interna
cional deixarão de aplicar-se, em relação aos impostos compreendidos na pre
sente Convenção, no período durante o qual esta Convenção for aplicável." 

Confofme o acima exposto, verifiCamos tratai--se praticamente de de
núncia consensual das partes aos dois acord.os citados, de 1949 e de 1972, pre
valecendo, a partir da sua ratificação, o presente objeto de nosso estudo nesta 
Comissão, como Relator. 

O texto atual sendo mais abrangente, consolida de forma mais clara o 
que se pretendia nos textos denunciados, inclusive ressalvando situações fis
cais para não contrariarem a Lei n9 ~.172 (Código Tributário Nacional) não 
necessitando assim revogar ou modificar dispositivos legais brasileiros. 

O presente instrumento é um importante passo no sentido de criar um 
forte incentivo entfe Brasil e Argentina fortalecendo ainda mais os laços que 
nos unem. 



1596 Sábado 9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção !I) Maio de 1981 

No campo da política externa nacional, sentimos uma acentuada têndên
cia de fortalecimento de nossas relações com os nossos alnigos e vizinhos da 
América -do Sul, o que é indubitavelmente salutar para todo o hemisfério e 
um desejo nato do pacífico e a-m.igtfpoV<f brasileiro. 

No exame dco mérito que cabe a esta Comissão examinar, nada encontra
mos que possa ser oposto ao ato internacional em questão. 

Ante o exposto, entendemos que os demais Senhores Senadores, 
membros desta Comissão, estão em condições de emitirem os seus votos, sen
do este Relator pela aprovação do texto _do Acordo e Protocolo na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo, n9 25, de 1980. 

Sala das Comissões, J9 de abril de 1981. - Luiz Viana, Presidente -
Tancredo Nel'es, Relator - Aloysio Chaves - Amaral Peixoto - Lomanto 
Júnior- Lourival Baptista- Bernardino Vianna- João Calmon- Aderbal 
Jurema - Mauro Benevides. 

PARECER N• 148, DE 1981 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Tancredo Ne\'es 
A matéria em exame, encaminhada pelo Senhor Presidente da República 

à deliberação do Congresso Nacional, nos termos do jtem I do artigo 44 da 
Consrífú1ção-Federal, refere-se ao texto de Convenção firmada pelos Gover
nos brasileiro e argentino, em 17 de maio de 1980, visando sejam evitadas a 
dupla tributação e prevenida a evasão do imposto de renda, 

Apreciada pelas Comissões de Constituição e Justiça e de Economia, In
dústria e Comércio, a matéria foi afinal_ aprovada pelo Plenãrio da Câmara 
dos Deputados. 

Submetido à revisão desta Casa, manísfestÇJu-se pelo acolhimento do 
projeto _a Comissão de R~lações ExteriÇ>res.-- ---

0 presente documen(O assemelha-se a outros já firmados peio Governo 
de nosso País com diversas nações, tendo em vista o estabelecimento de nor
mas capazes de afastar eventuais dúvidas acerca de incidências do imposto de 
renda, e ainda, o aprimoramento de formas eficazes de supressão de evasões 
fiscais, com prejuízo pata ambos os Estados, 

As cfaúsulas iniciais cingem-se a definir diversos termos contidos no tex
to, visando a oferecer precisa nomenclatura ao" instrumento, o que vem facili
tar, sobremaneira, a sua exegese. 

As hipóteses de incidência cogitadas na Convenção harmonizam-se com 
a legislação tributária básica prevista- no Código Tributário Nacional, bem 
assim com a sistemática a:d_otada pelo ordenamento jurfdico que disciplina o 
imposto de renda. 

Bu:\ca o documento em questão a reciprocidade de tratamento tríbu
tãrio, mediante a cláusula de não-.di_scriminação (XXIV), além -de sugerir pro
cedimento amigável entre as Partes Contratantes, no sentido de ~olver dificul
dades c dúvidas no que concerne à aplicação do texto (clãusula XXV). 

Os aspectos materiais previstos no instrumento dizem respeito à tribu
tação sobre rendimentos de bens imóveis, sobre lucró~-das empresas, sobre a 
prestação de serviços de transportes, além da regularização das incidências 
sobre empresas associadas, remessa de juros, dividendos e royalties. 

Acham-se ainda disciplinadas as imposições sobre os ganhos de capital, 
as profissões independentes e dependentes, as remunerações de direçào, de ar
tistas e desportivas, de professores, pesquisadores, estudantes e aprendizes. as 
pensões e anuidades, as remunerações governamentais e os pagamentos da 
previdência social. 

Para evitar a dupla tributação, autoriza a clãusula XXIII a dedução do 
imposto dev_ido ao_ Brasil, quando um residente em nosso País receber rendi~ 
mentos tributáveis, também. na Argentina, o mesmo ocorrendo_ quanto aos 
residentes da Argentina, que se obrig.ãrá a ísC:ntãr a parcela devida ao Fisco 
brasileiro. 

Aspecto da maior relevância díz respeitO, alflda, ao intercâmbio de infor
mações entre as administrações fiscais dos países contratantes quanto à apli
cação da COriVenção em tela e das leis internas dos mencio.1ados Estados. 

Como já registrado, o documento em questão segue a orientaçãO já tri~ 
lha da em Convenções anteriormente firmadas com outras nações e que jâ fo~ 
ram objeto de apreciação do CongreSso Nacional. 

Cabe ressaltar, nesta oportunidade, a importância de que a adoção da 
Convenção se reveste para o ordenamento jurfdico~tributârio brasileiro face 
às diretrizes constitucionais e_ ao disposto no art. 98 da Lei n9 5.172, de 25 de 
outubro de 1966 (CôdiS;o Tributário Nacional), o qual outorga prevalência 
aos tratados e c-onvenções internacionais so~_re a legislação tributâria interna. 

O texto ora apreciado retira a eficácia da Convençã_o flrmada entre os 
dois paises em 1949, destinada a evitar a dupla tributação sobre rendimentos 
provenientes da exploração do serviço de transporte de navegação marftima e 
al:rea, bem assim como do Acordo de 1972, relativo às operações de transpor-

te terrestre, no que concerne aos impostos sobre a renda, os ganhos e os lu
cros eventuais (cláusula II). 

Por derradeiro, acha-se fixada a aplicabilida-de de suas normas em per
feita siútoiüa com o princípio constitucional da anterioridade da lei tribu
tária; -respeitada, portanto, a regra do § 29 do art. 153 da ConstituiÇão Fede
raL 

No âmbito das atribuições desta Comissão, não vemos óbice que possa 
ser· opo-sto à aprovação do texto da Convenção e do Protocolo que a integra, 
consoante sugere o Projeto de Decreto Legislativo supramencionado. 

Opinamos, assim, pela aprovação do Projeto de Decreto Legislatívo sob 
exame. 

Sala das Comissões, 7 de maio de 1981. -Amaral Peixoto, Presidente 
eventual- Tancredo Net•es. Relator- Raimundo Parente -José Uns- Al
mir Pinto - Marrins Filho- Affonso C amargo- Roberto Saturnino- Lo
manto Júnior - Bernardino Viana. 

PARECERES N•s 149, 150, 151 e 152, DE 1981 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n' 79, de 1980 (n? 3.671-A, de 
1980, na origein), que c.-cria a 11~ Região da Justiça do Trabalho, o 

_Tribunal Regional do Trabalho respectivo, institui a correspondente 
ProCuradoria Rfgional do Ministério Público da União junto à Justiça 
do Trabalho, e dá outras providências". 

PARECER No 149, DE 1981 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator.· Senador Murilo Badaró 
O Projefõ Sob-eXaine, originário da Câmara dos Deputados, para onde 

foi encaminhado pelo Senhor Presidente da República com a Mensagem n9 
396}80, de 23 de setembro de 1980, cria e ll• Região da Justiça do Trabalho, 
o Tribunal Regional do Trabalho respectivo, institui a correspondente 
Procuradoria Regional do Ministério Público da União junto à Justiça do 
Trabalho, e dá outras providências. 

2. Na Exposição de Motivos Que justifica o Projeto, o Senhor Ministro 
da Justiça esclarece: "A medida, além de dar continuidade ao programa de 
re_forma do Judiciário, compatíbiliza-se, perfeitamente, com a política de 
desenvolvimento adotada pelo Governo para a Região Norte, sobretudo na 
área da Amazônia Ocidental." 

3. Em sua tramit3ção pela Câmara dos Deput~dos foi o Projeto 
examinado pela douta Comissão de Const_ituição e Justiça, que o considerou 
constifucioriai e.jurídico, Pelo queJ em vista dó disposto no art. 100, item III, 
letra "b" n'1 01, combinado com o art, 100, item I, n9 06, do Regimento 
Interno, cumpre-nos, tão-somente, analisar-lhe o mérito. 

4_.__ A proposição é das mais oportunas, atendendo ao imperativo da 
descentralização da Justiça em geral e da Justiça do Trabalfio em espeCral, a 
flll1 que os feitos da competência do Tribunãl Regional tenham um deslinde 
mais rápido Iiõ âmbito da nova região que se cria. 

Entedemos, todavia, que o artigo 39 do Projeto deva ser mo
dificado. a fim de ateriâer, no que se refere à nomeação dos juízes togados, 
ao critério da_ eqüidade que tem presidido a composição de Tribunais 
Regionais do País, permitindo que, dos quatro juízes de carreira, dois sejam 
escolhidos dentre magistrados co~ atividade na Amazônia Ocidental (II• 
Região) e dois dentre magistrados, com atividade na Amazônia Oriental (8• 
Região) critério este, aliás, adotado no Projeto de Lei da Câmara n9 83, de 
1980, que cria?- 10! -~egião ~C: Justiça do Tr~balho, com_ sede em Brasília. 

Diante do exposto nosso Pãrecer é pela aprovaçãQ do Projeto, na forma 
da seguinte: 

EMENDA No 1-CCJ 

Dê-se ao artigo 39 a seguinte_ redaçào: 
'·'Art. 39 O.s Juízes togados serão nomeados peta· Presidente 

da República: 
I- Quatro (4) dentre Juizes do Trabalho Presidentes de Junta 

de Conciliação __ e Julgamento, sel).~O dois (2) com jurisdição no 
território da 8•, Região e dois (2) com jurisdição no território da 11 • 
Região_._ alternativamente, em cada Região, por antiguidade e por 
merecimento. 

II- ............................................... . 
lll- ......................... ············ .... "'·-··· 
Parágrafo único. Para os fins de preenchimentos das quatro 

(4) vagas de Juiz Togado reservadas à magistratura de carreira, o 
Tribunal Regional do Trabalho da 8• Região, dentro de dez (10) 
dias depois de esgotado o prazo de que trata o § 1,.. do artigo 59, 
indicarã duas listas de três (3) nomes, atendido o disposto no inciso 
I deste artigo, que serão encaminhados ao Mini.stério da Justiça, por 
intermédio do Tribunal Superior do Trabalho." 
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Parecer da Comissão 

A ComiSSão aprovã o parecer do ~elã.tor,- SenacJor Murilo Bãdaró, 
favorável ao piojeto, e rejeita a Emenda n"' l~CCJ. · 

Sala das Comissões, 3 de dezembrO de 1980. - Tancredo Neves -
Presidente- Murilo Badaró- Aloysio Chaves, vencido quanto à Emenda
Moacyr Da/la.....,. Aderbal Jurema- Bernardino Viana- Lenoir Vargas
Hugo Ramos - Leite Chaves, vencidp quanto à Emenda - Raimundo 
Parente - Almir Pinto - Franco Montoro, vencido quantq à Emenda -
Lázaro Barboza - --ne/vi'dio Nunes. 

PARECER N• 150, DE 1981 
Da C~missiio de Legislação Social 

Retatora: Senadora Eunice Michiles 
O Projeto em estudo, provéniente ···da Câmara dos Deputados, de 

iniciativa do- Senhor Presidente da Repdbiica, encaminhado com a 
Mensagem n• 396, de 1980, do Poder Executivo, cria a li' Região da Justiça 
do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho respectivo, institui a 
correspondente Procuradoria Regional do. Ministério Póblico da União junto 
à Justiça do Trabalho, e dá outras providências. 

2. Na Exposição de Motivos, enfatiza o Senhor Ministro da Justiça: 4 •o 
Projeto mereceu Cuíelãdosos estudos técnicos C, a despeito de constituir justo 
anseio das unidades beneficiárias ... representa, sobretudo,- a perspectiva de 
melhor atendimento às peculiaridades regionais ... " 

3. O Projeto cria a li• Região da Justiça do Trabalho, abrangente dos 
Estados do Amazonas e do Acre, e dos Territórios de Rondô~ia e Roraima, 
jurisdicionado pefô respectivo Tribunal Regional do Trabalho) com s.ede em 
Manaus, por desmembramento da 8• R~gião, compreensiva das unidades 
federativas citadas mais o Estado do Par~ e o Território do Amapá, com o 
respectivo Tribunal sediado em Belém (art. 674 e parágrafo único da CLT). 

Desmembrando a 8• Região, abrangente, além dos Estados do 
Amazonas e do Acre, c dos Territórios de Rondônia e Roraima, também do 
Estado do Parã e do Território do Amapá, o Projeto contribui para a tão 
reclamada maior celeridade da prestação jurisdicional, sobretudo cm campo 
de tanta e tão iiilediata repercussão social cómo é o dos conflitos trabalhistas. 

4. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto, Por oportuno 
e conveniente. 

Sala das Comissões, 26 de março de 1981. - Raimundo Parente. 
Presidente - Eunice Michiles, Relatara- Jaison Barreto - Humberto 
Lucena - Almir Pinto -- Gabriel Hermes. 

PARECER N• 151, DE 1981 
Da Comissão· de Serviço Público Civil 

Relator: Senador Raimundo Parente 
O Projeto sob ex~ine, ciinviado pelo Senh~r Presidente-rl:~ República com 

a Mensagem n9 396, de 1980, do-Poder Executivo, cria a li• Região da ~ustiça 
do Trabalho, destacada da atual 8• Região. -- . -

2; Na Exposição de ·Motivos do Senhor Ministro da Justiça, que 
acompanha e justifica o Projeto, salienta-se que Ha .medida, além de dar 
continuidade ao programa de refor:ll!!_ do_ Judiciârio compatibíliza~se, 
perfeitamente, com a política de desenvoiViinenici -adotada pelo Governo 
para a Região Norte, sobretudo na área da Amazônia Ocidental". 

3. A 8• Região da Justiça do Trabalho, c_om Tribunal Regional situado 
em Belém, abrange os Estados do Pará, do Amazonas e do Acre e os 
TerritóríoS do-Amapá, de Roraima e de Rondônia. 

Basta atender para as distâncias imensas __ abra!)gidas por essa Região 
para se ter idéia do sig.iüfícado do desmembramento que ora se opera com a 
criação da II• Região, compreendendo o Amazonas, o Acre, Rondônia e 
Roraima, com Tribunal Sediado em Manaus. · 

Hã muito .vínhamos nos batendo, na condição de representante do 
Estado do Amazonas, por que essa medida se concretizasse, para melhor e 
mais rápida tramitação dos feitos da competência da 2• instância trabalhista 
.na ârea. 

Em pronunciamento na Câmara dos- DePUiãdOs, quãfldO integrávamos a -
representação de nosso Estado naquela Casa, já em 1975 dizíamos, após 
mencionarmos a crise do Judiciário: ·~o caso particular do AmazonaS não 
difere do encontrado nO restante do País. Sobretudo com referência à Justiça 
do Trabalho na Amazônia Ocidental, verifica~se que a prestação jurisdicional 
não acompanhou o crescimento de extensa área, que também abrange o Acre 
e Territórios de. Rondônia e Roraima, mas paro~_ nÓ t~mpo, a todos 
acarretando uma série en~lfme de prejuízos ... Sempre entendemos - e 
conosco os enrpresários, trabalhadores, magiStrados, advogados - que o 
Tribunal Regional do Trabalho de Belém não Possui condições estruturais 
para o pleno exercício de suas funções por absoluto acúmulo de processos e 
sob permanente risco de coJapso nas suas .atividades. Acreditamos 

indispensâvel, na atual circunstância, qüe se reduza o volume de trabalho do 
TRT de Belêm, pela divisão de funções com um novo TRT. sediado em 
lY!anaus, e com_ jurisdição em toda a Amazônia Ocidental". (DCN.-Seção l, 
21-3-75, pâgs. 0675- 0676) 

Em maio_Ço ano Passado, jâ no SCnado Federal, voltando ao tema, por 
ocasião da criação da Auditoria da 12• Circunscrição Judiciâriã Militar, com 
sede em MaJ!aus, _insistíamos: '' ... de~~jamos volt;tr à reivindicação da criação 
de um Tribunal RegiÔnal dO Trabalho-cOlo sede em Manaus e jurisdição em 
toda a Amazônia Ocidental, repiSando a justificação que, faz algum tempo, 
colocamos no Plenário da Câmara dos Deput~dos, pois os mesmos 
argumentos que dão validade, ag-ora, â aprovação desse projeto 
governamental, asseguram consistência a esse antigo pleito das classes 
empresariais e dos trabalhadores amazonenses (DCN. Seção II, 11-5-79, pâgs. 
1322 - 1323). 

Em 1979, apresentamos, ainda, o Pr~jeto de Lei do Senado n• 370/79, 
criando o Tribunal Regional do Amazonas. 

Finalmente, em discurso por ocasião do Dia do Trabalho, 
anunciávamos: ~·Encontra~se próximo, muito próximo mesmo, o momento 
de instalação do Tribunal Re&ional do Trabalho em nossa unidade 
federativa. Esta é uma antiga reivindicação de todos nós. Durante o desempe
nho de meus mandatos legislativos, seja na Câmara Federal ou agora nesta 
Casa, sempre defendi a criação -desta Corte de Justiça como forma de 
abreviar a resposta do Judiciário aos reclamos fundados em questõeS 
decorrentes do trabalho. Esta é uma grande conquista e representa um 
presente neste }9 de Maio. Eu, que tanto batalhei por esta causa, sinto-me fe~ 
liz e reCO[llpensado ... " (DCN. Seção II, Í•-5-80, pág. 1307). 

Pouco antes do envio da atuaJ Mensagem, o nosso PLS n'i' 370/79, no 
mesmo sentido, foi retirado. 

4. Ante o exposto, e nada havendo no Projeto, quanto ao que compete 
regimentalmen.te a esta Comissão, merecedor de restrições, opinamos por sua 
aprovação. 

Sala das Comissões, 28 de abril de 1981.- Agenor Maria, Presidente
Raimundo Parente, Relator - Bernardino Viana - Lourival Baptista -
Moacyr Da/la. ' 

PARECER N• 152, DE 1981 
Da ComissãO de Finança~ 

Relator: Senador Raimundo Parente 
Proveniente da Câmara dos Deputados, de iniciativa- d_o Senhof 

Presidente da República (Mensagem n• 396, de 1980, do Poqer Executivo), o 
Projeto sob anãlise cria a li• Região -.:la Justiça do Trabalho, com o Tribunal 
Regional e a Procuradoria Regional correspondentes, com jurisdiÇão sobre 
os Estados do Amazonas e do Acre e os Territórios de Rondônia e Roraima. 

2. Na Exposição do Motivos, assinala o Senhor Ministro da Justiça: 
~'"convém salientar.n que o projeto em apreço está sendo apresentado sob o 
mais simples jlSp.ecto formal possível, adequando-se, assim, a recomCndações 
técnicas e às conveniências configuradaS nos regimes de contenção de 
despesas'". 

3. O aft. 23 do Pr-ojeto autoriza o Poder Executivo a abrir créditos 
especiais destinados às despesas iniç:iais de organização, instalação e. 
funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho e da Procuradoria 
Regional do Trabalho da 11' Região, podendo, para tanto, cancelar dotações 
consignadas no orçamento da 8t- Região da Justiça do Trabalho, destinadas a 
despesas que setiam realizadas pelas Juntas de Conciliação e Julgamento 
desmembradas, outras dotações, bem como utilizar dotações constantes do' 
orçamento do Ministério da Justiça (art. 23, "caput" e § 29), 

No âmbito da CÕ1'11,Petência regimental desta Comissão, nada vemos de 
objetâvel na proposição. 

4. Isso posto, opinamos ~ela aprovação do projeto. 
Sala das Comissões, 7 de maio de 1981.- Amaral Peixoto, Presidente, 

em exercício - Raimundo Parente, Relator -José Lins --A._Imir Pinto -
Martins F~'lho --Alfonso _Çamq_rgõ- RobútO Sciturnino- Lomanto Júnior 
- Bernardino Viana. 

PARECERES N•s 153, 154, 155 e 156, DE 1981 
Sobre o Projeto de Lei da Câmara nr 2, de 1981. (n' 3.899~8, de 

1980, na origem), que .. autoriza a criaçi.o de municlpios no Territdrio 
Federal de Rondônia, altera a Lei nl' 6 • .f.48, de 11 de outubro de 1977, e 
dd outras providências". 

PARECER N• 153, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça 
Relator: Senador Raimundo Parente 

Oriundo da Câmara dos Deputados, res~Itante de ip.iciativa do Senhor 
Presidente da República, que o encaminhou com a Mensagem n9 436, de 
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1980, o Projeto sob e;.çame autori_z.a a criação d_e novos municfPios no Terri
tório de Rondônia, coO tendo outfa,s providêricias, inclusive a alteração da L.ei 
n• .6.448/77. 

2. Na Exposição.de Motivos que justifica a_Proposiçã<:J, esclarece o Se
nhor Ministro de Estªdo do Interior a urgência de nova divisão administrati
va de Rondônia, face a sCu acelerado desenvolvimento, rçsultando a_ desne
cessidad~ - por impraticãvel - de se comprovarem os requisitos previstos 
na Lei n' 6.448/77; bem como a modicidade das despesas decorrentes da pro
vidênciã, por se fralãr de distritoS possuidores, jã, de infra-estrutura suficiCn
te. 

3. Em sua tramitação_ pela Câmara dos Deputados, foi o Projeto aprecia
do Peta douta Comís.são d_e_ Constituição ~Justiça, que o considerou constitu
cional, jurídico e de boa têcnica l~gislatíva. 

Assim, à luz do art. 100, ifem III, letra uf:i", Ii' 1, combinado coM o art. 
100, item I, n'i' 6, do Regimento Interno, compete-nos, tão-só, opinar sobre 
séu ní:erito. - · 

4. É de se nota-r que o Projeto repete as normas cOntidas nas uDispo
sições Gerais e Transitórias" ·da L!!i n~?6.448/77, q~e 61dispõe sobre a organi
zação política e administrativa dos Municípios, dos Territórios Federais, e dâ 
outras providências", naturalmente çom as peculiaridades de seu objetivo. 

Note-se, ainda, o pacifico consenso das Comissões e do Plenário da ou· 
tra Casá e:ni torno da aprovação da matéria. 

É sabido de todos_ que Rondônia constitui, hoje, um dos mais notãveis e 
notórios pólos de:: _a_traçã_o migratória do _Pais, o que~ ~!Jficiep.te para eviden·. 
ciar a conveniência da criação de novos MunicipiOs naquele Território, que, 
por cérto, não tardarã a atingir a condição de Estado. 

5. Ante o exposto, opinamos, no mérito, pela aprovação do Projeto. 
Sala das Coinissões, 1'9 de abril de 1981. -·Aioysio Chaves. )?~sidente

Raimundo Parente, Relator- Moacy"r Da/la- Orestes Quércia- Aderbal 
Jurema- Bernardino Viana- João Calmon - Mun"Io iladarô- A.lmir Pin· 
to. 

PARECER N• 154, DE 1981 

Da Comi!ISào de Mun,lciplos 

Relator: Senador Raimundo Parente 
Encaminhado ao Corigresso Nacional, nos termos do art. 51 da Consti· 

t.uição, pelo Senhor Presidente da República, o Projeto de Lei, que ora ~ sub
~etido a esta Comissão, autoriza a ciração de Municipios no Território Fe· 
deral de Rondônia. 

A Proposição foi aprovada pelas Comissões ~e pelo Plenário da Câmara 
dos Deputados, e preconiza a criação e organização administrativa dos M u
nicípiOs de Color_ado _do Oeste, Espigão n:oeste, Presidente Mé:dici, Ouro 
Preto do- Oeste, Jaru e Costa Marques. São, portanto, seis novas unidades 
municipais a serem criadas, tendo em vista "o acelerado crescimento econô
mico" do Território Federal de Rondônia-- cOnforme assinala ExposiçãO -de 
Motivos do MiniStro do Interior, que acompanha a Mensagem presidencial 
sobre o assunto. O documento ministerial assinala que: 

-Os recursos naturais e o intenso fluxo migratório para Ron· 
dônia proporcionaram amplo crescimento econômicri daquela ãrea. 

Como conseqüência, tornou-se insatisfatórla a dist~buição es
pacial, tendo em vista_ as necessidades de circulação das riquezas_ e 
de atendimento das populações. 

- Assim, a divisão municipal estabelecida pela Lei n'i' 6.448, 
de 1977, ·~não mais atende às necessidades da adentração munici
pal, impondo-se pelo desenvolvimento s:ociai e econôni_icO que atin
giram, a elevação dos Distritos em _Municípios H. 

- Os Distritos a serem beneficiados são os de Colorado do 
Oeste, Espigão D'Oeste, Presidente Médici, Ouro Preto do Oeste, 
Jaru e Costa Marques. 

Todos os _D_is_tr:itos rrieilclõnáâos jã possüem popUlação superior a seis 
mil habitantes; são dotados de i_nfra~estrutura de _serviços e equipamentos ur
banos suficienfes para aterider às neCessidades municipais. Podem, pois, ter 
suas administr~lÇÕcs funcionando regularmente, dispensando~se inaiores 
comprovações, as quais somente seriam possíveis após -demOrados e onerosos 
levantamentos. 

O Projeto de Lei em exame consta de oito <!ftigos. Prevê a dispensa de 
comprovação de requisitos previstos na Lei n.,.. 6,448, de 11 de outubro de 
1977. Os limites das novas unidades municipais serão fixados por Decreto do 
Poder Executivo. 

No art. 2.,.., é estabelecido que .. a instalação dos Municípios ora criados 
far-se-_ã_de acordo cgm a Lei n~? 6.448/77" e depois de realizadas as eleições 
dos vereadores, com as eleiÇÕes municipais· em todo o País. 

Entretanto (art. 3~') os Municípios criados terão, logo, Prefeitos nOmea
do's pelo Governadór do Territórib. Os Prefeitos nomeados PoderãO expe"Cfir 
atos necessários à instalação e à administração municipal; prop<?r a criação 
de.tabela p~viSória de pessoal; nomear, dispensar e pun.ir, na forma da lei,· o 
pessoal admitido; s_ol_ici~ar, com aprovaçã_o do Conselho Territorial,rec~rs?s 
de:' Território Federal; celebrar acordos, convênios e contratos, pã.ra a exe
-cução de serviços e obras munic~pais; ·submeter à apreciação do ·Conselho 
Territoríal, o plano anual das atividades administrativas a serem realizadas 
durante e;ada exercício que preceder .a instalação dos Municípios, 
discrfminan-do·s~· a Receita e a Despesa estimadas para esse fim. 

No _que couber, o Prefeito nomeadO àplicarã a legislação.. do_Município 
-de origem. A Receita tributãria ou originâria, arrecadada na área dos novos 
Municípios, séi'á neles aplicada. E a prestação de contas dos Prefeitos em 
apreço será feita ao Conselho Territorial, e, trinta dias após a sua instalação, 
à c:_onsideração da Câmara dos Vereadores. 

Os sutisídios do Prefeito nonleado serão fixados pelo Governador, e o 
Trjhunal de Contas da União, quando solicitado_ pela Secretaria de Planeja
mentO da Presidência da República, disporã sobre as quotas do Fundo de 
Participação, quando devidas aos Municípios criados na conformidade pre-
vista pe\o Projeto em exame. 

Pelo art. 69 da Proposição, .. o inCiso V, do artigo 34. da Lei n' 6.448, de 
11 de outubro· de_ _1977, passa a vigorar com a seguinte redação: 

- .. V - prestar à Câinara, péssoalmente ou por escrito~ dentro de 
30 (trinta) diaS, as "informações que lhe foram regularmente solicita
das." 

Com.o se vê, a redação sugerida amplia, em dez dias, o prazo concedido 
ao Prefeito, para prestar as informações solicitadas pela Câmara dos Verea-
dores. _ ,_- . 

A Comissão de Constituição e Justiça desta Casa nenhuma inconstitu~ 
cionalidade ou injuridicidaQe encontrqu_ na Propo_~ição em estudo. 

Opinamos, aÓte o exposto; pela apro-vação do presente Projeto de Lei. 

Sala das ComiSSões. 9 de abril ~e 1981.- Agenor Maria. Presidente, em 
exerCício:.:....:.. Raimundo Parente, Relator- José Richa- Benedito Ferreira
Orestes Quérda- Almir Pinto- Aderbal Jurema- Murilo Badarô- Ú!· 

noir Vargas. 

PARECER N• 155, DE 1981 

Da Córi1issão de Ássuntos Regionais 

Relator: Senad~f- R.aimurJdÕ Parente -
O presente Projeto de Lei é de iniciativa do Presidente da República, e, 

nos termos-do art. 51 da Constituição, é submetido a deliberação do Congres
so Nacional. 

Exposição de motivos do Ministro do Interior demonstra que o Terri~ 
tório Federal de Rondônia passa por grande surto desenvolvimentista. O 
aproveitamento dos recursos naturais daquela Unidade promove atrativos 
p·ara intenso fluxo migratório, o que torna insatisfatória a atual distribuição 
espacial. 

A simples existência de Distritos municipais não atende às necessidades 
das populações e da circulação de riquezas, porquanto, ninguêm desconhece, 
as ·enormes distânCíiis que separam os centros produtores das sedes munici· 
pais dos Territórios é causa de transtornos e insatisfações. Ao mesmo tempo, 
as distorções· geradas repercutem na vida social e econômica da ãrea, 
tornando-se imperativa a solução do problema, com a criação de novos Mu~ 
Tnicípios. 

Todos_ os estudos jã. foram realizados pelo Poder Público. Por isso mes
mo, a criação preconizada pelo Projeto e~ exame não acarretarâ m.aiores 
custos administrativos. A exposição de motivos do Ministro do Interior enfa
tiza, a respeito1 que os Dístritos a serem elevados à condição de Municípios 
"jâ dis~põem d:i infra~estrutura conveniente, sendo a receita prevista suficiente 
às despesas da estrutura administrativa munícipal". 

A Proposição foi estudada pelas Comissões da Câmara, merecendo 
aprovação unânime. O Plenãrio convalidou a decisão dos. Orgãos Técnicos 
daquela Casa. 

No Senado, a Comissão de Constituição e Justiça opinou pela constitu
-c!onalidade e juridicidade; a Comissão_ do§ __ Municípios aprovou o parecer fa· 
vorável do Relator; da mesma forina, a Comissão de Finanças. 

No que relacioria com esta Comissão, é bom salientar .que a divisão mu
nicipal estabelecida peta Lei n'i' 6.448, de 1977, deve ser modificada, adaptada 
às-contingências, de maneira a atender às necessidades presentes dos imensos 
espaços amazônicos, os quais vão sendo ocupados pelas frerites picirieiras. 

Pretende-se elevar a Município os Distritos cJe Colorado do_ Oeste 
Espigão D'Oeste, Presidente Médici, Ouro Preto, do Oeste. Jaru e Costa 
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Marques, t< <os com mais de seis mil habitantes c dispondo de infra-estrutura 
de serviços ~quipamcntos suficientes Para atender à população urbana. 

Nenhu~ .• 'rejufzo haverá para os Municfpios de que serão desmembra
dos. Pelo c• ... ntrário, o surto dcsenvolvimentista a ser gerado pela condição 
municipal dos atuais Distritos estimulará, ainda mais, o impacto da ocupação 
produtiva c'as terras do Território. -

A Prorosição deixa ao Executivo a fixação dos limites da área de cada 
Município '- ra criado. -

Trata-se, portanto, de assUnto régional do mai,s alio porte .. O Território 
de Rondônia é de extraordinária importância. Sua ocupação é: necessária e al
tamente conveniente para a l)lação brasileira. 
. Integrado no contexto amazónico, R:ondônia vem ·se tornando, pela 

orientação política dos últimos Governos da República, cm área dé intensa 
produção agropecuária e. cm especial, de recursos naturais. 

Ê de toda conveniência, portanto, que se multipliquem os Municípios, 
mediante a elevação daqueles Distritos que apresentam condições Para tal. 

O texto legislativo em exame é bom, _sob os aspectos c:conômico, social e 
geopolítico. r 

Somos, portanto, pela aprovação do presente Projeto de Lei. 
Sala das Comissões, 9 de abril de 1981. -Alberto Silva, Presidente ~ 

Raimundo Parente, ~elator- Evandro Carreira- José Lins -.Mauro Bene~ 
vides - Almir Pinto. 

PARECER N• 156, DE 1981 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Raimundo Parente 
, T~ata-se de proposição originária do Poder -Executivo e encaminhada ao 
Congresso Nacional, nos termos do artigo 51 da Constituição Federai; visan
do a criação de seis Municípios, mediante desmembramento territoríaf, no 
Território Federal de Rondônia, além de sugeri_r alteração em dispositivo que 
integra a Lei ri• 6.448, de I I de outubro de 1977. . 

ApóS detida análise pCias doutas Comi_ssões de Constituição e Justiça, do 
Interior e de finanÇas; mereceu a matéria a aprovação do Plenário da Câma~ 
ra dos Deputados: 

Submetido à revisão desta Casa, ,manifestaram~se pelo seu acolhimento 
as Comissõe$ de Constituição e Justiça (art.lOO, I, n"' 6, do Regimento Inter
no). de Municípios e de Assuntos Regionais. 

Cabewnos, no âmbito das atribuições desta Comissão (Regimento Inter
no, art. 108, VII) apreciar a matéria à luz das finanças públicas. 

A provldéncia em_tela outorga ao Poder Executivo a fixação dos _limites 
territoriais. de cada Município, cuJa instituição far-se~â independentemente de 
comprovação dos requisitos constántc:s da Lei n~ 6.448, de-1977, a qual dispõe 
sobre a organização-política e administrativa dos Municípios dos Territórios 
Federãis. 

A autorização ora prevista e que exclui a aplicação das condições cOnti
das na legislação supracitada acha-se plenamente justificada J?:& Expo_sição de 
Motivos firmada pelo Ministro do Interior, verbis: 

.. 0 acelerado crescimento· econômico que o Território Federal 
de Rondônia vem experimentando nos últimos anos, em decorrên
cia de suas potencialidades naturai~ e de acentuado fluxo migra
tório, tornou insatisfatória a sua atual distribuição espacial, incapaz 
de atender as neces~idades das populações e da cii'culação das rique
zas, eXigindo-se maior proximidade e presteza da máquina adminis
trativa municipal. 

· Com efeito~ a divisão municipal Ç!stabelecida pela mencionada 
Lei n• 6.448, de 1977, jã não atende convenientemente às necessida
des da adentração territorial, impondo~se, pelo .desenvolvimento so .. 
cial e econôrilíco que-atingiram, a elevação dos Distritos de Colora .. 
do do Oeste, Espigão D'Oeste, Presidente Médici, Ouro· Preto do 
Oeste, Jaru e Costa Marques à condição de Municípios." 

As normas disciplinador~s das nov~s entidades identificam .. se com as 
Jisposições da Lei n9 6.448, de 1977, mencioqada, que criou os Municípios de 
Ariquemes, Ji-Paranã, Cacoal, Pimenta Bueno·e Vilhena em seus artigo'i 47 a 
51. 

Ressalte .. se, nesse passo, que a nomeação dos Préleitos dos novos Mü
nicípios a cargO do Governador do Território obedece ã.o mandamento con
tido na Constituição FederaCart. ri,§ 3•, de resto repisado no art. 31 da Lei 
n• 6.448/77. 

De outro lado, a sugestão--do art. 69 do projeto consiste em dilatar em 10 
(dez) dias o prazo estabelecido no item~. do art. 34, da referida Lei n"' 6.448, 
de 1977, para que sejam prestadas pelo Prefeito as informações regularmente 
solicitadas a cerca de sua administracão. 

A medida em exame, tendo-se em vista o nível de desenvolvimento dos 
DiStritoS cuja ascen.sãO se propõe à ca'iegoria de Municípios, hão envolve dis-
pêndio de recursos capaz de abalar as finanças públicas locais,. mas, contta
riamente, há de promover maiores receitas .derivadas e ori_ginârias face .à 
maior eficáciã dos meios de ffscalização cm Municípios de mcno'rcs'árcas tcr-
ritorias. . 

Ante a evidente conveniência na adpçào da providência cm Qu~tlo, opi
no pela aprO-vação do presente projeto de lei~ o qual não atenta contra as dire
trizes normativas concernentes às ·nnanças públicas. 

Sala das Comissões, 7 de maio de !981. -Amaral Peixoto Presidente, 
em exercício - RaimundO Párente Relator - Josi Lins - Almir Pinto -
Martins Filho - Affonso C amargo - Roberto Satumino - Lomanto Júnior 
_:. Bernardino Viana. · · 

PARECERES N•s 157, 158 e 159, DE 1981 

Sobre o Projeto ú Ld h CilluJr• •' .97, ú 1980 (11' 104--C, ti~ 
1979, "" éasll de origem) qu 'tlispõe sobre .. atilliJ/tule do Miliico 
Residnu~, jixtL s~IIS •reitos tNIHillústa, ~ dJi 011trtu poridi11ciM". 

PARECER N• 157, DE 1981 

D• Comlssio de Saúde 

. Relator: Senador Henrique Santi/lo 
Originário da Câmara dos Deputados, o presente projeto de lei dispõe 

sobre a Residência Médica, fixa os direitos trabalhistas d.o _Médico Residente 
e norma seu relacionamento com as instituições de sáud~ universitária ou 
não, que se dedicam ao ensino de pós-graduação mMica. 

O Projeto originãl, de autoria do eminente Deputado Cunha Bueno, 
recebeu aprovação da Câmara dos Deputados, na forma de substitutivo 
apresentado pelo ilustre Deputado Mário Hato, em fins do ano legislativo 
passado,- tendo sido encaminhado a esta Comissão Técnica no dia 9-3~81 e 
distribuído ao relator em 26-3-81.. · 

lns'tituiu-se a Residência Médica, noBrasil1há mais de 30 anos, destinada 
à ~ormação do profissional mMic~ cm vlirias especialidades c também com 
passo iniCial para a carreira universitária. Estabeleceu~se uma situação de 
fato. sem qualquer regulamentação que, com a intensa"' e flagrante 
m-ercantilii:ação da atenção mêdica, transformou-se em excelente forma de 
exploração do· trabalho médico. 

Aos poucos, transformã.das em mera exploração do serviço médico a 
reduzidíssimos custos, as Residências Médicas multiplicaram-se, atendendo 
muito mais aos interesses de determinados empregadores, desvirtuando o 
mercado de trabalho pela utilização indiscriminada da mão-de-obra a preço 
vil de . recém-formados. que propriamente dedicando-se à formação 
profissional. Os mêdicos egressos de nossas Universidades, por sua vez, 
sentindO cada vez mais a decadência de nosso ensino bâsico, obrigaram~se a 
se acudirem da Residência Médica, como forma indispensável para a 
complementação de sua formação médica:·· ensejando, no capitalismo 
selvagem a que nos submeteram, o desrQSpeíto sempre maior de seus direitos 
previdenciários C tritbãThistas . 

Da exploraç~-o do_ trablaho difícil, cansativo e de elevada 
res-ponsabilidade do médico residcnt~ por uma remuneração apenas 
simbólica, das quase sempre péssimas condições de alojamento, do 
desrespeito a seus direitos trabalhistas~ naSceu como forina de organizar. sua 
luta, em 1967. a Associação N acíonal de Médicos Residentes que, já em 1969, 
consult3.va: o então Ministério do Trabalho e Previdência Social quanto a seus 
direitos trabalhistaS e recebia a resposta de que .. o salário mínimo 
profissional lixado pela Lei n• 3.999/61 é ta·'"lbém devido ao mMico 
rr'>idente". 

Em-1977, o então Presidente Ernesto Gciscl assinou o Decreto n• 80.281, 
reguiamentando a Residência Mêdica aos seus aspectos didâticos, criando a 
Comissão Nacional de Residência Mêdica e omitindo-se quanto aos direitos 
trabalhistas e previdenciârios dos mê:dicos residentes. 

Paulatinamente, os mêdicos residentes adquirem cónsciência c8.da vez 
maiôr da situação e_m que se encontram, agravada pela proDlemática do 
profissional médico d<i um modo geral submetido às más condições de traba .. 
lho, a pêssimos ~alários e à inexistência de condições favoráveis ao desempe .. 
nho de melhor assistência 'à população, resultando movimento grevista da 
categoria em 1978, que conseguiu o estabclccimçnto de um salário mínimo, 
então de CiS 7.000,00 (sete mil Cruzeiros) mensais e a reatívação da Comissão 
Nacional de Residência Médica. 

Após a referida greve, a Comissão NaciCnlal de Residência Médica 
recoDhece através da Resolução n' 02/78 que o médico residente deve receber 
remuneração "sem_ prejuízo do estabelecimento de vfrtculo empregatfcio entre 
o inédlco" -resideont~ e a instituição interessada em seu treinamento•· 
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·Em junho de 1979, a mesma Comissão, pela Resolução n• 06/79, solicita 
aos Ministros do Conselho de Desenvólvimento Sociál a uelaboração de 
anteprojetó de lei para que a atual situação seja resolvida no menor tempo 
possívcP~ e sugere, dentre outros aspectos que ~·se examine a possibilidade de 
extensão de direifos trabalhistas e previdenciários aos mé:dicos· residentes o, 
de modo especial, os seguintes: lõrias anuais, 13• salário, FGTS, PIS-PASEP, 
licença para tratamento de sat1dc::, Jicença ã gestante, seguro contra acidente, 
contagem. do tempo de serviço,· assistancia madico-hospitalar, repouso 
remunerado, isenção de período de carência para direito previdenciário, piso 
salarial de seis mínimos regionais acrescido de 25% de auxilio moradia e 
proibição de qualquer outra atividade remunerada. 

Passados quase dois anos, .no entanto, nen.huma iniciativa houv.e, por 
parte do Governo, no Sentido de cncaniinhar ao CongreSso Nacional projeto 
de lei regulamentando os direitos acima referidos. Esta Comissão de Saúde 
mesmo, em 1979, então presidida pelo eminente Senador GiJvan Rocha, 
atendendo a solicitação por nóS formulada, ·o4viu representantes dos 
Ministérios do Trabalho, de Previdência Social, da Satíde c da Educação a 
respeito de toda esta problemática, qu~ndo se. jnformou que, ainda naquele 
ano, o Governo cncamlnharia projeto de lei regulamentando a Residência 
Médica. Nãd,a disso ocorreu. 

O projeto de lei ora em e.xamc atende a todas estas reivindicações justas 
da categoria e foi daborado em colaboração com a. Associação Nacional de 
Médicos Residente~. 

II - Voto do Relator 

Ante o expOsto, Opinamos pela aprovação na forma do substitutivo do 
Deputado Mário Hato, 

Sala das Comissões, 2 de abril de 1981.- Jaison Barreto, Presidente, 
Henrique .Santillo. Relator - Almír Pinto - Lomanto Júnior. 

PARECER N• 158, DE 1981. 
Da Comlsoão de Educação e Cultura 

Relator:~ Senador João Ca/mon 
A proposição sob nosso exame, de autoria do ilustre Deputado Cunha 

Bueno, dispõe sobre a Residência Mê:dica, fixa os direitos trabalhistas do 
~édico 'Residente e disciplina seu relacionamento com institUições de saúde, 
que Se dedicàm ao ensino de pós~gi'aduação médica. 

Ao projeto original, foi apresentado e aprovado,. na Câmara dos 
Deputados, substitutivo pelo eminente Deputado Mário Hato. 

'Por falta de disciplinação legal, os médicos recém-formados, que se 
subordinam à R:esidência M~ica, são explorados pela maioria das 
institu;ções de saúde onde prestam seus serviço~~ submetepdo-se a exaustivos 
horários de trabalho, com remuneração irrisória. 

Há necessidade de se fundir a relação de emprego c o aprendizado 
profissional, do ·ponto de visfa do aperfeiçoamento etc uma especialização, 
após. a correspondente formação curricule~r do medico na faculdade. 

O Deputado João Menezes diz que: 

uo que se propõe, em suma, é reconhecer uma relação de tipo 
cspOCial que cumule prestação de serviÇo e ensino que se inter
relacionem. Tal modalidade não é inteiramente estranha ao Direito 
do Trabalho que, no entender de Paul Durand e André Vi tu, essa re
lação se situa próxima ao que se convenciçmou chamar ••contrato de 
trabalhot•. E, no magistério de Orlaitdo _Gomes e Gottshalk, tais 
encargos devem ser confiados ao Estado_ou a certas_c determinadas 
instituições por ele credenciadas, com ·a tarefa específica da 
aprendizagem, no q_ue _a cspeciaJi.zaçâo constitui uma de suas faces. 
Desta forma,- a propa·stção visa a regular uma relação especial de 
trabalho. A do médico residente, na qual se lhe reconhece 
expressamente o duplo carâtcr da prestação: de um lado, como 
trabalho efetivamente de utilidade econômica inerente à 
organização hospitalar c, de outro, como· coniPlcmentação do 
ensino universitãrio, face às notórias e inegáveis deficiências do 
ensino superior." 

A Residência Médica, no BrasiJ, existe há mais de 30 anos, no entanto, 
somente-após criar a Associação Nacional de Médicos Residentes, em 1967, é 
que o então Ministério do Trabalho e Previdência Social respondeu consulta 
feita em 1969, quanto _aos direitos trabalhistas, diZendo que o salârio mínimo 
profissional, fixado pela Lei n• 3.999/61, é também devido ao Médico 
Residente. 

Pelo Decreto n• 80.281/77 foi finalmente rcgu1amcntl!lla a Residêncja 
Médica, cm seus aspectos didáticos, criando-se a Comissão Nacio.Dal de 

Residência Médica, porém, omitindo os direitos trabalhistas e 
previdenciãrios dqs médicos residentes. 

A partir dai, nenhuma iniciativa houve no sentido de regulamentar os 
cfir.eitos dessa categoria de assalariados. 

Assim sendo, somos favoráveis ao projetQ de lei, ora em exame, que 
atende as reivindicações justas dos médicos residentes. 

Sala das Comissões, 30 de abril de 1981.- A.derbal Juremo, Presidente. 
- Joào·Calmon, Relator- Laélia de A.lcántara- João Lútio- Gastão 
Müller. 

PARECER N• 159, DE 1981 

Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Dejandir Da/pasquale 
O projeto sob o nosso exame, originário da Câmara dos Deputados, 

dist>;õe sobre a ativídade , do médico residente, fixa os seus direitos 
trabalhistas, e determina outras providências. 

A proposição é de autoria do eminente Deputado A. H. Cunha Bueno c, 
após ter sído ampla e pormenorizadamente' examinada pelas Comissões 
J"êcniCas daqüela C~sa· do Congresso Nacional, foi aprovada ná forma dp 
Substitutivo da lavra do ilustre Deputado Mârio Hato, Relator da matéria, 
na Comissão de Saúde. 

Do Relatório apresentado pelo eminente parlamentar, naquele Orgão 
Técnico, extraímos o seguinte tópico, do qual nos valemos para firmar, 
também, a nossa posição em favor dessa laboriosa classe: 

••Historicamente podemos afirmar que a residência médica 
surgiu como fase cie complementação ao estudo. básico ·nos· vários 
campos da atividade médico-hospitalar, sob a fOrma de dedicação 
voluntária para o aperfeiçoamento profissional. Incipiente há cerca. 
de 15 anos,, foram, no entanto, suas hostes engrossando, na 
proporção direta da progressiva decadência do ensino bãsico e da 
crescente percepção. e absorção por parte dos Hospitais de que se 
tratava de mão-de-obrá barata e altamente eficiente. Foram-lhes 
atribuídas a cada tempo mais funções, maiores responsabilidades, 
mais penosos encargos; ausência prolongada de uma estruturação 
da residência médica abriu espaço para o completo avassalamento 
deste importante setor de prestação de serviços, aviltando sua 
dignidade, menosprezando sua r~~onsabilidade e culminando por 
tornar inócuo o correspondente ressarcimento financeiro, instável 
sua posiç~o e inseguro seu prognóstico. Assim, chegamos aos dias 
de hoje fotografando a residênda m6díca como verdadeira 
escravidão brana: a casa grande - hospital e a senazala -
residência médica- sem direitos,_ sem ganhos correspondentes, sem 
seguros; com muita dedicação, trabalhos rotineiros, pouco ou ne~ 
nhum tempo para sua finalidade precípua: estudar c aplicar técnicas 
de desenvolvimento médico; chcga·sc ao absurdo de, pagando-lhe 
quase nada, exigir dedicação cxclusiva1 proibindo ·expressamente 
que trabalhe em outro local c cassando-lhe o direito ao posslvc1 
meio dé sobrevivência familiar. · 

Como se pode admitir que um indivíduo que socorre um 
acidentado, poJitraumatizado, um enfartado, e que com 
inteligência, denodo e técnica consegue salvar vidas humanas, não 
tenha ele próprio a sua segurança, a sua estabilidade? Como se pode 

. admitir que um residente que passa horas extensas a pensar 
atentamente sobre os sinais c sintomas de seus pacientes não tenha 
alguém que pensar sobre os seus problemas? Por tl,tdo isso, a pafa .. 
vra residente boje já é tida também como adjctivo: é comum ouvir
·se que, 4 'se eu não tivesse dado uma de residente, o paciente teriil 
piorado ... " Isto mostra quanto representa o trabalho do residente 
cm sacrificio, em desgaste, em esmero, em carinho, em abnegação e 
cm tacnica. Pensar ~os residentes médicos c propugnarmos pela 
regulamentação de suas atívidades ~ hoje obrigação inadiável." 

Através do Decreto n• 80.281, de 5 de setembro de 1977, a rcsidencla 
mêdica foi regulamentad~. por!m, nos seus aspecto• didáticos; c, na mesma 
oportunidade, foi criada, também, a Comissão Nacional de Rcsidencia 
Mé(!ica, no âmbito do Departamento de Msuntos U nivcroitários do 
Ministério da Educação c Cultura. Todavia, no texto do referido dipl()ma 
legal foram omitidos os d~reitos trabalhistas e prcvidcnciários do1 m~íco1 
residentes. E nenhuma outra iniciativa surgiu com a finalidade de resguardar 
a classe, particularmente no que se refere à sua situação cmpregatlcía c A 
remuneração miníma que lhe deve ser atribuída. 
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Assim sendo, somos pela aprovação do presente projeto de lei. cujos 
objetivos colímadOs vão de encontro às ieivindicações justas e procedentes 
dos médicos residentes deste País. -

Sala das Comissões, 7 de maio de 1981. -Raimundo Parente, Presidente 
- Dejandir Dalpasquale, Relator- Almir Ptn_to- José Frage/li -4/oysio 
Chaves - Eunice Michiles .- Lenoir Vargas,· cjrestrições - Humberto 
Luc e lia 

PARECERES N•s 160 e 161, DE 1981 

. Sobre o Projeto de Lei da Câmara n' 81, del980 (n' 3.353-B, de 
1980, na Casa de origem), que "autorizo a reversfio ao M~icípio de 
Pinheiro, Estado do Maranhão, do terreno flll! ~enciona ". 

.Parecer n<' 160, de, 1981 

PARECER N• 160, DE 1981 

RAelator: Senador Passos Pôrto 

O projeto de lei que veni à consideração deste Órgão TécniCo autoriza o 
Poder Executivo a promover a reversão aO Município de Pinheiro, Estado do 
Maranhão, dÓ terreno com a ãrea de duzentos hectares, situado à margem da 
Estrada Pinheiro - Pacas, entre o perímetro suburbano e a zona rural. 

Referida área finha sido doada à União Federal pela Escriturà Pública 
de 29 de setembro de 1949, transcrita no Cartório do I• Ofício do Registro de 
Imóveis da Comarca de Pinheiro, sob o n~ 7.38? fls. 91 do Livro 3-B, em 29 de 
setembro de 1949. 

A proposição é oriunda do POder ExecutiVo. Foi encaminhada por meio 
de Mensagem do Presidente da República, nos termos do art. 51 da ConstiM 
tuição, acompanhada de exposição de motivos, na qual o Ministro da Fazen
da assinala: 

uA doação do terreno se fez sem encargo para a União Federal 
que, entretanto, destinou a área parâ a instalação do Posto A8rope
cuário de Pinheiro, Maranhão. 

Sucede ciue, há algum tempo, foi requerida a reversão ao Mu-
nicípio, tendo o Ministro da Agrici..tltu!a concordado. -

T 3.mbêm o Serviço do Património da União e a Secretariaw 
Geral do Ministério d3 FazCnda opinam favoravelmente à provi-
dê,ncia devolutóría." -

Na Câmara dos Deputados, a matéria mereceu aprovação __ das Comis
sões e do Plenário. 

Pelo que se depreende da exposiç~o de motivoS, o terreno foi Qoad9 coffi 
o objetivo de, nele, ser levantado_ o Posto Agropecuãrio de Pinheiro. Sucede 
que, até agora, tal melhoramento não foi introduzido, levando a Municipali
dade a pleitear a devolução, a qual só poderâ completar-se mediante autori
zação legislativa, pois que a escritura de 4o~çãÕ n~o incluiu ob~igação_~o do-
natário. - - -

Somos, portanto, pela aprovação d~ presente projeto de~ lei. 
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1980. - E~eMSio Vieira, 

Presidente - Passos Pôrto, Relator - Alfonso Camargo - Leite Ch'aves -
José Lins. - José Richa. 

PARECER N• 161, DE 1981 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Raimundo Parente 
De iniciativa do Sefihor Presidente da República, vem a exame da Co

missão de Finanças o Projeto de Lei que autoriza a reversão ao Município de 
Pinheiro, Estado do MaranhãO, do terreno que menciona. 

A Mensagem Presidencial está acompanhada de Exposição de Motivos 
do Senhor Ministro de,Estado da Fazenda, que assim justifica a medida: 

H No anexo Processo, cogita-se da reversão ao- Munic_ípio de Pi
nheiro, Estado do Maranhão, da área, com 200 ha, situada à mar
gem da Estrada Pinheiro-Pacas, e.ntrc=.o perímetro suburbano e a 
zona rural, naquela municipalidade. 

Fora esse imóvel doado à União Federal, pelo-aludido Municí-· 
pio, mercê da Lei Municipal n~ 6, de 17 de julho de 1948, e da Escri
tura Pública de 29 de setembro de 1949, transcrita no Registro de 
Imóveis da Comarca de Pinheiro, no Livro n~ 3, às.fls. 91 sob o n~ 
739, em 29 de setembro de 1949. 

Tratando-se de doação. sem encargo, aceitou-a a Uitião Fede.= 
ral, atravê:s do despacho de II de julho de 1979 do Dr. Procurador
Chefe da Procuradoria da Fazenda Nacional do Estado do Rio de 
Janeiro. 

Destinou-se essa ãrea à instalação do Posto Agropecuário de 
Pinheiro-MA. 

Consoante os Avisos GM n9 608, de i2 de setembro de 1979, e 
G M Q9 240, de _24 de abril de 1980, S. Ex• o Senhor Mirtistr-o da 
Agricultura anui à almejada reversão. 

O Serviço do Piitrlmôníci ·aa União e a s·ecretaria-Gcral deste 
Ministério opinam favoravelmente àquela medida!' 

Em sua tramitação na Câmara dC?S Deputados, a proposição mereéeu 
pareceres da Comissão de Constituição e -Justiç~, pela constitucionalidade, 
juridicidade e aprovação, e das Comissões de Finanças e de Agricultura e 
Política Rural. ~ambém aprovand~ a reversão. 

Já no Senado Federal, opinou a Comissão-· de Agricultura favora'-:elmen-
te. 

Cuida o projeto de obter a necessária autorizàção do Poder Legislativo 
para que a transferência possa ser efetivada em favor do Município de Pinhei
ro, no. Estado d'o Maranhão. 

Acolhida a manifestação dos órgãos competentes pelo Senhor Ministro 
da Fazenda, e não teÕ.do o imóvel utilidade para a União Federal, não veinos 
óbice à· aprovação do projeto. 

Cabe destacar ainda que a área objeto da reversã-o é necessãria ao cresci
mento da sede do Município de Pinheiros, o que fundamenta a devolução ao 
anterior proprietário. 

Sob o aspecto financeiro-, nada temos a opor ao projeto sob exame. 
À vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da Câ~ 

mara n• 81, 1980. 
Sala das Comissões. 7 de !)1aio de 1981.- Amaral Peixoto, Presidente, 

em exercício - Raimundo Parente, Relator - José Lins - Almir Pinto -
Martins Filho - Alfonso Camargo - Roberto Saturnino - Lomanto Júnior 
- Bernardino Viana, 

PARECER N• 162, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Oficio "S" "' 
08. de 19..81 (n' 6-P/MC. de 18-03-81, na origem). do Senhor Presi
dente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal 
cópias das lfOtas taqUigráficas e do acórdão proferido pelo Supremo 
1'ilhUiiãi Fedf!ral, nos autos do Recurso Extraordlndrio ,, 92.355-1, 
do Esiãdo de São Paulo, o qual deC'/arou a inconstitucionalidade do 
art. 7", parágrafo únlco, do Decreto Municipal,, 12.490, dt 29 de de
zembro de 1975, daquele Estado. 

Relator: Senador Amaral Furlan 

Para os· fins previstos no art. 42, VII,· da Constituição, o Senhor Presi
dente do Supremo Tribunal Federal remeteu à ap!eciação do Senado Federal 
as cópias das notas taquigfãficas c do acórdão proferido por aquela egrêgia 
Corte nos autos do Recurso Extraordinário n• 92.~55-1, do Estado de São 
Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade do a11. 79, pai-agrafo único, do 
Decreto Municipal n• 12.490, de 29 de dezembro de 1975, daquele Estado. 

Narram os 3Utos que a -recorrente a]ufzou ação contra a Prefeitura Mu
nicipal de São Paulo, objetivando a anulação de lançamento do linposto Pre
dial e Territorial Urbano, relativo ao exercício de 1976. apontando a inconsti
tucionalidade do art. 7•, parágrafo único, do Decreto Municipal n• 12.490, de 
29-12·75, porque esse dispositivo discriminou Os proprietários de imóveis em 
função da ãrea dos terrenos sujeitos à incidência do tributo, alem de aumen
tar em 260% o valor do imposto em cotejo com o ano anterior. 

Confirmada no Juízo de segundo grau a sentença pro latada na instância 
singular que juiSou improcedente a ação, o recorrente interpôs recurso ex
traordinário, alegando violação dos artigos 19, I, 153, §§ I• e 29, da Consti
tuição Federal, e dos artigos 9•, I e 97, II, do Código Tributário Nacional. 

A douta Procuradoria Geral da República opinou pelo· conhecimento e 
provimento do apelo extremo, ante a manifesta inconstitucionalidade do di
ploma legal municipal, no dispositivo impugnado. 

Relatando a matéria, o em·inente Ministro Cordeiro Guerra, citando 
acórdãos paradigmas do Ptetório Excelso, proclamoU a inconstitucionalida
de do parágrafo _único do Decreto Municipal n9 12.490, de 29 de dezembro de 
1975, porque é vedado à União, aos Estados e aos Municípios instituir ou 
aumentar tributo sem que a lei o estabeleça, ressalvados os casos previstos na 
Constituição- art. 19, I, art. 153, § 29. 

Em síntese, mais uma vez o Supremo Tribunal Federal consagra o enten
dimento de que não. pode o Prefeito alterar os critén·os ou fatores de determi~ 
nação de imposto, mediante decreto. Só a lei pode fazê-lo. 

Conhecendo do recurso e lhe dando provimento, o Supremo Tribunal 
Federal, em Sessão Plenáría de 9 de outubro de 1980. acompanhando o voto 
do Relator, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 7' d9 
Decreto Municipal n• 12.490, de 29 de dezembro de 1975, de São Paulo. 
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O acórdão foi publicado no Diário da Justiça; de 28 de novembro de 
1980, com a seguinte ementa: 

uAção anulatória de lançamento de ImpostO Predial e Territo
rial Urbano ajuizada contra a Municipalidade de São Paulo. Ar
güiçâo -de inconstifucionalidade do Decreto n9 12.490, de 29 de de
zembro de 1975, porínfringente dos arts. 19, I e 153, § 29, da Consti
tuição Federal, e arts. 9~, I, e 97, II, do Código Tributário Nacional. 

Argüição acolhida. 
O valor venal dos imóveis de uma cidade P.Ode ser atualizado 

por lei, mas não por decreto do Prefeito. O Prefeito só -pode corrigir 
monetariamente os valores jâ fixados de a_cordo com a lei anterior. 
Recurso extraordinário conhecido e provido." 

Ã vista do exposto, observadas as formalidades específicas previStas na 
Constituição e no Regimento Interno desta Casa, formulamos o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 24, DE 1981 

Suspende a execução do parágrafo único do art. 7' do Decreto 
Municipal n' 12.490, de 29 de dezem/iro de 1975, de São Paulo. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. t suspensa, por inconstituciOnalidade, nos termos de de

cisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 9 de outubrq de 
1980, a execução do parágrafo único do art. 79 do Decreto Municipal n9 
12.490, de 29 de dezembro de 1975, de São Pa4lo. 

Sala das Comissões, 6 de maio de 1981. - Aloysio Chaves, Presidente
Amaral Furlan. Relator- Murilo Badaró- MOacyr Da/la- Raimundo Pa~ 
r~nte - Lázaro Barboza - José Fragelli - Bernardino Viana - Hugo Ra
mos. 

PARECERES N• 163, DE 1981 

Da Comissão de Redaçào 

Redarão final do Projeto de Resolução "' I ti, de ·1981. 

Rf!!ator: Serrador Mende_s_ Cana/e 
A Comissão apresenta a redação final do Projetro de Resolução n9 14, de 

1981. que dá nova redação ao art. 484 do Regulamento Administrativo do Se
nado Federal (Resolução n• 58, de 1972), alterando a Resolução n' 57, de 
1976. . . 

Sala das Comissões, 7 de maio de 1981.- Aderbal Juremo, Presidente
M~ndes Cana/e, Relator - João Calmon. 

ANEXO AO PARECER N• 163, DE 1981 

Redação ftnàl do Projeto de Resolução n• 14, de 1981. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, ---~ -Pfesidente, 
nos termos do art. 52, item 30, do Regiménto Interno, promUlgo' a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1981 

Dá nova reda'ção ao art. 484 do Regulamento Administrativo do 
Senado Federal. aprovado pela Resolução n' 58, de 10 de novembro de 
1972, alterando a Resolução n' 57, de 3 de setembro de 1976. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I' O caput do art. 484 do Regulamento Administrativo do Senado 

Federal, com a modificação contida na Resolução n' 57, de 3 de setembro de 
1976, passa a vigorar com a seguinte rcdação: 

'"Art. 484. Os Conselhos de Supervisão do Centro Gráfico do 
Senado Federal (CEGRAF) e do Centro de !nformâtica e Processa
mento de Dados do Senado Federal (PRODASEN) serão presidi
dos por um membro da Comissão Diretora, por ela indicado, e inte
grados, cada um, por quatro membros designàdos pela Comissão 
Diretora, e pelo Diretor-Executivo respectivo, na qualidade de 
membro nato." 

Art. 2' Esta Resolução entra em vigor na dat~ de sua publicação. 
Art. 311 Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O Expediente lido vai à publi

cação. 
Sobre a mesa, requerimento que será. lido pelo Sr. !'-Secretário. 

E /idf.! o. seguinte 

REQUERIMENTO N• 87, DE 1981 

Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeiro que tenha tra-
mitação conjunta os seguintes projetes: 

Projeto de Lei do Senado n' 10, d~ 1981; 
Projeto de Lei do Senado n' 53, de 1980; 
Projeto de Lei do Senado ,n' ,56, de 1980; 

Projeto de LCf do Senado n9 85, de 1980; e, 
Projeto de Lei do Senado n'>' 04, de 1981. 
Sala das Sessões, 8 de maio de 1981.- Aloysio Chaves, Presidente da 

Cmpissão de ConstitUição e Justiça do ·senadO Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O requerimento lido será publi-
cado e incluído em Ordem do Dia nOs termos regimentais. 

Hâ oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Aloysio Chaves. 

O SR. ALOYS10 CHAVES (PDS- PA. Pronuncia o seguinte discur
so._)_ - Sr. Prl!sidente, Srs. Senadores: 

Encerram-se, hoje, em todo o País, as comemoraÇõeS alusivas à semana 
das comuilicações, em homenagem ao Marechftl Cândido Rondon. t uma in
ciativa louvável, sob todos os aspectos. do Ministério das COmunicações, 
porque esse extraordinário brasileiro, '-iue fOi Cândido Mariano d.a Silva 
Rondon é, merecidamente, o patrono das comunicações. 

Por outro_ lado, O Ministérío das Comunicações, quê surgiu em conse
güência do decreto-lei nº 200/67, completou 14 anos. E durante esse período, 
operou-se uma modificação radical nesse setor: o Brasil deu um extraordi
nário passo no campo das cOmunicações, tentando recuperar o tempo que, 
anteriorment.e, se perdeu, de t;ll maneira que, a continuar a política até agora 
desenvolvida, situar-se-á, antês do fim desta década, em posição privilegiada 
na América do Sul e até em relação _aos paí_ses mais desenvolvidos. 

Constituiu uffi estorvO niuito g'tande aÕ desenvolvimento das comuni
cações no Brasil a ausência de uma política de telecomunicações, fato que nós 
podemos constatar, se considerarmos que o Código Brasileiro de Telecomu
nicações, aprovado em agosto de 1962, somente foi colocado em plena vigên
cia após 1964. 

O eminente Ministro das Comunicãções, Engenheiro Haroldó Corrêa de 
Mattos, em conferência proferida perante a Escola Superior de Guerra, reu~ 
niu num documerito denso de informações científicas e de natureza admistra
tiva a grande obra reãlizada no setor das ComunicaÇões no Brasil. nas últimas 
duas décadas. 

A expansão que decorreu da promulgação do Código Brasileiro de Co
municaçõeS-e de ~ua Cfetiva execução, em primeiro-lugar definiu urna politica 
para o setor; criou um órgão - CONTEL - para executar essa política; au
torizOu a ctfação de -\!ma empresa, a EMBRA TEL, para implantar e eXplorar 
os serviços que, na forma da lei, eram de competência da União; conc_edeu à
quela empresa recursos do Fundo Nacional de Telecomunicações para que 
ela cumpriss·e sua missão; estabeleceu, com base na ConstiÍuiçiio de 1946, os 
princípios reguladores do cálculo das tarifas. 

Acentua ainda o ilustre Ministro Haroldo Corrêa de Mattos, na confe
rência da qual estou retirando estes dados que o processo de expansão contou 
com os seguintes e importantes fatores: institucion'hlização da participação fi
nanceira do promitente usuáriO - o autofinanciamento; a criação do Minis
tério das COnú.micações, em substituição ao CONTEL, daÍldo maio"r autori
dade polífíca ao setor; a criação de empresas, uma em cada Unidade da Fede
ração, pólos de integração das telecomunicações em suas reSpectivas áreasTde 
atuação; criação da TELE BRÁS para, como holding, integrar as telecomuni-: 
cações nacionais, promover a expansão e exploração dos serviços, 
normalizando-os e. além de outros em cargos interiorizar as telecomuni
cações. 

Creio que poderei dar um rápido resumo da expansão que resultou dessa 
política, - TELEBRÃS foi implantada no Brasil em 1972.- observado que 
de 2.4 telefOnes por 100 habitantes passOu o País em 1979, para 5.4, com uma 
expansão da ordem de 125%. 

Poderia. Srs. Senador_es, assinalar ainda um outro aspecto que me parece 
relevante, o qual' encontro nesta conferência concernente à nacionalização 
desse setor. O alto indice de nacionalização hoje verificado na indústria de te
lecOmunicações é tail}bêm um reflexo dessa sadia politica introduzida no País 
e so_bretudo da maneira correta como foi conduzida. Não me reportarei espe
cialmente aos trabalhos da EMBRATEL, mas desejo realçar o passo extraor-

• dinário que se deu no setor de comunicações por satélite. A experiência con
solidada nas comunicações pi:>r satêlite revela ter se tornado extremamente 
conveniente ao cenãrio brasileiro- diz ·o Sr. Ministro das Comunicações
impondo mesmo em algumas áreas o abandono de técnicas convencionais. E 
aduz ainda: .. reforça-se tal opção para atendimento das regiões ~etentrionais 
da Amazónia e Centro-Oeste, ainda hoje bastante carentes de telecomuni
cações". 

Neste parti.cular trago um testemunho que seria dispensável ao Senado 
Federal, com relação ao Estado do_ Pará e à imensa Região Amazônica. A 
EMBRATEL chegou ao Pará com a implantação do sistema de microondas, 
fazendo uma verdadeira revolução no setor de comunicações quer para a 
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transmissãO -de sinais de televisão quer de telefone. Mas chamada a estender 
esses serviços ao longo do Rio AmazortáS, em. diieção a Manaus- tomou na~ 
quela ocasião, à êpoca do Goverho Costa e Silva, uma decisão· corajosa: fez 
uma opção técnica que se reVelOu dePoiS a mais adequada para a expansão do 
sistema de comunicações da Regíão Norte do Brasil- o sistema de tropodi~ 
fusão, o qual partindo de Belém, alcançou ·a interior da Amazôriia e ligou~a, 
.realmente, ou interligou~a às demais regiões. e ao resto do Br3.sil. Hoje 
ampliou~se esse sistema com a utilização de satélites e com~ênios internacio
nais. Montaram-se as estações rastreadoras de Santarém, de Altamira e de 
Itaituba, não só para permitir o funcionamento do sistema urbano automáti~ 
co de telefone, mas também as ligações à longa distância e as ligações interna
cionais e mais a utilização da televisão nessas ãreas tão distantes das sedes dos 
gra.ndes centros inais desenvolvidos deste País.,.. 

O Ministro Haroldo .Mattos ressaltou, nessa sua. conferência o seguinte 
passo que irei ler, para que se inc_orpore a este meu pronunciamento: 

uconvém destacar, para adequação ao contexto brasileiro, os 
seguintes aspectos, sem se feferir outros; ·vinculadoS a·raZQes de se-
gurança ou de ihteresse específico de; operações militares. 

I) as estações terrenas de pequeno porte permitem o estabele~ 
cimento de redes especiais, como a de telefonia. rural, ou outras de 
cunho eminentemente social, destinadqs a programas educativos e 
atendimento médico. É ~em conhecido o caso do Canadá, pion.eiro 
no emprego de satélite doméstico de telecomunicações, que assegu

. rou a integração de regiões extremam entes isoladas de seu território; 
2) estações móveis, também com antenas de porte, permitem 

o atendimento, em caráter de emergência, a zonas sujeitas ·a calami
dades, como, por exemplo, secas ~ ínu_n_dações; 

3) há possibilidade de se formarem redes de comunicações de 
dados, ligando-se, através do satélite os pontos terminais aos cen
tros de processamento, sem utilização da rede telefônica urbana, elo 
menos confiável nas ligações. As redes diretas, vias satélite, ofere
cem, além de_ grande velocidade de transmissão, 'confiabilidade mui
to elevada; 

4) a transmissão via satêlite constitui o único processo através 
do qual se pode, economicamente, levar a televisão a pontos afasta
dos do território ·nacioiiàl, não servidos por redes de microondas. 
Além disso, O atendimento a esses locais pode ser feito rapidamente; 

5) a existência no Pais de todo o embasamento técnico neces
sário ao--projeto e especificação de um sistema doméstico dC comu
nicações por satélite~ envolvendo o controle e a supervisão do seg~ 
menta espacial, bem como a instalação, testes e a operação de es
tações terrenas; 

6) desenvolvimento no País da Tecnologia de Estações Terre
nas." 

Outras vantagens de ordem econômica, de ordem social, de ordem cultu
ral, ligadas ao desenvolvimento do PaíS, são óbvias e ine dispenso de 
comentá-las no registro que estou fazendo a respeito do encer~amento, hoje, 
da semana destinada a ressaltar não só_o progresso. o êxito alcançado ho País 
no seto-r de comunicações, mas, repito, a exaltar a figura excepcional de'Cân
dido Mariano da Silva Rondon. 

Como Demósthenes Martins, na excelente c-Onferência em que traçou o 
perfil biográfico do Marechal R.ondon, na Academia Mato-Grossense dele
tras, unão vamos fazer-lhe o retrato - existência apostolar dedicada á gran
deza da Pátria- mas. realçar alguns feitos meriíorâveis desSe insigne brasilei-
ro. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS - BA) - Pernlite V. Ex• .um aparte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)- Com muita satisfação, 
nobre Senador Lomanto Júnior. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Associo-me âs justas homenagens 
que V. Ex•, nobre Senador Aloysio Chaves, presta no dia de hoje, exatamente 
no encerramento da Semana das Comunicações, ãs figuras que t.anto contri
buíram para o desenvolvimento deste importante setor em nosso Pais, 
destacando-se dentre eles, sem dúvida alguma, a figura primacial, o patrono, 
o exemplo, o paradigma a figura inesquecível do marechal CânditO Mariano 
Rondon. Jovem univerSitário, con_heci~o. Tive o grande privilégio de manter 
um diálogo com aquela grand.e figura e guardo ainda" as suas palavras de in
centivo, de encorajamento, as suas lições de amor à Pátria que no pouco tem
po que com ele mantive cOntato reCebi o que, sem dúvida alguma, foram mui~ 
to úteis para o desempenho di!- minha vida pública e para o despertar deste 
amor que dediquei à causa pública, a ela dando-me inteiramente. Evocando a 
figura do Marechal Rondon, eu quero também relembrar com saudade a fi~ 

_gura do meu conterrâneo, ·o primeiro.Ministrô da Comunicações do Brasil, o 

engenheiro-carias Furtado de Simas, que teve o raro privilégio de, servindo 
ao Governo do Presidente Costa e Silva, prestar a sua colaboração e ser o pri
meiro Ministro da Comunícações rio Brasil, iniciando a grande obra, e, repi
to, e dou ênfasç::~a grande obra_ da Revolução de 1964, que foi, sem dúvida al
guma, o setor das comunicações. Quefo cumprimentar V. Ex• ainda pela bri
lhante exposição que faz do que se vem realizando neste setor, principalmente 
pelo atual Governo, tendo á frente do Ministério das Comunicações o minis
tro Haroldo de Mattos, prosseguindo brilhantemente as obras de seus ante~ 
cessares, dinamizando·as numa hora de dificuldades financeiras e fazendo 
com que esse setor se constitua num dos p~ntos altos do desenvolvimento na
cional. Se nós olharmos para o passado recente, bem recente mesmo, duas dé
cadas, talvez, atrás, verificaremos qUe se prõc"c::ssoiJ, neste período revolucio
nário, uma oUtra revoluçãõ no setor das comunicações brasileiras. Mas, que
ro aproveitar o ensejo p'âra registrar e para homenagear, também, o dirigente 
da empresa responsável, no meu Estado, o Dr. Sebastião Alfa, que vem reali· 
zando uma obra admirável, interligando ·os mais distantes rincões da minha 
terra baiana, através de um trabalho que já mereceu o reconhecimento do Es
tado e já extrapolou, niesmo, as fronteiras da Bahia, para repercurtir nacio
nalmente. Parabéns a V. Ex•, que traz, nesta tarde, não só UJll. discurso de ho
menagem mas um relato em torno de um dos setores da mais alta relevância e 
que a Revolução brasileira pode se orgulhar de ter feito uma outra revolução 
- aquela num setor tão importante como é o das comunicações. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS - PA)- Nobre Senador Lomanto 
Júnior. não tive õ privilégio de conhecer, pessoalmente. o Marechal Cândido 
Rondon. Jovem, acompanhei:-o nos últimos anos de sua vida, na atuação que 
teve neste País e ria merecida consagração que recebeu do Governo e do povo 
brasileiro, inclusive atravês do Poder Legislativo, pelos serviços inestimáVeiS, 
relevantes e imorredouros prestados ao Brasil. 

No setor de comunicações, V. Ex• antecipa-se à observação que ntço 
quanto ao êxito de tod.as as administrações qUe antecederam a gestão do Mi·
nistro Haroldo_Corrêa de Mattos,lúcida, técnica, operosa, discreta, mas efi
ciente, como o foram as de seus-dignos antecessores. V. Ex' sabe- e este fato 
estou retirando, também, da exposição dõ Ministro Haroldo Corrêa de mal
tos, porque é uma informação estatística.::.._ que o grande salto se deu a partir 
de 1967, mas se operou, sobretudo, em 1973 e 1974. quando foram instalados, 
respetivamente 950_000 e 1.085.000 termín3.i5 para o serviço de telefones no 
País, num total, nesse biênio, de 2.035.000 terminais: Este dado é extrema
mente expressivo, se~ nós considerarmos que, no final de 1973, o sistema da 
TELEBRÃS possuía instalados apenas 1.692.000 terminais. Esta obra conti
nua e marcou o êxito de todas as administrações que, à frente desse Minis
tério, se sucedera~ até à de hoje. 

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

O SR. f\LOYSIO CHAVES (PDS- PA)- Ouço o eminente Senador 
Bernardino Viana. 

O Sr, Bernardino Viana (PDS- PI)- Nobre Senador Aloysio Chaves, 
V. Ex• presta justa homenagem, no encerramento da semana das comuni
cações, à pessoa do marechal Rondon e ao Ministério da~ Comunicações. Ao 
falar·se no Marechal Rondon, lembramos os seus inestimáveis serviços pres
tados ao País, alargando o nosso Território com a incorporação da vasta ãrea 
de terra, incluindo o Território de Rondônia, e o tratamento admirável e hu
manitário que' 'deu aos indígenas com o lema: HMorrer se necessário for, ma
tar nunca." Ainda que fossem agredidas pessoas do seu grupo. ele não permi
tia que se matassem os índios. Quanto .ao trabalho que vem_ realizando o Mi~ 
nistériQ das· Comun-icações, nesta área altamente científica, colocando o Bra
sil, em apenas 15 anos, na vanguarda, juntamente com outros pafses desen
volvidos, V. Ex•, muito bem já dissertou sobre a matéria, restando~me apenas 
parabenizá-lo pelo brilhante pronunciamento que está fazendo. Quero tam
bém, ao ensejo, apresentar os meus cumprimentos ao Senhor Haroldo Correa 
de matto~, Minist~~ das Comunicações, e a todo o pessoal que labora e con
tribui para o desenvolvimento· das comunicações no Brasil. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS - PA)- A homenagem de V. Ex•, 
tenho cCrteza, é desta Casa, não só.ã.o Ministro das Comunicações mas aos 
seus grandes auxiliares à frente da EMBRA TEL, da TELEBRÁS, da Empre
sa Brasileira ~e Correios e Telêgrafos, de outras entidades, ao seu corpo técni
co, aos funciohâficis daquele Ministério, que juntos, fOrmam uma excelente 
equipe, e realizam essa obra fecunda que V. &• acaba de ressaltar. 

Realmente, nobre Senador Bernardino Viana, esse lema do Marechal 
Rondon ficou inscrito nas páginas da História do Brasil, e ficará enquanto 
existir este Pais: .. Morrer se necessãrio for, matar nunca." 

.O Sr. Helvídio Nunes (PDS - PI) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALOYSIO CHA VES-(PDS- PA)- f: um prazer ouvir V. Ex•. 
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O Sr. l!elvídfo Nunes (PDS- PI)- Erniriente Líder-Aloysi~ Chaves, 
creio que V. Ex• fala em nor:nede todos _nós, ao prestar, na pessoa do patrono 
Marechal Cândido Rondon, homenagens ao Ministério das ComuniCações. 
Na "erdade, nesses últimos 15 arios,- as cOmunicaÇões no Biãsil tiv"eram um 
desenvolvimento que além dos benefícios diretarilente provocados, caUsa_ e 
provoca motivo de muita satisfação para todos nós. V.-Ex' fez referência ao 
seu Estado; mais tarde, em oportuno aparte, a Bahia também cantou o seu 
território c aquilo que O -Ministério vem fazendo dentro das fronteiras baia: 
nas, de tal sorte, que eu me aventura tambêm a dizer qiJe o meu Estado parti~ 
cipa da euforia geral, pois que, a partir sobretudo de 1970, o Piauí deu um 
grande salto nesta área d~s comuni~ações, ao tempo do Ministro Hygino 
Çorsetti que teve a prosseguir na sua obra a figura, por todos os títulos mar
cante, de Quandt de Oliveira. Hoje, superiormente dirigido pelo Ministro Ha
roldo de Mattos, a cada dia o Ministério cresce em expansão, cresce em quali
dade, e chega aos mais diStantes pontos deste Pais. V. Ex• que é um homem 
muito apegado à verdade ... 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)-_::-Muito obrigado. 

O Sr. Helvídio Nunes (PDS - PI) - ... V._ Ex•_ fez uma referência, no 
princípio do seu discurso, no sentido de que, at~ o fim da presente d~ada, o 
Brasil alcançará um lugar excepcional na Am~rica, talvez no mundo. E eu, 
sempre com a imagem do Piauí presente no meu esPírito, tenho a impressão 
que nós já galgamos este _lugar na Am~rica, c que já ocuPamos, também, um 
dos principais lugares no mundo, no que diz respeito às comunicações. De 
qualquer sorte, o que me cabe neste instante, valendo-me da presença de V. 
Ex• na tribuna, um dos homens mais brilhantes desta Casa, ... 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)- Muito obrlj!ado a V. Ex• 

O Sr. He/vídio Nunes (PDS- PI)- .• , um dos homens mais corretos da 
nossa Bancada, quero servir-me desta oportunidade _para solidarizar~ me com 
V. Ex• e. através de V. Ex•, com todos quantos fazem comunicações neste 
País. Muito obrigado. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS - PA) -Nobre Senador Helvfdio 
Nunes, agradeço o aparte de V. Ex•, justo e -irrepreeiiSTVel;"- no que concerne 
ao Ministério das Comunicaçõês; gé:neioSo, falando Pelo coração e pela ami
zade, quando emite conceitos a respeito de minha pessoa. Agradecendo a V. 
Ex• as palavras com que me honrou, reconheço-as exãtas em toda a sua ex
tensão, quanto à obra do Ministério das Comunicações. 

Mas é em virtude da grandeza territorial do Br~~il que este programa no 
setor de comunicações, embora avultando, cofiO aVulta nessa década e meia, 
há de ser mantido com o meSmo ritmo, com recursos-fiov-os adiciOnais, para 
que se cubra efetivamei11e todo o imenso solo pátrio e se atendam as necessi
dades das suas regiões mais longínquas._ Nesse trabalho deverá haver um 
completo entendimento, uma colaboração integral entre o esforço do Gover
no Federal e o dos'governos estaduais. 

No Pará, em convênio com a TELEBRÃS, sob a'Presidência dessa figu
ra ilustre, que é o General José AntOnio de Aiencasúo e Silva, celebramos 
convênio, à épqca em que exercemo_s o Governo do Pará, que permitiU levar à 
televisão, através do sistema de microondas, a mais de um terço, na primeira 
fase de execução do plano, dos municípiOs desse Estado. E inúmeras são as 
sedes de municípios Com serviço urb:<tno automático _de telefone, permitindo 
ligações à distância e ligações internacion3is. E. ~ase Úm milagre, alguns 
anos depois, podermos, pÕr exemplo, de Bragança, de Castanhal, de Cametã, 
de Santarêm, de Monte Alegre, para citar apenas algumas cidades, entrar em 
contato direlo, automátiCO, sem qualquer intermediaÇão, com outras regiões 
do Brasil, e fazê-lo também para o exterior. Lígações para os Estados Unidos 
da América, para o C8.nadá, para a Europa. 

Este, realmente, foi o salto admirável, gigantesco, neste setor, como em 
outros, que se deu no Brasil na ârea das comunicações. 

O Sr. Mendes Cana/e {PP- MS)- Permite-me V. Ex•? 

O SR. ALOYS!O CHAVES (PDS- PA)- Ouço o eminente Senador 
Mendes Canale. 

O Sr. Mendes Cqnale (PP -- MS) -:- Meu eminente Senªdor_ Al<zysio 
Chaves, à voz autorízad3 do Pará qüe ocupa a tribuna do Senado Federal, 
nesta tarde. para prestar homenagens ao patrono das Comunicações e dizer 
do desenvolvimento das comunicações em nOSso PafS~ em que OUvimos as in~ 
tcrvençúes da Bahia, depois a do Píau"í, e quando já. -verifiCamos que noVa
mente a voz da Bahia, agora não mais atraVés de Lomanto Júnior, e sim de 
Jutahy Magalhães, que está com o inicrofone tlronto par~r traZer tambêni- a 
sua intervenção ao pronunciamento de V.-Ex.•, como igualmente a voz do 
Cearã se apronta. através do nosso Senador José.Lins.~ e _.como acaba de dizer 
l) nosso Senador Dirceu Cardoso, para tambêm fazer juntar a voz do Espírito 
S::mto: à voz do Pará não poderia faltar a intervenção da vOz de Mato Gros-

,1 so. Falo Mato Grosso porque, se nos dividiram fisicamente, não dividiram os 
5entimentos dos mato-gr9ssenses, daqueles que nasceram no velho Mato 
Grosso. Assim, às ho-menagens que são prestadas pOr V. Exb 9 ao patrono 
das Comunicações, àquele ilustre mato·grosSense que deixou de ser a figura 
só de nOsso Mato Grosso, porque, sem dúvida nenhuma, é figura nacional, 
cuja memória todos revCrenci8.moS; quando assistimos que~. Ex•, ao falar na 
Semana, que já sC enCerra:~ d35 Comunicações, faz um retrospecto em relação 
ao problema das comunicações no nosso País- e, 'sem dúvida nenhuma, é 
i_negável a transformação tão grande que esse selor da vida nacional' sentiu 
nestes últimos anos, através de trabalho sério que vem sendo desenvolvido 
nessa área, não poderia faltar - como disse de inicio - a pala:vra da repre
sentação.de Mato Grosso, para nos congratularmos com V. Ex• pelo pronun
ciamento que faz nesta tarde;- como também para nos associarritos. às home
nagens que V. Ex'" presta ao patrono das Comunicações~ ao nosso saudoso 
Marechal Rondon. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA)- Senador Mendes Canale, a 
voz de Mato _Grosso era, realmente? indispensável na homenagem ao Mare
chal Rondon, e ela teve o jntêrprete, alto e lúcido, na pessoa de V. E~,. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Permite-me V. Ex'? 

O SR. ALOYSIO t:HA VES (PDS- PA)- Ouço, jà alertado pela Pre
sidência, e no instante de encerrar este pronunciamento? o eminente Senador 
pelo Espírito Santo, qUe já havia solicitado_ o aparte anteriormente. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) -~Nobre Senador Aloysio Chaves, V. Ex• 
presta justa homenagem àquele que, à frente de um grup<? de brasileiros, ras
gou os fnvios sertões das comunicações nossas. O Brasil demorou 70 anos 
para prestar uma grande homenagem ao Marechal Rondon. E homenagem, 
nobre Senador, é abrir também, através do sctor das comunicações, todas as 
comunicações entre Estados e do interior com as Capitais: Portanto, presta 
V. Ex•- como acentuou o ilustre Senador Mendes Canale, que me ailtece .. 
deu - homenagem justíssi_ma àquele que, enfrentando os ínvios sertões, di .. 
zia: ••M orrer sim, matar nunca!". Esta é ~_flg.ura a quem V. Ex• presta o prei .. 
to da -~ua admiração e dã. sua homenagem. 

O Sr. Jutahy MagalhãeS {PDS - BA) - Permite V. Ex• um aparte? 

OSR. ALOYSÍO CHAVES (PDS- PA)- Ouço, com muito prazer, o 
nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Serei breve, Senador Aloysio 
.Chaves, pois V. Ex' já está no término da sua oraÇão.--Ressalto um ponto que 
V. Ex• -abordou apropriadamente, de passagem - a questão da riacíonali .. 
zação das indústrias -Hgadas ao setor de comunicações. Nós, Senadores do 
Governo e da Oposição, unimo-nos, mais uma veZ, nos aplausos a esse ~tor 
governamental, pelo progresso que tivemos nestes últimos al"!-o:; na ãrea das 
telecomunicações. Acredito também unamo-nos nos aplausos a essa linha, a 
essa diretriz do Governo de nacionalizar as empresas ligadas ao setor, por· 
que, hoje, tod.as aquelas empresas que funcionavam nessa área tiveram que se 
associar ao capital nacional, e este tem carátet" majoritário· nessas empresas. 
Se temos o dever de reconhecer o trabalho pioneiro executado peJas empresas 
estrangeiras, aqU1;-neSs'e-Setór, ternos, por outro lado, que aplaudir essa na
cionali?-3-çào numa área tão _importante quanto a de telecom~nicações D.o 
Brasíl. 

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

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS _: PA) -Antes de encerrar meu 
pronunciamento, teCei a honra de ouvir o eminente Senador pelo Ceará, José 
Lins. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Nobre Senador Aloysio Chaves, não 
poderíamos, realmente, ver encerrar-se esta senlana das comunicações brasi
leiras senl ouvir. no Senado, uma vOz-segura, uma palavra abalizada como a 
que V. Ex• pronuncia. Além da justiça que v~ Ex• faz à figura ímpar doMare
chal Rondon, o seu discurso demonstra o quanto V. Ex• i:stá à altura do 
tratamento dos grandes probleril as naciona!_s_. _Nesse campo das 
conr.J.nicações nóS, br~~i!eiros, temos mais do· que motivo de orgulhe do que 
fizemos nos últim-os anos. ·v. Ex• há de lembrar que hã cerca de quinze anos 
praticamente não tínhamos Correios, não tínhamos televisãO e não tínhamos 
telefone. Hoje, como V. Ex• bein ressaltou, o País está' interligado. A mente 
dos brasileiros alar_gC?u-se_ para abranger toda a comunidade nacional. Não 
precis~os do que d~scar alguns números no dial de um aparelho para nos 
colocarmos em contato coín os mais longíquos ríncões da Pátria. O que as 
comunicações têm -feito para salvar vidas, para desenvolver negócios, para 
aproximar homens, para alargar o sistemado comércio nacional, é 
extraordinário. Aqueles que o fazem merecem, portanto, 2. nossa admiração. 
Nesta homenagem que V. Ex' presta ao Marechal Rondon, realço as grandes 
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figuras que _ultimamente têm ajudado o País no camp-o das telecomunicações 
-a do Sr. Mínístro Quanat de OliVeira, Ministro de dois Governos, homem 
de grande dedicação; a fígura de Alencastro Guimarães, um verdadeiro 
paladino dê,J. comunicações brasileiras, que não perde nunca o ânimo para 
atender o desenvolvimento nacional, e o atual Ministro Haroldo Mattos que 
com largueza de visão dâ prosseguimento, cóm uma vontade férrea, a todo 
esse trabalho de construção nacional. Congratulo-me com V. Ex• e incorporo 
ao discurso de V. Ex• a minha homenagem, homenagem do Cearâ e do 
Nordeste, ao trabalho do Mioistro Hªl'QI_do Mattos, e: ao de _quantos o 
ajudam nessa giande missão voltada para o desenvolvimento das 
comunicações brasileiras .. Muito obrigado ~a V. Ex• 

O SR. ALOYS!O CHA VI;:S (PDS- PA)- O aparte de V. Ex• honra o 
meu discurso e faz justiça à ·obra_ do Ministério das Comunicações. 

Sr. Presidente, peço que a tolerância de V. Ex• me permita, mesmo com a 
advertência do tempo, da escassez do tempo, que me fez, ouvir a intervenção 
do eminente Senador José Fragelli, de Mato Grosso, terra natal do Patrono 
das Comunicaç-ões, !Vfarechal Cândido Rondon. 

O Sr. José Fragelli (PP - MS) - Srs. Senadores, eu nada teria a 
acrescentar ao que disse o me_u prezado amigo e companheiro S_enador 
Mendes Canale. Mas S. Ex• mesmo lembrou-se de que havia esquecido de 
citar um fato, que, aliás, está fazendo parte das comemorações em torno do 
nome de Rondon e que foi a inauguração de um posto telefônico na casa em 
que nasceu Rondon, lã em Mimoso, no norte de Mato Gr.osso~ Acho que é 
um fato que deve ficar registrado como uma_ justa homenagem ao g~ande 
mato-grossense, brasileiro, e acho que tambêm consagrado cidadão do 
mundo. Queria apenas contar um· pequeno fato, se me é permitido, Sr. 
Senador, para mostrar como Rondon era um homem integrado na vida dos 
nossos indígenas e como neles ele confiava. Contava-me o meu sogro que 
aproximando-se a linha que Rondon construía, de norte para o sul, da 
Fazenda Taboco, ele mandou que fossem colocados teodolitos, instrumentos 
para tirar a linha daquele ponto até a fazenda. E foi feito isso. Então, Rondon 
chamou um índio que o acompanhava- de que infelizmente neste instante 
não me lembro o nome- e perguntou se aquele era exatamente o rumo. O 
índio olhou e disse: ''é, mas ponha, major" -, ele, então, era major- "um 
pouqinho para a direita". E Rondon mandou colocar a linha um pouco para 
a direita, fato que causou estranheza, vamos dizer, ao balizador, ao que havia 
tirado, com o instrumento, o rum_o que aquela linha devia seguir. M~s 
Rondo o mandou que se colocasse onde o índio colocara aquela vara de ponto 
inicial da nova linha e essa linha, assim tirada, foi dar no meio, no esteio
mestre da casa da Tabaco, tanto que naquela fazenda - e vi isso durante 
alguns anos - quando a linha ali chegava, fazia uma certa inclinação, 
porque, naturalmente, não podendo passar por cima da casa, teve que s_er 
desviada para continuar no seu rumo certo. TantO Rondon era de integrar, e 
tanto ele confiava nos-iil.dígenas, que aquele lema, a que se referiu o nobre 
Senador pelo Espírito Santo, era pãra-ele como que um ponto de verdadeira 
religião. 

O SR. ALOYS!O CHAVES (PDS- PA)- Muito obrigado, Senador 
José Fragelli. 

Ouço- o eminente Líder pelo ·PMDB, Senador Humberto Lucena. 

O Sr. ,Humberto Lucena (PMDB - PB) - Solidarizando-me com o 
pronunciamento que V. Ex• faz sobre o Dia Nacional das Comunicações, que 
é um evento grato a todos nós, desejo dizer que reconheço, como reconhecem 
Os meus companheiros de Bancada, que esse setor das comunicações foi, na 
verdade, aquele que mais progrediu, na administração do País, a partir àe 
1964. Não há dúvida alguma de que nós atingimos as metas que foram 
planejadas, adequadamente, pelos vârios governos, e o Brasil hoje pode dar 
um exemplo ao mundo de possuir magnificas instrumentos de comunicação 
no campo da telecomunicação. Não"chego ao exagero de concordar com o 
nobre Senador José Lins~ de que 15 anos atrâs não havia televisão no Brasil, 
porque a televísãó foi instalada no Brasil em 1950, faz portanto 30 anos. 

O SR. ALOYS!O CHAVES (PDS- PA)- Nobre Senadbr Humberto 
Lucéna, o depoimento de V. Ex• reflete o julgamento de uma obra executada 
por vários brasileiros, não só pelos ilustres Ministros que ocuparam aquela 
pasta, mas, também, por técnicos de renomada, no Ministério, nos Estados; 
onde essa organização se estendeu, de maneira eficiente e exemplar. Sem 
dúvida, o Senador José Lins_ quis acentuar o progresso técnico no campo da 
televisão, porque, realmente, o Brasil colocou-se numa posição de vanguarda, 
sobretudo no que diz respeito à televisão em cores, quando muitos países que 
nos cercam, só recentemente, puderam introduzir este sistema. 

Mas, Sr. Presidente, agradecendo a tolerância de V. Ex•, eu quero 
exaltar, ainda uma vez, a figura extraordinária ..de Rondon, que começou a 
obra excepcional de estender as chamadas linhas telegrâficas neste Pais, a 

partir de 1890, ·como -Integrante da Comissão Construtora de Linhas _ 
Telegráficas, coiaporando com_ o __ ~ntão Major Gomes Cârnerro. Pro~seguiu 
depois nesta tarefa ingent<?. cOm relação à ligação Mato Grosso a Cuiabâ, 
chegando_ às fronteiras do Paraguai. Prosseguiu, depois de Mato Grosso, 
rumo ao Amazonas. 

Em 1913, atendeil.do designação do MiniStério das RelaÇões Exteriores, 
acompanhou o Presidente Theodore Roosevelt numa longa caminhada pela 
Floresta Amazónica, desco_brindo o_ _rio da Dúvida, afluente do Madeira, e 
revelando àquele estadista norte-americano as proporções realmente 
gigantescas deste País. 

Ainda, Sr. Presidente, O tr3balho incansável realizado, nesse setor, para 
o norte, até as fronteiras setentrionais do Brasil. E, sem menor devoção, o 
ttab3Jh0feito em favor do nosso índio, ressaltado nestas_ palavr!=!S do Mare
chal Rondon: 

"Ao mesmo tempo que introduzia no sertão a Linha 
Telegráfica - a sonc~a do progresso, como digo eu, a ••Jíngua do 
Mariano", como dizem os meus amigos índios- esforcei-me para 
que a sociedade se interessasse pelos irmãos primitivos que lembram 
a modéstia de sua origeffi, não há dúvida, mas sem os quais não te
ria sido possível levar a cabo minha tarefa." 

Trabalho memorável, beneméritO, trabalho que dâ a estatura, a 
dimensão· moral e intelectual de Rondon, e que levou o GovernO a 
transformá-lo, em 1939, em Presidente Honorifico do então criado Conselho 
Nacional de Proteção ao lndio, hoje Fundação Nacional do lndio. 

Reformãdo a partir de 1930, pensou em tornar ao lar, .. de onde desertara 
para servir ao Brasil". Mas o destino contrariou seus desígnios, mais uma 
vez, sendo incumbido, em 1934, pelo então Presidente Getúlio Vargas, da alta 
e espinhosa missão de ãrbitro da comissão mista constituída para dirimir o 
dissídio na fronteira entre Colômbia e Peru. Houve-se com indiscutível acerto 
e êxito reConheéido pelos países litigantes. 

O Governo brasileiro, através do Itamarati, tributou-lhe merecida 
homenagem. Falando nesse ato, disse o Ministro Oswaldo Aranha: 

-.. Esta manifestação não ê apenas dirigida à pessoa do General 
Rondon, mas também à sua obra, à sua imortalidade." 

E acrescentou o eminente chanceler: 
"Serviu à terra e à g~nte do Brasil da forma mais brasileira. 
Os serviços prestados em Letí.:ia não cabem deniro das frontei

ras nacionais." 

E:, pois, na pessoa desse extraordinário brasileiro, que se consagrou pelas 
suas obras _e foi imortalizado pela Pátria, herói epônimo de sua classe, que 
centralizo esta homenagem, para que fique, mais uma vez, nos Anais do 
Senado Federal, o preito da Nação agradecida a Cândido Mariano da Silva 
Rondon, Pâ.trono das-Comunicações. (Muito bem! Palmas.) 

Ó SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - A Mesa decidiu di~atar por 15 
mfniítOS a· Hora dõ Expediente, para atender solicitações dos nobres Senado
res Almir Pinto e Eunice Michiles, que desejam ocupar a tribuna em breves 
comunicações. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR I?INTO (PDS- CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

_E_::a_a_mos no Senado Federal, prest~nQQ _as mais justas homenagens a 
fatos históricos da maior repercusSão dentro desta Nação. 

Hâ 36 anos, no dia 8 de maio de 1945, chegava ao seu término-uma das 
maiores conflagrações mundiais, a Segunda Guerra que nos seus 6 anos dedu
ração causou a mais terrível das catástrofes a que o mundo jâ presenciou. 

A destruição de vilas e cidadeS, a devastação dos campos e a mortandade 
impiedosa de crianças, velhos e adultos alcançaram níveis imaginãrios. ~ 
difícil, ou mesmo impossível, pensar-se o que representaram para a 
humanidade os danos causados pela incomparável hecatombe. 

O mundo mal se reabilitava da tragédia que o convulsionou no período 
que perdurou de 1914 a 1919, cm que o sangue derramado numa luta ele ódios 
e paixões ensopava a generosa terra do Velho Continente, quando eclodiu a 
Segunda .Grande Guerra Mundial! 

Nações dominadas pelo totalitarismo nazi.fascista sonhavam ser as se
nhoras do universo; e, imprimindo uma formação ditatorial e dominadora à 
sua gente, bem a preparou militar e psicologicamente para um revide que se
ria fatal aos seus megalóinanos líderes, sem que eles pressentissem que .. a 
audãcia não é- propriamente uma virtude; é uma inteligência aguda colocada 
a serviço de uma ambição se.m freios morais e civis". 

Lançaram·s(! à aventura em busca da dominação dos continentes, para. 
se vitoriosas, serem as sUpremas mandatárias· do mundo! . 
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Foram 6 anos de batalhas encarniçad~ cm terra, no n:tar e no ar. 
Era uma luta sem quartel, entre as forças do bem e as forças do mal! 
Travava·sc o combate em que os Fuheres não sonha":am senão com o 

extermínio de uma civiliZação dcmocrãtica e cristã. 
O bloco totalitârio, adestrado e fortemente armado, de inopino lançou: 

se contra nações que por seus Governos tudo faziam para impedir · Url\ 
segundo conflito mundial,· de resultados imprevisíveis. 

Mas a prepotência e arrogância de u'm totalitarismo sem peias não 
aceitavam as sensatas ponderações em beneficio da paz. 

Ao que, na verdade, visavam Hitler c Mussolini era abolir da face da ter
ra, até a 3• geração. a vocação democrâtica de um povo que jamais aceitari~ o 
arbítrio como norma de doutrina política. 

Vieram as invasões de indefesos pa(ses, atropelados pelo botão do 
nazismo impiedoso, que logo se identificaria com o faScismo mussoUnico. 

E a guerra começou. 
As potências totalitárias, Itália, Alemanha c Japão, levavam de vencida 

nações fortes do ocidente europeu e a catástrofe ameaçava os continentes. · 
Aos poucos, as forças do bem, capitaneadas pelas figuras impolutas. de 

De Ga.ulle, Churchill c Roosevelt, organizavam e aparelhavam-se para 
enfrentar de igual para igual as forças do mal. A Rússia, ofendida na sua 
soberania, deu seu apoio às forças aliadas e cooperou com suas tropas de 
maneira decisiva para a vitória final. 

A nossa Pátria, fiel às suas tradições democráticas, não poderia fugir a 
uma participação na luta em favor da liberdade. 

E o fez de maneira a mais convincente, mandando à conflagrada Europa 
a F6rça Expedicionária Brasileira - FEB, sob o comando lúcido do· 
venerando Marechal Mascarenhas de Morais, de saudosa memória. 

O desempenho da nossa tropa foi por demais apreciável, fazendo valer a 
tática, a coragem e o patriotismo âos soldados brasileiros. 

Lutaram denodadamente e alcançaram soberbos triunfos em solo 
,italiano, onde se poderã realçar os combates violentos de Montt Castelo e 
Castel Nuevo entre. os mais acirrados, ~ em que triunfaram as armas do 
Brasil. 

No mar e no. ar, os nossos heró_icos marinheiros e aeronautas tiveram 
uma desenvoltura que mereceu destaque por parte do Comando das Forças 
Aliadas: a Marinha, protegendo os comboios para a manutenção logística, 
nos -campos de batalha; a Aeronáutica, bombardeando c_asamatas inimigas, 
propiciando o avanço na frente de combate da tropa brasileira, trabalho que 
não era menor. da nossa artilharia em apoio à nossa infantaria, aquela 
comandada pelo bravo General Cordeiro de Farias, há pouco falecido! e, se 
não me engano, o último comandante remanescente de tropas da Força 
Expedicionária Brasileira. 

Nesta data, 8 de maio de 1981, em que se comemora o trigésimo sexto 
aniv·ersário do término da Segunda Grande GUerra Mundial, não 
poderíamos deixar de fazer este singelo registro, em que procuramos 
homenagear os inolvidãveis pracinhas brasileiros e prantear a memória dos 
muitos que derramaram o seu sangue geneioso ein holocausto à causa 
sagrada da liberdade. (Muilo bem!.Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Çunh~ Lima) - Concedo a palavra à nobre 
Senadora Eunice Michiles. 

O SRA. EUNICE MICHILES (PDS - AM. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Seria de mau gosto afirmar que o mundO vive, hoje, sobre um barril de 
pólvora, mas ingênuri_ ígilorar que ó homem, mais do que nunca, ameaça a 
própria sobrevivência_ da espécie na terra. A fome avassala dois .termos da 
humanidape; a poluição se alastra, a ponto de ecólogos de nomeada 
intern3cióTi:ã.l pretenderem a preservação da Amazônia como um museu vivo, 
para que não falt_e oxigênio principalmente aos países desenvolvidos. De ou
tro lado, a inflação se transforma em fenômeno econômico-financeiro 
mundial, enquanto só se c!ivísa, nc;)-horizonte das terapias de controle,· o 
monstro da recessão, traduzido no desemprego e retratado naquela angústia 
áe que falava José Arõérico de Almeida: ... "morrer '<ie fome na terra da 
promissão"... · · 

Nosso universal humanismo nos leva a encarar o gênero humano como 
um todo indivisível, absorvido pelo nosso· espírito, o sentirriento cristão de 
amor ao próximo, prefigurado na parábola do .. bom samaritano". Mas, 
nessa conjuntur~ mundial, urge que adotemos uma posição telúrlca, en.ergica, 
encarando o Brasil em primeiro lugar, seus problemas, seuS desafios 
angustiantes. 

Há insegurança em todo o mundo e. no Brasil, vez p~r outra atentados 
inexplicáveis de terrorismo nos enchem de co!lstrangimento e de horror, 
quando se põe em jogo a vida de multidões, confiantemente entregues aos 
jogos do seu lazer. constatamo-s .linda, para tristeza nossa a natimortalidade, 

a mortalidade_ infantil, o ataque das endemias e epidemi~ Com o 
ressurgimento daquelas que se julgavam coptroladas; amplia .. sea mancha ne
gradas favelas, nos grandes centros; ~m as filas dos bóias-frias. çUrtindo 
a poeira das estradas, no plantio e nas colheitas; e, embora não se considere 
suficientemente assistido pelo INAMPS o trabalhador citadino, os 
camponeses reclamam, no interior, a: -pâridade assistencial com eles. 

Como pode a mulher que pensa, aquela que sente os dramas das famOias 
c as angústias da Nação, cOmemorar, sem constrangimento, mais um ... Dia 
das Mães", encarando a triste realidade nacional, onde se somam quase todas 
as tristezas do mundo? 

Como se sente, neste dia, âquola que aCalenta ao .seio um rtlho doente, 
que não conseguiu ainda vaga nas filas do INAMPS? 

Que espera a camponesa, a humilde mãe do campo vendo o filho 
imberbe arrastar a enxada, o ·marido no cabo do cito, a füha implibcrc 
lavando, passando e cozinhando, enquanto o pouco que ganha vai da mão 
pàra a boca?. 

E a mãe. favelada, transida de·temores da violancla, vendo, nos mhos 
maiores, uma interrogação vivencial, de destino incerto. sem escola, sem 
assistência, cercado de imagens de horror e de ofertas de tentação para ga
nhar a senda do crime?· 

E- a m~e solteira, dentro de uma sociedade ainda cheia de preconceitos, 
~· pobre ou remediada sempre discriminada, porque ainda lhe cvbram do fi
lho um sobrenome que não lhe pôde dar'? 

Na verdade, -toda mulher normal, por sua vocaçã.o bic.l ,?ica, está 
predestinada à maternidade: nasceu para ser mãe. Mas, por vcze~ --" natureza 
caprichosa lhe nega o dom da fecundidade. Mesmo esta, a mãe ~o .. léril, mãe 
pela vocação, sem filhos porque o ventre não gera por si sÓ, vive, neste dia, as 
esperanças de todos nós: que a humanidade, depois de buscar1 por milênios, o 
trilho da perfectibilidade, encontre, afina4 um horizonte luminoso, sem es
trias de sangue, sem o cinétco da dor, mas com o brilho das esperanças 
acalentadas. como filhos ao peito, em nossos corações. 

- Sabemos que a ericruzilhada é dificil, tortuosos os caminhos, visto o 
homem, ainda, como lobo do· homem e a mulher como simples "objeto 
sexual" ou, "criada" que ajuda, participa, colabora e raramente dirige os 
destinos do homem adulto. · · 

Resta-lhe, na criança, formar o homem de amanhã . .Mas, onde os 
instrumentos. de uma educação eficaz, os indicadores de uma verdadeira revo
lução cultural, os meios financeiros, numa sociedp.de que reserva pauto mais 
de· quatro por cento da renda tributária' _nacional para o Ministério da 
Educação e Cultura? 

Tal o .mundo, inçad~ de interrogações e cheio de perplexidade com que 
nos defrontamos, não apenas neste País, mas onde o homem habite neste 
planeta, na sua .fraqueza, nos seus pavores, nas suas dúvid~s, no seu temor de. 
pedir ajuda, e, não raro, na sua ânsia de libertar-se, quanto antes, deste ••vale 
de lágrimas". 

É verdade que a humanidade nunca. viveu a Idade do puro. Mas,. nas 
sociedades agr'opecuãrias mais primitivas', que patriarcalizavam ·as famOias, 
onde a mulher não era uma simples ancila, mas a guardiã do lar c a educado
ra dos filhos, havia menos infelicidade do que hoje, quando, na famflia 
instável,_,_ os· dois esposos trabalham, entregues os fühos, sem quem lhes 
cuidem, à própria sorte. 

A tecnocracia e a tecnoburocracia, frias e inSensíveis, dominain o 
mUndo, maÕ.ipulando dados_ distariciados da realidade quotidiana, sem 
presentir os apelos sociais maiS ligados à famma •. onde se destaca a figura 
exemplar da mãe, por vezes solteira, ou ••largada do maridO", mu~tiplicando
se nas obrigações do pátrio poder e nos insuperáveis deveres da ·assistancia 
integral: alimentar, educacional, médica, sanitária, do bom exemplo, da 
ajuda diuturna. E, 9-.uando os filhos dormem, ela entra, pela madr~~ada 
adentro, remendando panos, para que durem mais, ou costurando C 
bordando de ganho, ou fazendo qualquer trabalho para ganhar o sustento 
dificil. 

Ela, que foi a nutriz, transforma-se, logo, na educadora, sem abdicar da 
funçã_o_~uprema de "dona-de-casa", enfrentando as fila.s, os aumentos dos 
preços, as sonegações de gêneros, aS falsificações, a fraude no peso, o 
atentado à qualidade; depois, no fogão, preparando a refeição, talvez única 
do dia, finalmente, levando- o filho ao médico, à escola, apartando:lhc as 
brigas, curando-lhes os arranhões. Sempre miic, eternamente dedicada, uma 
esperança na lama, uma angústia no coraÇão, porém tangida por um 
sentimento de indulgãncia, porque, no dizer de Alexandre Dumaa, 66

81 mães 
perdoam sempre; vieram ao mundo para Isso ... ". 

Esta, a mãe que eu conheço. cm todos os quadrantes dr· Brasil, que 
Visitêi nas favelas, nós ifiócambos e na gente ribeirinha do me \mazonas; 
que vi como empregada doméstica; com quem conversei nas fâbc ""lenl crc-
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ches para os seus filhos. Talvez não haja um halo de poesia sobre a sua front~ 
como numa gravura, mas no seu coração- _haverâ semJ=lre um toque de 
bondade, uma oferenda permanente de dedicação materna, aquele a~or, 
abnegação que, realmente, .. constrói para a eternidade", porque nega a 
violência, a inveja~-o despeito, o desespero, mas cultiva a esperança que, na 
sua linguagem, pressurosa .. é a última que morre". 

Não pode hoje, a mãe verdadeiramente cons~iente, fazer u_m poema de 
luz, numa época como esta, diante da realidade dramãtica do mundo atual. 

Mas pode, como eu faço, pensando em todas elas - homem de qtie tem 
demonstr(,ldo rara coragem e aguda sensibilidade - endereçar um apelo ao 
Presidente João BaptiS:t3:- Figueiredo, para que multiplique os recursos p~ra a 
educação e a saúde; para a assistência à maternidade; para a abertura de cre
ches em to&las a .. ó.tdades onde haja cem operários; para a instalação de postos 
de puericultura em todos os m~...~i,·' · <s brasileiros_cm convêni_ó com a União, 
os Estados e os Municipios. 

O Sr. Ht.mbe ... to Lucena (PMDB- PB)- Permite V. Ex' um aparte? 

A SR•EUNIC5 MICHILES(PDS- AM)- Pois não, nobre Senador, 
O Sr, Hwnberto Lucena (PMDB- PB)- Congratulo-me com V. Ex' 

pelo pronunciamento corajoso que estã fazendo, retratando, com todas as 
suas cores, a realidade nacio'nal. Apesar de ser V. Ex• uma filiada do Partido 
do Governo, estâ falando com isenção. E, no que tange ao seu apelo ao 
Presidente da República, sobretudo eni relação ao aumento de verbas para a 
educação, desejaria, perante o Plenário do Senado, hoje, jã que ontem eram 
poucos os Senadores presentes, relembrar um ponto importantíssimo do 
pronunciamento que o Senador João Calmon fez para todos nós. S. Ex', que 
é um velho batalhador pela ·causa da educação no Brasil, exibindo o último 
Anuário da UNESCO,leu cifras estarrecedoras. Veja V. Ex' que o Brasil, Que 
ali estã situado como o S'i' cm valor de PIB no mundo, figura, entretanto, no 
67'i' lugar no que tange à aplicação de recursos para-educação. ~na verdade 
uma vergonha, uma humilhação para todos nós. 

A SR• EUNICE MJCHILES (PDS - AM) - Obrigada, Senador 
Humberto Lucena. Gostaria, apenas, de ressaltar que o constrangimento que 
me traz hoje à tribuna, como mulher e nlãe brasileira, não se prende apenas à 
situação nacioilal, mas à situação internacional. Quanto aos números que V. 
Ex' cita, todos nós temos coriscíência da necessidade e da urgência de 
fazermos muito mais pela educação. 

O Sr. José Uns (PDS- CE)- Permite V. Ex• um aparte? 
A SR• EUNICE MICHILES (PDS - AM) - Com prazer, Senador 

José Lins. 
O Sr, José Lins (PDS - CE) - Senadora Eunice Michiles, noto no 

pronunciamento de V. Ex• uma mensagem universal e eterna, dirigida àquela 
que nos é mais cara em todos os momentos da nossa vida. V. Ex' se refere às 
mães de todo o mundo, à mãe eterna, de todos os tempos, às dos nossos 
amigos e às dos nossos inimigos. Elas não distinguem na vida senão o amor. 
São elas que nos embalam na infância, nos conduzem na juventude e se 
emocionam conosco na maturidade. A ela V. Ex' se refere, agora, também na 
condição de mãe. Quero me ass.ocia_J;' __ a esSa mensagem de extraordinária 
beleza, de extraordináriO significado e oportunidade que V. Ex' traz às mães 
de todo o mundo, e principalmente às brasileiras. Receba 8S minhas 
congratulações e transmita, através desta palavra tão bonita que V. Ex• hoje 
pronuncia, a todas as mães, quem sabe atê a minha, quejã morreu, quejâ não 
estâ comigo neste-inundo; em nome da nossa Bancada, também a nossa 
homenagem de admiração, o nosso preito de respeito e Sobretudo o nosso 
amor. Muito obrigado a V. Ex'. 

A SR• EUNICE MICHILES (PDS-, AM)- Obrigada a V. Ex•, 
Continuo, Sr. Presidente. 
Que não sejam noSsas críariÇas pârias da vida, instrumentos vivos da 

violência, predestinados à morte antes da adolescência ou à prisão- depois de
la, o marginal de hoje foi o menino de ontem, afetivamcnte carenciado. 

Tal o nosso apelo no Dia das Mães, que, por certo, encontrarã, para 
ouvi-lo, todos os que têm autoridade e poder para exorcizar os males que 
afligem a criança e a mãe brasileira. 

Atenda-o, Presidente Figueiredo, e por certo eco3.râ sublimimente em 
seu coração o sentimento da mulher brasileira agradecida. (Muito bem! 
Palmas,) .. _ _ 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Estâ finda a Hora do Expedien-
te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Não hã qUorom em plenário. Em consequência, não serão submetidos a 

votos os itens n"'s. l a 24 da pauta, ficando ·su-a apreciação adiada para a pró
xima sessão. 

São os seguintes os itens ctifa aprecia_ção é adiada 

I 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 70, DE 1980 
(Em regime de urgência-- art. 371, "'c", do Regimento Interno) 

Projeto de Lei do Senado n9 70, de_l980, d_o Senador Humberto Lucena, 
que dispõe sobre coligação par~idãria, e dá outras providências, tendo pare
cer oral, da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e, no mérito, pela rejeição. 

2 

Votação, em turno único,-do Projet_o de Lei do Senado n,., 303, de 1979-
DF, -que insti~ui a taxa -de-iimpeZ:i-pública no Distrito Federal, e dá outras 
prOvidéncias, tendo 

PARECERES, sob n•s 710 a 712 e 1.029 a 1.031, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça- 1' pron~nciarhento: pela constitucionalida

de e juridicidade; 29 pronunciamento: (reCxame solicitado em plenário) favo
rãvel, co~ emenda n"' 3-CCJ, que apresenta; 39 pronunciamento: (prestando 
esclarecimento solicitado pela Comissão do Distrito Federal) 

-do Distrito Federal- /P pronunciamento: favorável, nos termos das 
Emendas de n9s 1 e 2-DF, que apresenta, com voto vencido, em separado, do 
Senador Itamar Franco; 2P pronunciamento: favorável ao projeto e~ à emenda 
da ComissãO -de Con~.t:tuição e Justiça; e 

-de Finanças, favorável ao Prg)eto e às emendas d.a Comissão do Dis
trio Federal, com voto vencido dos Senadores Affonso Camargo e Josê Ri
cha. 

3 

Votação, em turno único (apreci:ição preliminar da constitucionalidade, 
nos termos do art. 296 do Regimento InternO), do Projeto de Lei do Senado 
nO? 305, de 1977 - Complementar,' do Senador Itamar Franco, que dá nova 
redação aos parâgrafos 29, 3"'., 4"' e 5"', e acrescenta parâgrafos (antigos c no
vos) à Lei n• 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributãrio Nacional), 
tendo 

PARECERES, sob n•s 222 e L233, de 1979, e 1.013, ·de 1980, da Comis
são: 

_ -de Constituição e Justiça, /'I pronunciamento - pela inconstitucionali
dade, com voto vencido d'os Senadores Tancredo Neves, Cunha Lima, Hugo 
Ramos e Amaral Furlan 2' pronunciamento - (rtexame solicitado em ple
nário), ratificando seu parecer anterior; e 3' pronunciamento: (reexame solici
tado em plenário), maritendo seus pareceres anteridres, com voto vencidO dos 
Senadores Leite Chaves e Cunha Lima. 

4 

Votação, em turno único (apreciação preliminar da Constitucionalidade, 
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n<r 196, de 1979- Comple~entar, do Senador Franco Montoro, que dispõe 
sobre o pagamento de pensão aos dependentes do trabalhador rural falecido 
antes_de 31 de dezembro de 1971, tendo ~ 

PARECERES, sob n•s 43 e L005, de 1980, da Comissão. 
-de ConstituiçãO e Justiça- /P pronunciamento: pela inconstitucionali

dade, com voto vencido dos Senadores Leite Chaves e Cunha Lima; 2' pro
nunciamento: (reexame solicitãdo em plcnãrio) mantendo seu pronunciamen
to anterior, com Votá vencidO- dos Senadores Leite Chaves c Cunha Lima. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 172, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.258, 
de 1980), q~e -autoriza o GOvernO do Estado de Mato Grosso do Sul a elevar 
em CrS L785.620.157,75 (um bilhão, setecentos e oitenta e Çinco milhões, 
seiscentos e vinte mil, cehto e cinqüenta e sete -cruzeiros e setenta e cinco cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s L2.59 e L260, de 1980, das Comissões: 
- de ConStituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorãvel. 

6 

Votação, em turno único do Projeto de Resolução n9l17, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.273, 
de 1980). que ·autoriza a PrefeitUra Municipal de Mossoró (RN) a elevar em 
Cr$ 315.464.652,36 (trezentos e quinze -milhões, quatrocentos e sessenta e 
quatro mil, seiscentos e cinqüenta e dois cruzeiros e trinta e.seis centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s L274 e L275, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 
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7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 178~ de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.277, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio das Pedras (SP) a elevar 
em Cr$ 29.983.645,00 (vinte e nove milhões, novecentos e oitenta e três mil e 
seiscentos e quarenta e cinco cruzeiros) o montante de sua divida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob nos 1.278 e 1.279, de 1980, das Comissões: 
-de Constituiçào·e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorãvel. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resoluçãono)_79, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclt:Isão de seu Parecer n~? I .280, 
rl• 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SCj a elevar 
.. m Cr$ 1.530.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta mil cruzeiros) o mon
tante de sua díVida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.281 e 1.282 de 1980, das Comissões: 
- de ConStituição e Justiça, pela constit!-lcionalidade e juridicidade; e 
-de }.JunicfpioS. favorável. 

9 

Votação, em turno únicO. d~ Projeto de Resolução n9 180, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer fi'? 1.283, 
de 1980), que autoriza a Prefeitur~ Municipal de Ararípina (PE) a elevar em 
Cr$ 2.600.000.-00.{dois milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida c-onsolidade, tendo 

PARECERES, sob n's !.284 e 1.285, de 1980, das Comissões: 
-de ConstitUição e·Justiça, pela -constituc_ionalidade e juridicidade; e 
- de A-funic(pios, favorável. 

10 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 181, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia comO cofrélusào de seu _Parecer n9 1.286, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Arês (RN) a elevar em 
Cri 1.448.100,00 (um milhãp, quatrocentos e quarenta e oito mil e cem cru
zeiros) o montante -de sua dívida consoHdada, tendo 

PARECERES, sob n's !.287 e 1.288, de 1980, das Comissões: 
-de Constituirão e Justiça, pela constitucionalid_ade e juridicidade; e 
- de Muntcfpios, favorável. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 182, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu_ Parec_er n9 
1.980), qUe autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) a elevar 
em Cr$ 23.600.000,00 (vinte e três rriilhões e seiscentos mil cruzeiros) o mon
Jnte de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.290 e !.291, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça. p_ela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de A-funici'pios, faVorável. · 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 183, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de EConomia -co-mO conéfusão de seu Parecer n~? 1.292, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Çampos Belos (GO) a elevar 
em Cr$ 895.100,00-(oftocentos e noventa e cinco mil e cem cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.293 e 1.294, de 1980, das Com_issões: 
-de ConstrtUição e Justíça, pela- constituciorlalidade e juridicidade; e 
~de Municípios. favorável. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nv 184, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.295, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dueré (GO) a elevar em 
Cr$ 767.700,00 (setecentos e: sessenta e sete mil e setecentos cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada,_ tendo 

PARECERES, sob n's 1.296 e 1.297, de 1980, das Comissõ~es: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípfos, favorável. 

14 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 189, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia com~ conclusão de s_eu Parecer n9 1.310, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Velho (RN) a elevar 

em Cr$ 2.909.300,00 (dois milhões, novecentos e nove mil e trezentos cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.311 e !.312, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, Pela constituCiC'nalidade e juridicidade; e 
- de lt.funicípio{ favorável. 

15 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 194, de 1980 (apre
sentado pela COmissão de Economia corri o conclusão de seu Parecer nt 1.325, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina (PI) a elevar em 
CrS 37.265.300,00 (trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil e tre
zentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.326 e 1.327, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorâvel. 

16 
Votação, em turno único, do Projeto de Risolução n9 201, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Finanças corifo conclusão de seu Parecer n~? 1.345, 
de 1980, com voto vencido, em separado, do Senador Lázaro Barboza), que 
autoriza o GovernO do Estado de Goiás a realizar operação de emprêstimo 
externo, no V':llor de US$ 35,000,000.00 (trinta e cinco milhões de dólares 
norte-americanos) destinado a financiar programas do Estado, tendo 

PARECER, sob n' 1.346, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela con~titucionalídade e juridicid~de. 

17 

Votação, em turno único, do ProjetO de Resolução n9 1, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 4, de 
1981, com voto vencido do Senador Lázaro Barboza), que autoriza o Gover
no do Estado de Pernambuco a realizar emprêstímo exte~no no valor de 
USS 25,000,000.00 (vinte c cinco milhões de dólares norte-americanos) ou o 
equivalente em outra moeda, destinado ao desenvo'lvimento agropecuário do 
Estado, tendo 
PARECERES, sob n•s 5 e 6, de 1981, das Comissões: 

-de Constituição e JUstiça, pela constitucionalidade e juridicídade; e 
- de Munidpios. favOrável. 

18 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~? 21, de 1981 (apre
sentado pela ComiSsão de Finanças como conclusão de seu Parecer n" 108, de 
1981, com voto vencido dos Senadores José Fragellí e Affonso Camargo), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Cáetano do Sul (SP) a realizar ope
ração de emprêstimo externo, no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões 
de dólares norte-americanos), destinado a financiar o programa de investi
mentos urbanos, tendo 

PARECERES, sob n's !09 e 110, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridícidade; e 
- de Municípios. favorável. 

!9 
Votação em primeiro turno, do Projeto de Lei do .Senado n9 351, de 

1979, do Senador Roberto Saturnino, que dispõe a respeito da especialização 
de engenheiros e arquitetos em .. Engenharia de Segurança do Trabalho" e da. 
profissão de .. TécniCo de Segurança do Trabalho" e estabelece providências, 
ttlfdo 

PARECERES, sob n•s 863 e 865, de 1980, das Comissões: 
-de Cons~iluição e JustiÇa, pela constitucionalidade ejuridícidade, com 

emenda que apresenta, de número 1-CCJ; 
-de Legislação Social. favorável ao Projeto e à Emenda da Comissão de 

Constituição e Justiça; e 
--de Educação e Cultura, favorável ao projeto e à emenda da Comissão 

de ConstituiÇão e Justiça. 

20 

Votação, em primeiro turno (apreciaçãO preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento ln terno), do Projeto de Lei do Sew 
nado n9 49, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que eleva o valor da impor
tância a ser depositada em favor do empregado, quando rescindido seu con
trato sem justa causa, alterando o artigo 69 da Lei do Fundo de Garailtia do 
Tempo de Serviço- 5,107, de 13 de setembro'de 1966- e determina outras 
providências, tendo 

PARECER, sob n' 1.026, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto venci

do, em separado, do Senador Cunha Lima e voto vencido dos Senadores 
Franco Montoro e Tancredo Neves. 
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21 

Votação, êm priÓieir9 tUrno (apreCiação prelimiilar-da'juridicidade, nos 
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 
357, d; 1979; do Senador Oreste~ Quéréia, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para os coveiros e- empregados em cemitérios, tendo 

PARECER, sob n• 1.006, de 1980, da éomissão 
..-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido.dos 

Senador~ CUnha Lima e Leite Chaves, e voto_ em Separado do Senado_r Ader
bal Jurema. 

22 

Votação, :em prme,ro turno (apreciaçãO preliminar aa· constitucionalida
de, nos termos do a,rt. 296 do ~egimento lnterho), do Projeto de Lei do Sena
do n9 142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, alterandO dispositivo da Lei 
n• 3.807, de i6 d""'gosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previ
dência Social, tendo 

PARECER, sob n' 1.034, de 1980, da Comissão 
- de· Constítt}içãó e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

23 

Votação, em primeiro turno (ilpreeiaÇão preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado Íl' 146, de 1980, ·do Senador Orestes Quércia, que isenta do imposto de 
renda o 139 salário, tendo 

PARECER, sob n• 64, de 1981, da Comissão 
- de Constituição e Justiça,. pela inconstitucionalidade. 
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Votação, em primeiro turno {apreciação preliminar da constitucionali
dade ejuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Proje
to de Lei do Senado n9 163, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que dispõe 
sobrC a concessão .de aposentadoria especial para os garçons, tendo 

PARECER, sob n• 1.009, de 1980, da Comissão 
. -de Constitufção e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Passaremos, então, ao exame do 
item n9 25: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 20, de 
19S I {apresentado pela Comissão de Finanças como cOnClusãO de 
seu Parecer n• 106, de 1981), que autoriza o Governo do Estado do 
Rio Gi'ande do Norte a rea.Iizar operação Qe empréstimo externo, 
no valor deUS$ 20,000,000.00 (vinle milhões de dólares), destinado 
a financiar programas de emPreendimentos industriais, agroindús
tria, infra-estrutura e' promoção social, tendo 

PARECER, sob n• 107, de 1981, da Comissão 
-de Constituição e lustiça1 pela constitucionalidade e juridici-

dade. 

Em discussão o projeto, em turno úniCo. (PaUsa;) 
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
A votação fica adiada por falta de núnlerÕ j:tara deliberação. 

O l;>R. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Está esgotada a matéria cons
tante da Ordem do Dia.. 

COncedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Secre.tãrio da Agricultura. do Governo Ford havia declarado à impren
~a que .. o poder 3.grãrio é maiOr que o poder do petróleo", afirmação que po-
deria não ser imedi~tamente eficaz, mas ê inevitaVelmente verdadeira, a longo 
prazo, pois o petróleo é um fóssil predestinado a esgotar-se nas profundida
Pes que justificam sua exploração, enquanto a lavoura produz recursos natu
rais renovâveis, dependendo, apenas, do sol, água e solo, recursos inexaurf: 
veis. 

Quem levou essa tese à prãtica, usando-a como instrumento estratégico 
da sua política internacional, foi, no entanto, o sucessor de Ford, o Presidente 
Jimmy Carter, ao embargar o embarque de cereais para a União Soviêtica, 
país de ~erritório muito- mais_ exteri.so qUe o dos Estados Unidos, cultivando 
trigo nas extensões geladas da Sibéria, produzindo cereais .em suas tundras e 
estepes. 

Agora, quando à Presidente Reagan suspende o Cmbargo de cercai~, de
pois de três anos, parece que a dura lição levou os tecnoburocratas da agricul
tura sovi~tica a promover medidas que lhe garantam o auto-abasteci.mento de 
gêneros alimentícios. Um vasto programa agrícola foi encetado na URSS, 
para aproveitamento racional-dos espaços vazios ágricult~veis, utilizando-se . 

a irrigaÇão, empregando-se fertilizantes e, paralelamente, abrindo exceções 
ao coletivismo, ofereCidos lucros aos lavradores. 

A União Soviética não precisa, na verdade, de uma reforma fundiãria, 
pois quase toda a sua terra e de propriedade do Estado. Mas estava necessi
tando de uma reforma agrária, que lhe garantisse a totalidade do fornecimen
to de alimentos ao mercado interno, como acontece nos Estados Unidos, im
portadores apenas de cacau, de café e açúcar, para a sobremesa, exportadores 
de milho, soja, trigo, verduras e frutas, carne e leite em pó. 

Segundo se divulga na imprensa, os observadores ocidentais de Moscou 
verificaram-que· o- embargo de grãos não foi absolutamente negativo para a 
URSS, dizendo a Agência TASS que, quem perdeu mais nessa operação, fo-
.ranl os Estados Unidos. com a queda de preço dos seus excedentes. ' 

Mas a lição serViu aos russos, hoje conscientes de que devem depender o 
menos possível do estrangeiro, principalmente no que se refere a alimentos. 

Privado Moscou de. seis milhões de toneladas de cereais, de procedência 
americana, me~mo assim não ocorreU a fome na União Soviética, abastecida 
esp~ialmente pela Argentina, o que explica o desempenho do seu balanço 
melhor do que o nosso, com uma inflação menos aguda, com a duplicação de 
remessas para o mercado moscovita, em 1980. 

Mesmo garantido-. esse suprimento, compreenderam os soviéticos que 
essa·dependência econômica implica em graves riscos, pois, agora, seus silos 
estão vazios, pratiCamente esgotad,as suas reservas, segundo os observadores 
ocidentais. 

Daí a tomada de várias--medidas, pelos dirigentes russos, no sentido de 
acumular reservas, que possibilitem ao País enfrentar as vicissitudes e contra
tempos de um mercado crescentemente solicitado, como o de alimentos. 

Já em 1980, o governo moscovita se decidia por uma planificação menos 
rígida, dando maior auto~ontia às granjas estatais e às cooperativas agríc;:olas, 
para melhor utilização da iiliciativa dos produtores, acreditando que somente 
o fator humano, habilmente condicionado, Conduzirá a mafores índices de 
produtividade agropecuári~. As decisões mais importantes serão tomadas no 
terreno, junto--às áreas produtivas, afastando-se a preocupação meramente 
burocrâti_ca de um centralismo contra-indicado para um país daquelas pro
porções. 

Compromete-se o Estado a adquirir todos os excedentes agrícolas, ao 
Preço de mercado, sempre uma e meia vez maior do que o custo de produção. 

Por ocasiãO do XXVI Congresso do _Partido Comunista Soviêtico, a 
preocupação dominante foi à agricultura, estimando Brejnev que o Problema 
do fornecímento de carf!e e leite às cidades tinha que se resolver entre 1981 e 
1985, num- plano' qUinqüenal. No_ dia 10 de abril, o Conselho de' Ministros 
aprovou medidas para cumprünentO dessã decisão, abrindo-se um crédito 
equivalente a 55 _bilhões de.dólaresno melhoramento das terr3.s, vinte e seis 
por cento a mais do que no qüinqÍiênio anterior, semeando-se cerca de dois 
milhões de hectares a mais, princ_ipalmente para a forragem bovina. 

Decidiu aquele Congresso favorecer a pecuária privada, utilizar mais fer
tilizantes, desenvolver a infra-estrutura viária, modernizar o material rodan
te, melhorar o armazenamento e C!ornbater a inércia produtiva. 

Sabe-se que a atividade agrícola na URSS sofre considerável atraso e 
C,!!rca_ de:: 40% da colheita anual se perde por falta de depósitos de cereais e em 
vista da precariedade das rodovias. 

Decidiu .. se, por isso, Construi{ 38 mil quilômetros de rodovias, o sufi
ciente para fazer duas y:ezes o périplo das nossas fronteiras, pretendendo-se 
chegar a uma produção de 243 milhões de toneladas de cereais dentro do 
novo qüinqüênio, quando nOs cincO anoS anteriores foi anualmente inferiOr a 
200 milhões, só chegando a 237 milhões em 1978. 

A perda argentina 
Suspenso o embargo de alimentos para a Rússia, os Estados Unidos vão 

mostrar à Argentina como é perigoso depender, em cinqUenta por cento do 
balanço de pagamentos, de um freguês apenas. Em 1979, a Argentina expor
tava para a URSS o equivalente a 400 milhões de dólares, elevada essa cifra a 
um bilhão e seiscentos milhões de dólares. Logo no início do embargo, a 
União Soviética pagou à Argentina um sobre-preço que lhe garantiu um bi
lhão. de dólares, ou seja, mais de oitenta bilhões de cruzeiros. 

Entretanto~ os argentinos sabiam que o embargo americano não duraria 
muito e, par-precaUção, fizeram um acordo com os soviéticos, em julho de 
1980, prevendo o envro de 4,5 milhões de toneladas de forragem, durante cin
co anos, além de um mínimo de sessenta mil toneladas de carne anualmente. 

Mas_ a colheita recorde deste ano, de quase 21 milhões de tOneladas, faz 
com que a Argentina busque, até agora sem êxito, adicionar de dois milhões 
de toneladas os seis milhões que- a Rússia lhe comprou. 

Esses fatos nbs levam a dois raciocínios: o primeiro, no sentido de que a 
dependência de qualquer alimento essencial torna os países importadores pre
sa fâcil de uma crise interna; o segundo, o de que, se não diversificar os fre-
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gueses internacionais, haverá perigo de grave crise econômíca, principalmen
te numa hipótese de superprodução. 

Desses acontecimentos, podemos tirar as seguintes conClusões: 
a) o Brasil precisa produzir todos os alimentos reclamados pelo mercado 

interno, exportando alguns excedentes; 
b) para tanto, não basta incrementar o crédito e a modernização da la

voura, senão também liberalizar a propriedade fundiária, para que os verda
deiros lavradores não sejam .. b6ias-fri3s .. , praticamente escravos dos terrate
nentes. 

o prinierrcq;asso~esse sentido, será aqui difereilteniCnte da URSS, que 
não precisa dela - a promoção de uma verdadeira reforma fundiária, incre
mentadas as cooperativas agrícolas; por intermédio das quais o Banco Rural 
propicüuia- a aqU.isiçãõ de terras aráveis, a longo prazo, pelos lavrado'res. 

Mudanças significativas 

País essencialmente agrícola, no século passado, fomos uma das maiores 
potências navais do mundo, instalamos um sistema ferroviário antes que ou
tros países hoje desenvolvidos e sustentávamos o câmbio ao par, quando a 
libra se apresentava como a mais poderosa moeda do mundo, comprando um 
dólar por quatro vinténs, ou oitenta centavos. Não tínhamos, praticamente, 
indústrias de trã.i1sfoi'mãção, importando quase tudo: da máquina de costura 
à linha de coser, da bicicleta ao automóvel, além de livros, revistas, perfumes, 
bebidas, queijOs; enlatados e até palitos. 

Apesar dessa dependência merCantil, levávamos vantagem no balanço de 
pagamentos, vendendo algodão, borracha, café, minérios, peles silVestres, 
menos de duas dezenas de mercadorias. A d_ívida externa era muito pequena e 
a moeda estável, quando nos apresentávamos como upafs eSsencialmente 
agrícola". O mesmo aconteceu com o Uruguai, até há trinta anos passados, 
exportando carne e trigo, produzindo raros manufaturados, com um regime 
político_ meio parlamentarista de invulnerável estabilidade. Depois da 2• 
Grande Guerra, -o Uruguai tentou modernizar-se, industrializar-se e afogou
se na innação, na burocratiZ<!-_ção e no isolaciOnismo. 

Isso não significa pretendamos que o Brasil retorne ao passado, como 
potência agrícola, engatinhando na industrialização. Queremos que se mante
nha o nosso_ desenvolvimento industrial, mas, paralelamente, se desenvolva 
uma gricultura capaz, no mírihTio, de evitar a importação de alimentos, conti
nuando a exportar algodão, açúcir; café, cacau e soja; princiPalmente. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI) -Senador Jutahy Magalhães, V. 
Ex• me permite um aparte? 

O SR. JUTAHY MAQALHÃES (PDS- BA)- Com muito prazer, 
Senador Bernardino Viana. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS __:: PI)-- Estou acompanhando com muita 
atenção a séiie de discursos que V. Ex• vein fazerido sobre_a agricultura e a es
trutura fundiária -do Brasil, inolusive comparando-as com o desempenho de 
outros países. Eu pediría a v. Ex• que-reunisse esses PrOiúüiciamCiitos num só 
exemplar, num volume, porque iria levar uma contribuição muito grande, 
não só aos univesítários~ de um modo geral, da área agrícola, agronômica, 
etc, como também às autoridades que estão encarregadas do setor agrícola e 
fundiário- no Brasil. Quero apresentãr os meus Sincero's cUmprime-ntos a V. 
ex' pela contribuição que está trazendo não só à riossa C~sa maS, tambêm, ao 
País. - -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- Agradeço a V. Ex• Se
nador Bernardino Viana, a generosidade das palavras com que me honra nes
te instante. Veja V. Ex• que tenho tido a satisfação de receber alguns pedidos 
de parlamentares estaduais- e talvez atravês da Hora do Brasil, porque é o 
único meio de divulgação para pronunciamentos desse tipo -e eles devem 
ter tomado conhecimento de que aqui venho empregando uma revisão do 
problema fundiário e Uma espécie de reforma agrária no Pais. 

Nobre Senador Bernardino Viaiia, cOnTesso que estou pretendendo com 
isto resgatar uma -dívida sentimental. Quando fui eleito Deputado Estadual, 
pela primeira vez, numa eleição de 1962 o fui ao mesmo tempo que o meu ir
mão que também foi eleito naqUela mesma fase. Ele morreu· antes de tomar 
posse e tinha um projeto de reforma: ãgtària para apresentar na Assemblêia 
Legislativa da Bahia e ·o meu primeiro ato, como -Deputado, foi assinar esse 
projeto. Infelizmente não_._teve andamento. 

Hoje aqui no S_enado Federal, na Casa maiS alta do Parlamento Brasilei
ro, venho pretendendo resgatar esse débito de muitos anos, tratando deste as
sunto e apresentando proposições concretas, apresentando projetes para se
rem examinados por esta Casa e pela outra e·desejando que os Srs. Senadores 
e Deputados, todos os Sts~ Cõngre-sslstas exa:ininem esses projetas para que 
possamos aprová-los, porque acredito que assim estaremos contribuindo 
para o desenvolvimento do nosso Pafs. 

"'Não se pode desejar o retrocesso, mas-forçoso convir que ou cuid~mos 
da terra- para que ela promova o nosso sustento~ ou não teremos o desen
v-Olvimento harmônico que todos desejamos. 

A partir da 2• Guer.ra Mundial alterou-se, continuamente, a fisioriomia
econômico-social do Pais. Em 1940, a população rural era mais do dobro da 
população urbana; hoje, ambas se equivalem. 

As endomigrações cresceram consideravelmente, de ·1940 a 1970. H'á 
quarenta anos O censo demográfico registrava 3,4 milhões de deslocados dos 

~ Estados natais, significando 8,5% da população total, em 1970, esse número 
se eleva a 14 milhões e 400 mil, ou seja, 15%, devendo, este ano, o número de 
endomigrantes chegar a 24 milhões, ou seja,- 20%. 

Antes, esse deslocamento populacional se fazia no rumo Norte-Sul, em 
demanda ~as terras roxas de São Paulo e Paraná; itos últimos anos, pofE:m, 
emigram gaúchOS-, cat3rüierises, paranaenses e paulistas par~ Mato Grosso, 
Rondôni3 e o' nOite de Go-íâS. 

A taxa de crescimento demográfico endógeno, que viriha crescendo a 
partir de 1960, quando atingiu o ápice de três por cento ao ano, começou a 
declinar, não excedendo, hoje, os dois e meio por cento. 

Enquanto a população economicamente ati v a do setor primário se man
. teve praticamente:- constarite, de 1940 a 1970, em torno de 12 a 13 milhões, a 
do setor secundáriO quase sextuplicou: de 1940 até hoje. 

Em 1949, a produção dos setores primário e secundário era praticamente 
igual, representando 24 a 25 por cento do Produto Interno Liquido; mas em 
1975, a primeira não passava de dez e meio por cento, contra quarenta por 
cento da segunda, enquanto o produto agrícola real, expresSo em moeda de 
poder aquisitiVO constante, se tornou 3,4 vezes maior. contra 8,4 por cento do 
produto industrial reaL 

O trabalho de menores de 14 anos na agricultura que vinha declinando, 
em termos percentuais, desde 1950 (18% da mão-de~obra ocupada no setor) 
até 1970, quando alcançava dezesseis e meiO pOr cento, voltou a crescer consi
deravelmente. Em l975, o Censo Agropecu-ãrio acusava a presença de 4,5 mi
lhões de menores de 14 anos na agricultura, representando 21,3% do pessoal 
empregado, num acréscimo de quase dois milhões com relação a 1970. 

De 1940 a 1975, o número de posseiros tornou-se nove vezes maior, 
passando de 109 mil para 988 mil, quase quarenta por cento dos proprietários 
rurais. 

Pelo Censo de 1960, tínhamos 327 mil arrendatários e 253 mil parceiros; 
tais números se elevaram, em 1970, para 638 mil e 380 mil, respectivamente, 
cªi_ndo, em 1975, para 601 mil e 312 mil. 

Esses números parecem refletir um certo grau de desagregação da econo
mia camponesa, apoiada nos institutos não capitalistas do arrendamento e da 
parcería. 

Quanto ao pessoal p~rmanente e temporário, temos o seguinte quadro: 

ANO 
1950 
1960 
1970 
1972 

Permanentes 
1.421.000 

- 1.429.000 
1.155.000 

975.000 

Temporários 
2.308.000 
2.9&3.000 
1.488.000. 

06.845.000 

Observa-se a queda do pessoal permanente e o crescimento do tempo
rário, mls atividades agrícolas, significando o êxodo rural. 

O dado de 1970, quanto ao empregado temporário, não reflete a realida
de, porque, em virtude do sistema peculiar da empreitada. os efetivos de 
.. bóias-fifas", em crescimento assustador, não são apurados como pessoal 
ocupado. 

O dado cadastral de 197~, embora só traduza o mâximo de emprego te!m
porârio no curSo do ano, dá conta da importância que ele assumiu nos últi
mos tempos. 

A partir de 1960, é contínua a Queda do número de agregados e morado
res nos estabelecimentos agrícolas, não passando, em 1970, de 230 mil, ou 
seja merios cinqüenta por cento do que em. 1960. 

Se em 1970 o número de tratares agrícolas era de 8.372, subiu a mais de 
63 mil em 1960, superando os 165 mil em 1970, dos quais setenta por cento 
concentrados em São Paulo e no Rio Grande do Sul, onde se reduz a cifia dos 
empregados permanentes na lavoura. 

Qúan-to ao consumo de fertilizantes, aumentou consideravelmente entre 
1968 a 1975 até a,tingir 4 milhões e 700 mil toneladas, dos quais oitenta por 
cento consumidos pelos gaúchos e paulistas. 

Enquanto isso; ·de 1944 para cá, o índice de salário minimo real passou 
por três períodoS: até 1961, elevação acentuada, de mais de 69%; de 1961 a 
1968, uma queda de 44 por cento; de 1968 em diante, uma variaÇão pouco sig
nfficittiva· para mais. 
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A fraqu"a da agricultura 

A agricultura, em_relação à indústria, v~m enfraquecendo muito, princi
palmente a partir de f960, quando se inicia, no-cainpõ, Um pi-acesso de mo
dernização, apelando-se para a eletrificação rural, a mecanização e o empre
go de adubos e corretivos do solo. 

Mas, nos últimos dois anos; enquanto a iOdústria não consegue conter 
seus impulsos recessivos - congelamento salarial, despedida de pessoal, ex
cedentes sem compradores - a lavoura con.seguiu, no ano passado! um ~~
cimento de vinte por cento e, este ano, de quarenta por cento do volume tisico 
da produção. 

Em artigo divulgado pela Folha de S. Paulo, de 24 de março, dizia o eco
nomista Joelmir Beting: 

uo desafio da energia, por exemplo, patrocina a convocação do 
produto agrícola como gerador de divisas, de energia, de comida. A 
reforma agrícola não é do interesse de quatro milhões de proprie
tários rurais, do máxi ao mfni produtor. A reforma agrária. modelo 
ainda no papel, seria hoje do ilúCiesse de nove milhões de·fãmílias 
brasileiras, a população rural ainda sem terra, matlma-prima da 
bomba atómica Tupi~iquim: a migração interna." 

Depois de apontar o êxodo rural como Uma válvula de escape das ten
sões geradas no campo pela Péssima estfútuta agrãria. salienta que,_ desarma· 
da no interior, a eXPlOsão se deflagra nos centros urbanos, onde cresce a inse
gurança social no mesmo ritmo da violência criminal. 

Porque os nossos centros urbanos não são tão ricos para receber essas 
massas de não-contribuintes, que lhes comprometem a estrutura de comurii
cações~ higiene pública, transportes, educação e saúde, os invasores sem ne
nhuma capacidade tributária. Se a população das cidades cresce erri cinco mi
lhões de pessoas por ano, essa explosão anula todos os pla!lOS habitacionais. 
Observa-se o que diz aquele economista: 

~· ... para cada cruzeiro que tente deixar de gastar no campo, o 
Brasil vê-se obriga~o à gastar 20 cruzeiros na cidade. E o pior: sem 
ter como remediar com 20 cruzeiio"s, 9 que ri~o "sabe prevenif com 
apenas urn cruzeiro.O-dêficit de qualidade! de vida, na Cidade, cresce 
dia a dia, especialmente nas áreas metropolitan-a-s.~· 

Enquanto isso, confíilllãriloS a conteniplar o rilaior vazio agricultável do 
mundo, relegado a plano·~ecundârio a ~forma agrária, P<?rque desagrada_aos 
latifundiário~. - -

O Sr. José Fragelli (PP - MS) - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- Pois não, com muito 
prazer. 

o Sr. José Fragelli (PP - MS)- Tenho acompanhado as expOSIÇÕes, 
aliás brilhantes, que V. Ex• tem feito em torno do problema fundiário, e V. 
Ex• haverá de brindar esta Casa e a Nação com um projeto a respeito. Eu só 
me perrnitiriã, nobfe Senador, leinbrar -uin fato que julgo fundamental neSsa 
questão fundiária e -que já era ressalt.ido por um -ContCrrâneÔ de V. Ex•, no 
primeiro livro que eu li sobre Sociologia Política, ""A ordem prívada e a orga .. 
nização política nacional", de Nestor Duarte. Diz o Professo-r NCstor DUarte 
naquele livro que mal maior do que o analfabetismo no Brasil é o nomadismo 
do homem brasileiro. Não vamos perquirir as causas Porque, sabemos, são 
muitas e vêm lá do fundo da nossa formação histórica e sõciaL Ma$, eu queria 
apenas lembrar, se V. Ex• nOs der esse projeto, não se esqueça de estabelecer 
cláusulas pelas quais ao brasileiro sem terra que for brindado ou que receber, 
através de compra e venda, uma gleba maior ou Il!e~SJr! s~j~ P!'?ibido transfe
rir essas terras, dentl-o dos projetas de reforma agrária, de tal modo que, so~ 
madas essas glebas, elas possam, amanhã, ir cresCendo.C {armar uma proprie~ 
dade maior. Esse nomadismo ê alguma coisa que parece que faZ parte do sub
consciente do homem rural brasileiro. Eu vi, nobre Senador, muitos conterrâ.:. 
neos,· concidadãos nossos recebei-em glebas nas melhores terras do Brasil, que 
são a.s de Dourados. Receberam 30 hectares naquela colôni~ que o Presidente 
Getúlio Vargas em tão boa hora criou em Dourados, 300 mil hectares, vejam 
bem, em Dourados; não pode haver, e não há, no Brasil, terra melhor _do que 
aquela, pode haver igual, e não são muitas, porque sab~mos que o sul de 
Mato Grosso~ üma continuação das terras vermelh3s e roxas do norte do Pa
raná. Pois bem, fui, depois, encontrar dezenas dessel) concidadãos recebendo 
terras em Rondonópolis porque jã tinhoim vendido suas glebas cm Dourados. 
E mais tarde, já como candidato a -Go'vernador, aCOmpanhado dessa grande 
figura nacional que foi Filinto Müller, Presidente desta -Casa, encontrei ai~ 
g~ns desses que tinham vindo de Dourados, passado por Rondonópolis e~
tavam ao norte de Cáéeres, lá. na fronteira com a Bolívia, com·novas glebas 
doadas pelo Governo. De sorte q11e o nomadismo do homem rural brasileiro 
é um fato socíológiéÕ que deve ser levado em consideração. E vou dizer a V. 

Ex•: qualquer projeto que não regulamente isto, ~ai acontecer, nu futuru 
distribuições de terras. nas futuras colónias agrícolas. o mesmo que aconteceu 
em Dourados. Ainda restam dezenas, talvez centenas, daqueles velhos lavra
dores que receberam terras em Dourados, mas a màior parte dos 300 mil hec
tares hoje são tormados de grandes fazendas de pastos; menos um pouco mu 
a mesma coisa suscedeu em Rondonópolis e estâ sucedendo - daria bOje seu 
depoimento se aqui estivesse o nobre Senador Sol!é Benedito Canelas, que foi 
um colonizador emórito naquela Região de Các:eres. Agora a onda jâ está 
indo para Rondônia, jã estâ entrando no Acre, c cu não tenho dúvida de que 
as terras acessíveis da Amazônia tambêm serão utilmente invadidas pelo bra
sileiro, que. como dizia Euclides. da Cunha, "o nosso homem rural, antes. de. 
tudo. é um forte". E é uni forte mesmo. porque enfrenta as solidões, enfrenta 
a maláriã., enfrenta tudo e conquista ·esse tnvio sertão brasileiro:. Mas, peço a 
V. Ex• não se esquecer de estabelecer, que, nas novas colônias. rumis, aquele 
que recebeu posSa vender para um outro pequeno proprietário, digamos, de 
30 hectares, para que ele possa formar amanhã, uma outra de 60 ou, se tanto, 
de 90 hectares. Sé não estabelecermos isso. nUnca faremos reforma agrária no 
Brasil, ou pelo menos. nunca daremos terra ao homem sem terra, e o proble
ma sempre estarã na ordem do dia, como vem acontecendo. Poderia citar ou
tros exemplos de colonizações particulares, como ali perto de Rondon6polis, 
em Jaciara. A Cidade de Dom Aquino, uma cidade criada- desculpe-me o 
longo aparte. era uma b~la pequena cidade do interior, cujo progresso era a1i~ 
mentado pelos braços dos lavradores. Entraram, como nós dizemos lâ, os 
paulistas em Jaciara, e lá se encontram as fazendas de gado, e a Cidade de 
Do-!fl Aquino está em decadência. Lembra-me, agora, o no);)re Deputado Ru~ 
ben Figueiró, aqui ao l)leu .lado, de Eldorado, no sul. De sorte que é ponto, a 
meu ver. absolutamente fundameiltal, Que as glebas devam continuar como 
glebas de pequenos lavradores, de pequenos ou no máximo 'de rriedios produ
tores rurais. Se não atentarmos para a tição daquele que foi mestre e querido 
amigo, Deputado colega de 1955 a 1959, 'Nestor Duarte, de que o homem ru
ral brasileiro é_ um_ nômade, se nós não estabelecermoS isso nos nossos· proje
tes de reforma âgrãria, dentro de poucos anos eles se tornarão inócuos. Era 
apenaS ess:i lembrança que queria trazer ao brilhante pronunciamento de V. 
Ex•, aliãs, Cómo disse o nosso colega, uma série de pronunciamentos que es
tão cOlocando V. Ex•. aqui, como que ria liderança do estudo, da anâlise e: 
possivelmente, da solução do pr~blema fundiário brasileiro. -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS-. BA)- Agradeço o aparte de 
V. Ex•, SenadOr Josê Fragélli, que vem i!nrl"quectr de muito esse pronuncia
mento. 

V. Ex• traz a experiêrida;· inclUSiVe, de uma iegião onde as propriedades 
são das mais amplas, que~ a região de Mato Grosso. V. Ex•, com,seu aparte, 
ateride a dois pontos principais, que já abordei em pronunciamentos anterio
res. 

Em primeiió lugar, em um dos pronunc1ame~tos, referi-me à questão da 
terra ficar em mãos do posseirO para a sUa piOdução, dura.nte um período de 
anos, sem a titulaçã~. até que ele se fixe realmente na terra, que traga_ a s_ua 
família e ticJ:ue ali trabalhando e cultivandO, para, e1_1tão, ter O direito de posse 
desta terra. · 

Em segundo'lugar, V . .Ex• fala num problema que também foi abordado 
em pronunciamento aitterior, quC urita das causas dCssas vendas é exatamcmtc 
o alto preço da terra. O alto preço da terra torna o pequeno proprietário m~i· 
to possível de ser abrangido pelo grande proprietário, que vai ampliando o 
seu latifúndio pela aquisição dessas terras. Ele cai no conto da sereia, desfaz
se da sua propriedade para atender ao desvio maior e mais forte de quem de
seja aSila terta.---por is:so rriesmo, rim dos projetas -que desejo apresentar aqui~ 
no sentido de ~tabelecer a área mãxima que Um só proprietário pode ter no 
Brasil, um certo.número de módulos- estou examinando ainda para estabe
.Iecer quantos m6d~ios são sUficientes pai-a uma área individual. 

Um doS pontos que tenho estudado~ nessa questão de aquisição de ter
ras, é o de proibir a fraude, qUe vejo muito nô meu Estado, para que as terras 
devolutas do Estado só possam sei- vendidas no máximo de 500 hectares. Mas 
sabenios que, às vezes, para a esposa, para o filho, parfl a filha, cria-se uma 
área muito maior do qu6 esses 500 hCctares. Uma das proposições que preten
do é a de tentar evitar que se possa vender ou vincular terras devolutas da 
União para pessoas dependentes de um mesmo proprietãrio. não criar 
problemaS maiores, qu_e também seriam irréais, proibir que fossem dadas 
áreas limítrofes a· parentes atê segundo ou terceirô grau. Seria uma tentativa 
para se evitar certas burlas da lei que nós vemos na realidade. 

V. Ex• tem razão quando fala desses nômades, quejâ dizia Nestor Duar· 
te, e cita o exemplo de várias pessoas, de vârios posseiros que adquiriram as 
terras de um lugar, venderam essas terras e foram buscar novos lotes mais 
adiante, para revenda, e assim por diante. A valorização da terra vai fazendo 
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com que eles a revendam. Daí a necessidade de se criar um certo período para 
que eles se .estabeleçam, cultivem a terra e se fixem realmente naquela região. 

Os,, José Fragel/i (PP - MS) - V. E~• me permite um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- Pois não. 

O Sr. José Fragelli (PP- MS)- Não basta esse certe;> período, não bas· 
taria nem sequer a Situação de comodato que, ao __ q_ue me parece, é a que V. 
Ex• aconselha para a posse da terra. li preciso que haja a proibição de transfe.. 
rência da propriedade das glebas; para que naquele-determinado projeto se 
forme uma gleba alêm de' tantçs hectares. A questão é de Direito Çivil, é da 
competência da Legislação Federal. Eu, como GoVernador de Mato Grosso, 
quis estabelecer essa proibição nas_ colQnias esta"duais. Mandei estudar o as
sunto e vi que, como Governador, não podia mandar para a Asser.tlbl~ia 
aprovar uma lei que proibisse a transferência da propriedade. e matéria pura
mente de DireitO Civil. Então, o que acho fundamental é que se estabeleça a 
proibição deSsa tfansferência, que ê da com-petência do legislador federal. 
Isso é que é preciso estabelecer. Se não se est_.lbele_cer íssq~ pode_ V. Ex.• ficar 
certo de que, aos poucos, as pequenaS prOprledad~~ se transformarão em ~E:
dias e em grandes propriedades. É preciso, portanto, uma disposição de legis
lação federal, porque essa é matéria de Direito Civil, para regUlar a questão 
de transferência de propriedade. ~ nesse ponto que insisto. S~do, como e, 
matéria de Direito Civil, da çompetência do legislador fe9~ral, ~preciso que 
seja expresso numa reforma agrãria. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- Essa é mais uma con
tribuição que V. Ex• tr?Z a este pronun-ciamento, com essa sugestão que apre-
senta. ~ um assunto a ser discutido, se seria conveniente ou ó.io vedar-se, ad 
aetemum, que o proprietário de terra tivesse direito de dela fazer uso e aliená
la. Mas. é um exame que deve ser feito a respeito de ampliação de área de tcr
rà.s que foram doadas pelo Governo Federal a posseiros. 

Agradeço essa contribuição de V. Ex• 

O Sr. Humbmo Lucena (PMDB- PB)- PermiÍe V, Ex• um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- Pois não, co~ todo o 
prazer. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Ao ouvir V. Ex•, e tamb~ o 
aparte do nobre Senador Jos~ Fragelli, sobretudo no que tange ao êxodo ru
ral, ocorre. me a lembrança de um fato que vem acontecendo com freqüêncla 
no Nordeste, que é a nossa r:_egião, e que, como sabe·v. Ex•, tem uma estrutu ... 
ra agrária das mais rígidas. Então, a SUDENJ;! vem, ao longo do tempo, 
?Provando. deZenas de projet~s agropecuários para serem implantados nos di
versos Estados nordestinos, O que se sabe é que esses projetes, como se desti ... 
nam, sobretudo, à criação de gado, têm contribuído para limitar o número de 
pessoas. que trabalham nas propriedades. A coisa chegou a um ponto que o 
Arcebispo da Paraíba, Dom José M.aria_Pires, numa daquelas suas atiradas, 
ao defender çs Direitos dÔ Homem, chegou a declarar que no Nordeste o boi 
está expulsando o homem da terra. Seria, a meu vei't nobre Senador Jutahy 
Magalhães, um ponto de reflexão, dentro do pronunciamento de V. Ex•- se 
realmente conviria que a SUDENE continuasse a multiplicar esses projetas, 
que, em última análise, contribuem para o êxodo rural, para a diminuição da 
mão ... de-obra rio campo. -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA)- Nob;e Senador Hum
berto Lucena, sabe V. Ex• que se fala comumente -,no aparte do Senador 
José Fragelli, vimos um exemplo cJtado por S. Ex'"- que as âreas em que a 
pecuâria é mais desenvolvida ocasionam a pobreza das cidades localizadas 
nessa região. Êxatamente por isto: pela pouca utilização da rnão~de .. obra. O 
proprietário da teria tem condições de melhorar sua produtividade, tem con ... 
dições de aumentar suas rendas, ma;s exige, para manutenção daquele gado, 
uma. mão ... de-obra muito reduzida. Daí, O emp~brecimento das cidades locali-
zadas nas suas proximidades. · 

A pecuária no Brasil riecessita de muita ajuda também. Não podemos fa
zer com que a pecuária se- torne responsável pelos problemas do Nordeste. 
Pelo coiltrário, a pecuária poderia transformar-se em responsável tamb~ 
pelo enriquecimento da nossa Região, se tivesse aquele apoio que todos alme-

""jam e todos desejam para o desenvolvimento da sua agricultura. Tem que ha
ver um trabalho coordenado. 

Nobre Senador Humberto Lucena, V. Ex'" hã de verificar que, nesses 
pronunciamentos, quando falo em reforma agrária, a desvinculo muito da~ 
quele espírito de reforma agrãria de·antes de 1964. Não sou co.p.tra aproprie-: 
dadc agrícola, até' que produza, no sistema capitalista. Sou contra latifúndio 
improdutivo, aquele latifúndio que tem as terras ociosas: esses 48 milhões de 
hectares que temos no País, já cadastrados, em 199 mil unidades rurais, sem 
um centímetro quadrado de ârea cultivada. 

Então, é contra isto que Iite venho debatendo nesses pronunciamentoS. 
Aqueles proprietários que· têm mais de um mil, ou dois mil hectares, ou até 
mais, proprie"táiió-SCiue ptoduzem, que tiram f~cursos da terra. qQ.e produzem 
riqueza pafa o seu Estado, para o País, esses não merecem a nossa r.epro.
vação. Pelo contrário, merecem incentivo 'de todOs nós. 

Senador Humberto Lucena, V. Ex• também levanta um problema que 
defendemos bastante: a SUDENE deveria dar mais recursos à área agrícola, 
e, na ãrea agrícola, não fixar-se apenas na pec~âria, fixar-se tamb~ no tra
balhador rural, principalmente no peqúeno · e ·mM-i o prodUtor, porquanto 
praticamente todos os estudos nos demonstram que a maior produtividade 
está naquelas fazendas, naquelas âreas de menos ·de _trezentos hectares. Aí é 
que está. a maior produtividade agrícola do País. São nessas terras de peque.. 
nos e médios proprietários que produzimo~ o alimento para todos rtós, A 
ag''ricultura extensiva, em grandes áreas, para exportaçãO, isso tambbn existe;. 
mas o desenvolvimentO das péquCnas e mi:dias emor~ agrícolas é que deve 
merecer todo o noss-o apoio. 

Fa~ando, em março último, ria Câmara de Estudos c Debates Econômi,;, 
cos e Sociais de São Paulo, o Economista Paulo Rabelo de Castro salientou 
que o elevado grau de concentração da Propriedade fundiária no Brasil resul
.ta, basicamente, na contínua intervenção do Estado sobre os produtos asrfeo
las, .. provocando-se ol crónico achatamento da rentabilidade lfquida do capi ... 
tal produtivo na agriCultura". Adverte, ainda, Rabelo de Castro que a ques
tão fundiâria Só será solucionada adequadamente "quando a renltlbi6dade 
liquida da produção agrop<:CuAíia se realizar à taxa de áprcciação oferecida 
pelos investilhentos de cunho patrirÓoniai". 

Sabe-se que as propriedades de maior vaiar de produção por Arca estio 
contidas ·na faixa de 100 a 300 hectares e respondem por c:erca de trinta por 
cento da produção global do País. 

Comeritanâo tais declarações, advertia a FoJita de S. PlliJio, de.17 de 
março último: - - · -

"A solução do problema fundiário demanda urna concreta 
políticã -de Preços, tanto para os produtos rurais- cOmo para os fato
res de produção, na opinião de Renato Ticoulat, presidente da So
ciedade Rural Brasileira. Para Ticoulat, sem ajusta remuneração, a 
tpaioria dos produtores rurais abàndona cultivos básicos c procura 
~ternativas maiS produtivas, como, por exemplo, a cana-de-
açúcar.'' 

O problema social 
Nesse contexto~ Sr. Prcsident.e, cumpre ressaltar o· problema social, dos 

bóias-frias; dos arrendatários, dos. parcc::iros e dos minifun._diários. que não 
têm meios para r~agir à sua exploração, nem par.a se levantar do charco da in
suficiência. econômica. 

FaÍando à Imprensa, em fevereiro último, o Presidente da CNBB adver· 
tiu que o melhor encaminhamento da questão seria o Governo criar a Justiça 
Agrária, para fazer respeitados os direitos do proprietârio e do trabalhador. 
O lento reconhecimento da propriedade da terra, em proces.sos que se eterni
zam, chega a deixar. dúvidas quanto à função social e econômica do Estado, 
ante o problema da.possc da terra, atualmentc, no País. 

Posseiros que tiram o sustetito de pequenas glcbas, são delas expulsos 
viqlentamente, por gente desejosa de fundar latifúndios. 

E o fisco, que tanto agride o salârio, considerado renda, não pune c:ll:sa 
improdutividade, alimentada pelo crime, fazendo com que o ITR desencoraje 
os latifúndios. 

Teni sido muito lenta a declaração de interesse social, para fins de cfesa. 
propríação, e alguns milhares de lotes já distribuídos pelo INCRA parecem 
nada, diante de milhões de lavradores desapossados, trabalhando em terra 
alheia. · 

Em documento diVulgado em fevereiro, analisando a injustiça social no 
setor agrário, a Igreja indagava se "não ~ chegado o momento de se apelar, 
com 'urgência, para uma politica de fixação do homem do campo, atravQ de 
medi.das condizentes, como uma rCforma agrâria baseada nas expcriatlcias da 
Justiça c na próteção real ao produtor e ao trabalhador rural". , 

Nilo se trata de criar, apenas~ umR Justiça Agrária: ou de estender a Lo-
gislação Trabalhista ao homem do carnpo; trata-se, isso sim, de discip1inai- o 
uso da terra, a fim de que dela tire sustento e lucro quem a lavra d~ente, 
quem a ocupa fazendo-a produzir. , 

Trata-se, tamb~m, de transformar a ganância r15Calem verdadeirajUitiça 
tributária. Basta assinalar que, em .1975, qu~ 70 por cento da renda do ITJt 
foi arrecadado de propriedades de menos de dez hectares. Seria urna lutá c:on· 
tra o minifúndio, ou o sacrificio fiscal das verdadeiras fontea produtivu da 
agricultura. · 
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Sr. Presidente, o tema é vasto, apaixonante, tã.mbêm dolorosamen:te tris
te, porque é .a história dns homens que morrem de fome na terra da Promis
são, como diria José Américo de Almeida. E pof culpa qos técnicos, das clas
ses .que dominam o País, vítima indefesa de sÜa ·próptía tecrioburocracia, ~dia
da fiel dos grupos econômicos mais poderosos. Voltarei a ele, ençtuanto hou
ver paciêncía, nesJe Plenário, para escutar-me. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Pq/mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gflvan Rocha) -Concedo a palavra ao nobre 
Sr. Senatlor Evandro Carreirã. (Pausa.} 

S~ Ex' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Raimundo Parente. 

O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Pronuncia o seguinte dis
curso.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O Amazonas recebeu, recel).temente, a_honrosa visita do Presiden_te João 
Figueiredo,, que se fez__acompanhar de vários dos-seus MiniStros de Estado, 
entre eles 9 _do Interior, o da Educação, o das Minas e Energia e o dos T'rans
porteS, todos com destacada e louvável atuação na área. 

A visita de Sua Excelência ao nosso Estado, Sr. Presidente, correspon
deu, sem dúvida, às reiteradas s_olicitações dos que_ ali yivem_ c que, embora 
geograficamente distantes dos grandes centros dÕ Pãis c~tão., contudo, afina
dos e solidários com a políti61 ·C oS prOpósitoS do -seu Governo. 

Dessa, como das outras vezes, os amazonenses, tendo à frente o Gover~ 
nador José Lindoso, tributaram âo ilustre vhit~nte as mais viyas e exPressivas 
provas de admiração, carinho e apreço, quercndç, <;omisso, todos eles, deixar 
bem evidente o seu apoio e o_seu apl~uso à -m~neira segura, eficiente c corajo~ 
sa, como vem oonduZindO o País. 

Além desse aspecto da visita do Presidente da República ao nosso ESta
do, desejamos ressaltar que, tanto do ponto de vista administrativo como do 
polfticO, reveStiu-se a meSrrla dã maiS 3tta sígnific3ção um3. vez que, na Opor~ 
tunidade, em solenidade realiZada no Teatro Amazonas é presidida por· Sua 
Excelência, fa:ram asSinados cerca de duas_dezen~ de importcintes atos admi
nistrativos. 

Desses, o de maior relevância foi, ine&a~clmente, a ~ssinatura do .contra~ 
to, ent<e as Centrais Elêtricas do Norte- ELETRONORTE- e a Constru
tora Andrade Gutierrez, no valor de 13 bilhões de-· cruzeiros, para a execUção 
das obras civis da Hidrelêtrica de Balbina, usina que, sObre proporcionar. 
após sua conclusão, considerável economia do-consumo de derivados do pe
tróleo, dará, certamente, novo e vigoroso impulso ao progresso d~é}uela re
gião. 

Quanto aos demais. merecem ser s~lientados, pela sua indiscutível e be
néfica repercussão nos setores sociais e eCo!lômicoS, os- seguin'tes: 

-COntrato entre o Governo do Estado, representado pela Sociedade de 
Habitação do Amazonas, e o Banco Nacional da Habitação - BNH, nova
lor de Cr$449.624.000,00 para acons!rução de mais 1.555 unidades residen· 
ciais do Conjunto Habi~acional •'Cidade Nova'_', .as quais, somadas às 1.800 
inauguradas na ocasião pelo Presidente João .Figueiredo, representam a con
cretizaçãO do sori_ho de moradia própria para cerca de I 5 mil amazonenses; 

-Contrato de e~préStimo no Valor de 457 milhõ_és de cruzctiros, entre a 
Prefeitura Municipal de M anaus, o Bane~ Nacional da Habitação c o Banco 
da Amazônia, dentro do Programa PROMORAR, para a VC!J.da e urbani
zação de 2.985 lotes no Conjunto Habitacional ·~são Josê", na Capital ama~ 
zonense, beneficiando mais de !O mil pessoas; 

~Contrato de empréstimo entre a CaiXa Econômica Federal, a Coope
rativa Habitacional ~·santa Rosa" e o BancQ Nacional da Habitação, nova
lor de tTS 39 . .813 milhÕes, para a construção do Conjunto Residencial "Rio 
Xingu" ~ co~ 437 unidades. a ser edificado às ma~~~s do Igârapé do Franco, 
em Manaus, beneficiando uma população de 3.000 pessoas; 

-Convênio entrC a-Superirliendêltda d~ Zona Franca de _Mana~s .....:.. 
SUFRA.MA, órgão vinculado ao Ministério-d9 Interior, e a Companhia de 
Saneamento do Amazonas- COSAMA, 110m• o of?jetivo de complementar o 
sis~ema de abasteciment9 de água e esgotos do Distrito Industrial. de Manaus, 
empreendimento que exigirá recursos da ordem de CrS 126,6 milhões. 

- Protocolo entre o Ministério do Interior e o Governo do Amazonas, 
visando o desenvolvimento de diversos Municípios integiantes da ârea de 
atuação do Programa de Apoio ao· Mêdio Amazonas- PROMAN, e do 
Pólo Juruá-.Solimões, aos_ quais serão concedidos recursos da ordem de Cr$ 
650,3 milhões, oriu~ndos do POLAMAZONIA, para aplicação em agricuJtu. 
ra, educaçãp, energia, saúde e saneamento, indústria e serviços, planejamen
to, trabalho e tiansporte. 

---Convênio _eritre o MinistériO da Educação- e a Secretaria de Educação 
do Amazonas, no valor total de 170 milhões de cruzeiros, para a ativação do 
setor sóCio-educativo-cultura·! das comunidades urbanas e rurais de Manaus; 

-Convênio entre o Governo d6 Amazonas e o Banco Nacional de De~ 
senvolvimento Econômico, Ílç> v<iJor de 540 milhões de cruzeiros, para a cons
trução de 40 novas embarcaçõ.es, todas destinadas à melhoria do sistema de 
transporte da Região, hoje a cargo da Ccimpànhia de Navegação do Interior 
do Amazonas·- GONA VI; 

- Protocolo de intenção, e_~tte o Governo do Amazonas e o BNDE, 
para financianlento da pesca do Estado, no valor de 532 milhões de cruzeiros; 
e, finalmente, 

- Decreto Governamental aprovando o terceiro Progra-ma da Borracha 
- PROBOR, ]II .:..... para incentivo e ~umento de produtividade da heveicultu-

-ra do País. 
Em suma, Sr. Presidente, podemos ~firmar que a presença do Preside-nte 

João Figueiredo no _At;nazonas foi coroada por êxitos, aplausos e sentimentos 
-de gratidãO do seu povo .. 

A vis1t"a- presidencial e os inúmeros a tos administra'tivos que ali se regis
traram foram, sem dúvidat unla reafirmação incontestável de que a adminis
tração do Presidente João Figueiredo 'trilha caminhos seguros que levarão. o 
País a rumos acertados. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.} 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Com a palavra o nobre Sena-
dor Dirceu C_ardoso. (Pausa.) ~ 

S. Ex• não está presente. 

O SR- PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Estã esgotllda a lista de orado-
res. 

Nad~ mais havendo que tratar, vou el!_cCrrar a presente sessão, designan
do para a sessão ordinária de Se,&unda-feira a seguinte 

ORDEM DO DIA 
I 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 70, DE 1980 

(E_m regime de urgência- ar:t. 3]1_, uc", do Regimento Interno) 

Projeto de Lei do Senado n9 70, de 1980, do Se_n-àdor Humberto Lucena; 
que dispõe sobre a coligação partidária, e dá outras providências, tendo pare~ 
cer oral, da Comissão de Constítuição e Justiça, pela constituciona)idadc,ju~ 
rídicidade e, no mérito, pela rejeição. 

2 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 303, DE 1979-DF 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 303, de 1979-
DF, que in~tifui a_ taxa de limpeza pública no Distrito Federal, e dá outras 
pro~idências, ;endo 

PARECERES, sobn"'s 710a 712 e 1.029a 1.031, de 1980, daS Comissões: 

-de Constituição e Justiça -JP pronul)ciamento: pela constitucionalida~ 
de e juridicidade; 2' pronunciamento: (reexaffie solicitado em plenário), faVo~ 
rãvel, com emenda n9 3-CCJ, que apresenta; Jrt pronunciamento: (prestando 
esclarecimento solicitado pela Comissão- do Distrito Federal); 

- do Distrito Federal - I' pronunciamento: favorãvcl, nos termos das 
Emendas de n9s l e 2-DF, que apresenta, com voto vencido, enrscparado, do 
Senhor Itamar Fr.lnco; 2' pronunciamento:. favorável ao projeto e à emenda 
da Comissão de Constitoição C Justiça; e 

-de Finanças, favorável ao Projeto e às emendas da Comissão do Dis
trito Federal, com voto vencido dos Senadores Affonso Camargo e Jo.s~ Ri~ 
cha. 

3 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 305, DE 1977 
COMPLEMENTAR ~~, . . 

VOtação, erri turno único (aprCciaçãO prCliminar--da constitucionãlidade, 
nos termos_do art. 296 do Regimento Interno) • .do Projeto de Lei do.Senado 
n• 305, de 1977- Complementar, do Senador Itamar Franco, que dá nova 
redação aos parágrafos 211, 39, 49 e 39, c acrescenta parágrafos (antigos e no
vos), à Lei n• 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), 
tendo· 

PARECERES, sob n•s 222 e t.2il, de 1979, e 1.013, de 1980, da Comis-
são 

-de Constituição e Justiça, JP prOnunCiamento -pela inconstitucionali
dade, com voto vencido dos Senadores Tancredo Neves, Cunha Uma, Hugo 
Ramos e Amaral Furlan; 2" pronunciamento - (reexame solicitado em ple
nário), rat}ficando seu parec_er ~nterior; e 3'! pronunciamento- (reexame soli
citado em plimário)~ mantendo seus pareceres anteriores, com voto vencido 
dos Senadores L~itc._ Cba_yes e Cunha· Lima. 
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4 

PROJETO DE lEI DO SENADO N•' !96, DE 1979 
COMPLEMENTAR 

Votação, em turno úniCO (apreciação preliminar dâ constitucionalidade, 
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n' 196; de 1979 -Complementar, do Senador Franco Montoro, que dispõe 
sobre o pagamento de pensão aos dependentes do trabalhador rural falecido 
antes de 31 de. dezembro de 1971, tendo 

PARECERES, sob n•s 43 e 1.005, de 1980, da Comissão 

-de Constituição e Justiça -]P pronUncia~.. r to: pela inconstitucionali
dade, com voto vencido dos Senadores Leite Lhave.s e Cunha Linla; 2" pra. 
nundamento.- (reexame solicitado .em plenârio): mantendo seu pronuncia~ 
mento anterior, com voto vencido. dos Senadores Leite Chaves e Cunhã Li
ma. 

5 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 172, DE 1980 

· Votação, em turno único,-do Projeto de Resolução nl? 172, de 1980 (apre
sentado pela ComissãO de Economia como conclusãO de seu Pa-recer n"l? 1.258, 
de 1980), que autoriza O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a elevar 
em CrS 1.785.620.157,75 (um bilhão, setecentos e oitenta e cinco milhões, 
seiscentos e vinte mil, cento e cinqüenta e sete cruzeiros e setenta e cinco cen
tavos) o mont.ante ·de sua dívida consolidada, 'tendo 

PARECERES, sob n•s 1.259 e 1.260, de 1980, das Comissões: 

~de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

6 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 177, D-E 1980 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 177, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 1.273, 
de 1980}, que autoriza a Prefeitura Municipal de Mossoró (RN) a elevar em 

.CrS 315.464.652,36 (trezentos e_ quinze milhões, quatrocentos e sessenta e 
quatro mil, seiscentos e cinqUenta e dois cruzeiros e trinta e seis centavos) o 
mo?tante de sua' dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.274 e 1.275, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

7 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 178, DE 1980 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 178, de 1980 (apre
sentado pela ComisSãO de Economia comO conclusão de seu Parecer n~ 1.277. 
de 1980), que autoriZa a Prefeitura Municipal de Rio das Pedras (SP) a elevar 
em CrS ?9.983.645,00 (vinte e nove milhões, novecentOs e oitenta e três mil e 
seiscentps e quarenta e CinCo cruzeiros) o rDontanfe de sUa: dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n's 1.278 e 1.279, de [980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidadC e juridicidade; e 
- de Municípios. favorâvel. 

8 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 179, DE 1980 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 179, de 1980 (apre· 
sentado pela Comissão de Economia cOmO CoricluSão de seu Parecer n~ 1.280, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC) a elevar 
em CrS 1.530.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidadà, tendo 

PARECERES, sob n's 1.281 e 1.282 de 1980, das Comissões; 

- dt Constituição • Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- d~ Munidpios. favorável. 

9 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 180, DE 1980 

Votação; em turno único, do Projeto de Resolução n• 180, de 1980 (apre
sentado pcla·Comisslo de Eco~omia como concluslo de seu Parecer n' 1.283, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araripina (PE) a elevar em 

Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentoS mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consÓlidada, tendo 

)?ARECERES, sob n's 1.184 e 1.285, de:_ 1980,das Comissões: 

- de Constituíção e Justiça. pela C<?DStítucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favoràvel. 

10 

PROJETQ_DE RESOLUÇÃO N• 181, DE 1980 

Votação, em turno único. do Projeto de Resolução n~? 181, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como concluSão de seu Parecer n'~ 1.286, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Arês (RN) a elevar em Cr$ 
1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil e cem cruzeiros) 
o· montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.287 e 1.288, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios. favorável. 

ii 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 182, DE 1980 

Votação; em turno únfco, .do Projeto de Resoluç~o nl? 182, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~? I .289, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) a ele
var em Cr$ 23.6.00.000,00 (vinte e três milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.29Q e 1.291, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorãvel. 

12 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 183, DE 1980 

-Votação, em turno único, do Projeto de Res-olução n9 183. de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como concluSão de seu Parecer n9 1.292, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campos Belos (GO) a elevar 
em Cr$ 895.100,00 (oitocentos e noventa e cinco mil e cem cruzeiros) o mori
tante de SlJa dívida coqsolidada, tendo 

-, ARECERES, sob n•s 1.293 e 1.294, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável.. 

13 

PROJETO DE RESOLUÇÃO'N' t84, DE 1980 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 184, de 1980 (~pre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~ 1.295, 
de 1980), que autoria a Prefeitura Municipal de Duer6 (GO) a elevar em CrS 
767.700,00 (setecentos e sessenta e sete mil e setecentos cruzt;iros) o montante 
de sua dívida consol.idada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.296 e 1.297, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, faVoráveL 

14 

PROJETO OE RESOLUÇÃO N• 189, DE 1980 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n•l89, de 1980{apre
sentado pela Comissão de Ecdnomia como-conclusão de seu Parecer nl? 1.310, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Velho (RN) a 'elevar 
em Cr$ 2.909.300,00 (d_ois-rililhões, novecentos e nove mil e trezentos cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.311 e 1.312, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade c juridicidade· e 
- de Municípios, favorável. ' 

15 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 194, DE 1980 

Votação, em tu~no único, do Projeto de Resolução n• 194, de 1980 (apre· 
sentado pela Comissão de Economia como conclu-são de seu Parecer n9 1.325~ 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina (PI) a elevar em 
Cr$ 37.265.300,00 (trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil e tre-
zentos cruzeir9s) o montante do sua divida consolidada, tendo 
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PARECERES, sob n•s 1.326 e Ut7; de 1980, das Comissões: 

-de Constiiuição e Justiça. pela constitucion_:;al~dade ~juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

16 

PROJETO DE RESOLUÇÃ(fN• 201, DE 1980 

Votação, em turno único, do Projet?de Resolução ~9 201, ~e 1980 (apre-. 
sentado pela Comissão de Finançã.s corno conclusão de seu Parecer n9 1.345~ 
de 1980, com voto vencido, em separado, do Senador Lázaro ~arboza), que 
autorizá o Ooverno do Estado de_Goiâs· a realizar operação de empréstimo 
externo, no valor de USS 35,000,000.00 -(trinta e cinco--inilhões de dólares 
norte-americanos) destinado a firianciar ptõgramas do EstadO, terldo 

PARECER, sob n• 1.346, de 1980, da Comissão 

:- de Constituição e !ustiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

17 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No I, OE 1981 

Votação, em turno único,-do P!ojeto de_ Resoll!_ç~o n9_l, de 1981 (apre.. 
sentado pela Comissão de Finanças corno conclusão de seu Parecer n9 4, de 
1981, com voto Vencido do Sena doê Lãi:aro Barboza), que automa o Oover
no do Estado de Pernambuco a realizar empréstimo externo no valor de USS 
25,000,do0.00 (.viiife e cinco iniihôes de dólares norte-americanos) ou o equi~ 
valente em outra moeda, destinado ao desenvolvimento agropecuârío do Es
tado, tendo 

PARECERES, soo n•s 5 e 6, de 1981, dás Comissões: 

- de Constituíção e Justiça,- pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favOráveL· 

18 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 21, DE 1981 

Votação, em turno único, do Projeto de~Resoluç.ão n.,~~21, de 1981 (apre
sentado pela COmissão de Finãnçãs Como conch.isão de seu Parecer n9 lOB, de 
1981, corri voto Vencido doS Senadores Josê Fragelli e Affonso Camargo), qu ... 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul (SP) a realizar ope
ração de empréstimo externo, no valor de USS 20,000,000.00 (v1nte milhões 
de dólares norte-americanos), destinado a nnanciar o Programa de investi-
mentos urbanos, tendo- -

PARECERES, sob n•s 109 eiiO, de 1981, das Comissões: 

- de Constituição e J~tiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. -

19 

PROJETO DI:: l:El DÓ SENADO N• 351, DE .1979 

Votação,_ em primeiro turn·o, do Projefo de Lei do Senado n9 351, de 
1979, do Senador Roberto Saturnino, que dispõe a respeito da especializaçãc 
de engenheiros e arquitetos em "Engenharia deJ)egurariça do Trabalho" e da 
profissão de •'Técnico de Segurançã do Trabalho" e estabelece providências, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 863 a 865, de 19SO, das .Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 
emenda que apresenta, de número l~CCJ; 

_;de Legislação Social, favorável ao Projeto e à Emenda dá ComisSão de 
Constituição ê TuStlça;- e 

-de Educação e CUltura, favorável ao prOjetO C à Effienda da Comissão 
de Constituição e Justiça. --- - -

20 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 49, DE 1979 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminãr da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n9 49, de 1979, do Senador Orestes- Quêrcia, que eleva o valor d_a impor
tância a ser Qepositada em favor do empregado, quando rescindido seu con
trato sem justa causa, alterando o ~rtigo 69 da Lei do fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço- Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966- e determina 
outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 1.026, de 1980, ~da Comissão 

- àe Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto venci
do, em separado, do Senador Cunha Lima e voto vencido dos Senadores 
Franco Montoro e Tancredo Neves. 

21 

PROJETO DE LEl DO SENADO N• 357, DE 1979 

Votação,-em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos 
termos do aft. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 
357, de J979, do Senador Orestes Quêrcia; que dispõe sobre a concessão d"" 
aposentadoria especial para os c?veiros_ e empregados em cemi~érios, tendo 

PARECER, sob n• 1.006, de 1980, da Co~missão 

- d~ Coizstiiuição e Jus~iça, p~la injmidicidade, com voto vencido dos 
Senadores Cunha· Lima e Leite Chaves, e w>to em separado do Senador Ader
bal Jurema. 

22 

PROJETO DE LEl DO SENADO N• 142, DE 1980 

Votação, em: prírneiro turno (ap!'~iação preli.rriinar da.constitucioriali
dade, nos termo::. do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n9 142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, alterando dispositivo.da 
Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Pre
vidência Social, tendo 

PARECER, sob n• 1.034, de 1980, da Comissão 

-:- de Constituição ~ Jus(iça, pela -inconstitucionalidade. 

23 

PROJETO DE LEl DO SENADO .-1• 146, DE 1980 

Votação, em pri!Tleiro tU!'!"il (-ólf!rt"'.r.íãção preliminar da constitucionali
dad~, nos termos do.:_ ·•. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei doS~

nado n"' 146, de 1980, do Senai:lor Orestes Quércia, que isenta do imposto de 
renda o J39~salário, tendo 

PA · ECER, sob n• 64, de 1981, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

24 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• í63, DE 1980 

Votação, em primeiro turno (apreciaçãO preliminar da constitucionali
dade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projê
to de Lei do Senado n• 163, de 1980, do Senador Orestes Quêrcia, que dispõe 
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tep.do 

PARECER, sob n• 1.()()9, de 1980, da Comissão 

-de Constiluição e JustiÇa, pela inconstitucionalidade e injuridicidade. 

25 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
~ade e ju!.idicidade, nos_ termos do~~· 296 do Re~imento Interno), do Proje
to de Lei do S_enado n"" 163, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que dispõe 
sobre a concessão de ap~sentadoria especial para os garçons, tendo 

PARECER, sob n• 1.009, de 1980, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Estli encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 50 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CAR
REIRA NA SESSÃO DE /5-4-8/ E QUE, ENTR.E6CJE À 
REVISXO 'DO ORADOR, SERIA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (PMDB - AM. Pronuncia o seguinte 
discurso.) -Sr~ Presidente, Srs. Senadores; 

O ProjetO Jari tem ocupado insistentemente o noticiário da imprensa 
brasileira. Desde o ano passado que o Sr. Daniel Ludwig, proprietário 
absoluto do projeto Jari, vem ameaçando o Brasil de desativar ou alienar o 
referidO Projeto, il:ã hipótCSC: de não· obter o amparo financeiro e protecionista 
que lhe fora prometido quando aqui chegara, nos idos de 1966. 

Eu não posso garantir estê. comprOmisso do Brasil com o Sr. Daniel 
Ludwig, pois para garanti~!o eu teria que encontrar nos Anais da Nação 
brasileira este compromisso. 

Em razão desta falha, no dizer do Sr. Daniel Ludwig, ele passou a 
ameaçar e a exigir. O GoVerno, mostrando~se sensível às pressõ~s populares, 
vindas príridj>álmente dos estudantes e de outros segmentos da sociedade, 
resolveu não ate1_1der às imposições do Si'. Daniel Ludwig. E o processo 
começa a tomar Õutros caracteres. Ele procura a ALCOA, uma multinacional 
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cm Nova Iorque e aliena cerca de 500 rriilhões de toneladas de bauxita, no rio 
Trombetus. O Governo brasileiro impede a consubstanciação do acordo de 
compra e venda. Ele continua a pressão exigindo a r~gularização de 3 milhões 
e 600 mil hectares de terra na ârea do Jari, já tendo mais de I milhão de hecta
res regularizados, mas passa a exigir 3 milhões. E, de exigência em exigência, 
ugora chega a demitir ou a desativar o seu projeto, dispensando cerca de 4 mil 
operários, naturalmente braçais e de quinto es~alão. 

Essa dispensa, Sr. Presidente, parece estar alarmando os órgãos de segu
rança nacional. Supõem que uma desativação em torno de 10 mil ou 15 mil 
operáriOS, que é o quanto a Jari, mais ou-meilôs, abriga, poderá proVocar um 
descontentamento social na área e o Sr. Daniel Ludwig usa, exatamente, esse 
trunfo para pressionar o GovCrnQ. 

Eu gostaria ... desta tribuna, de prestar uma colaboração ao --Governo. 

O Sr. Mendes Cana/e (PP- MS)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB - AM)- Pois não. Ouço o 
aparte de V. Ex• 

O Sr. Mendes Cana/e (PP- MS)- f: só para completar os dados de V. 
Ex• É mais um depoimento do que eu ouvi pela televisão, hâ dois dias, de um 
Diretor da Jari - não me ocorre bem .o número de funcionâriáS~ de 
empregados, já dispensados, mas V. Ex•, aí, fala em 4 mil. O referido diretor 
assegurou, e isto foi pela televisão, de que agora, no mês de maio, dispensa
riam mil funcionários- e que ficariam ainda com 7 mil no quadfo e que esses 7 
mil teriam coildições de continuar a gerir a empresa em todos os seus 
projetas. 

O SR. EVANDRO CARREiRA (PMDB- AM)- Muito obrigado a 
V. Ex•, eminente Senador Mendes Canale. Vê V. Ex~; por essa declaração do 
Sr. Andrade, que é o Presidente da holding, que é a Entrerios Ltda., da holding 
das outras empresas do Sr. Daniel Ludwig, no Brasil, porque ele tem cerca de 
40 empresas no Brasil e_ a_ Enlrerios ê apenas a holding. Assim, constata~se, no 
dizer do Sr. Andrade, que o projeto não será desativado. Ele apenas está 
dispensando alguns operários para pressionar o Gove~_o, para' provocar uma 
pequena agitação social a fim de que o Governo ·ceda~ E jã os jornais de hoje 
registram um encontro, da maior seriedade, do Sr, Golbery do Couto e Silva 
e mais outras autoridades responsáveis pelo setor de segurança e, se não me 
engano, um Ministro, preocupados com esser desempregos, em gr~nde 
quantidade, naquela área muito restrita e próxima, também, a uma área 
convulsionada, que é aquela área do Par_â_. 

O Sr. Mendes Cana/e (PP- MS)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA(PMDB- AM)- Com prazer. 

O Sr. Mendes Cana/e (PP- MS)- V. Ex• enfoca muito bem que tudo 
leva a crer que seja para pressionar. Porque em uma empresa bem organizada 
não podemos acreditar que ela, demitindo quatro mil funcionários, como V. 
Ex• acaba de informar, e mais mil funciOnários, vai poder continuar oS seus 
projetas ativados normalmente. Ora, nenhuma empresa - e especialmente 
uma empresa como a Jari, uma empresa que tem toda uma linha assim 
traçada pelo seu diretor, um americano, não vamos leVar em conta os quejâ 
foram demitidos - demitiu mais mil funcionários e afirmam que·não vai 
desativar seus programas. Teria, então, essa elnpresa mais de mil 
funcíáriários ociosos? Qual a empresa privada que funciona dessa maneira, 
poderíamos assim perguntar? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB .,.- AM)- Exatamente, ilus
tre Senador. E a afirmação do Sr. Andrade, de que ainda restarão dez mil 
empr~s, em pós a dispensa desses mil e quinhentos em maio, porque aí é 
4ue tota1izà'rão os quatro mil. Eles jã diSpensaram, de setembro até esta parte, 
cerca de dois mil e setecentos e, agora, m;liS mil e quinhentos, atê ~aio, 
perfazendo um total de quatro mil. 

Ora, uma empreSa que tem uma média de quinze mil empregados, ao 
dispensar quatro mil e pouco, dá a entender, ao raciocínio mais modesto e 
humilde, que está usando uma técnica de pressão, ou é uma. empresa 
completamente desorga~izada, é uma empresa pródiga, sem nenhuma 
previsão de despesa e de receita. O que não é admissível, o que não é 
concebível, em se tratando de uma empresa do porte da Jari, que tem uma 
fábrica de celulose, produzindo setecentos e cinqUenta toneladas de celulose 
por dia, e a melhor e maior mina de caulim, do planeta. 

E nós vimos, além de uma plantação de arroz que jã atinge, - parece-nie 
-cerca de 6 mil hectares, porque quando nós visitamos estava em torno de 4 
mil hectares, na várzea. 

A minha contribuição é, exatamente, dizer às autO-i'Tdades executoras, 
que não haverã nenhuma desestabilização social. A dispensa que o Sr. Daniel 
Ludwig está fazendo, desses 4 ou 5 mil' operários, é eXâtamente aquela 
rotatividade anual por que passa ·a projeto~ O Sr. Daniel_ Ludwig jamais 

autoriza ..que um trabalhador braçal, ou_ de 59 escalão, consiga atingir a 
estabilidade. Dificilmente se encontra_um funciOnário de 5~> escalão, mais ou 
menos especilaizado, que perfaça um total de 24 meses na empresa. Eles são, 
automaticamente, dispensados. Tanto assim que o beiradão, a pocilga que 
existe defronte de Monte Dourado, existe e subsiste exatamente em razão 
dessa rotatividade. São operários dispensados, depois de 10, 11 meses de 
trabalho1 que ficam no beiradão, ociosam-ente, esperando 2 ou 3 meses para 
tornarem a ser readmitidos. 

O Sr. Alberto Silva (PP - PI) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Com muita honra. 

O Sr. Alberto Silva (PP - PI) - Senador Evandro Carreira, essa 
informação que V. Ex• traz à Casa é da maior impo,rtância e gravidad~. 
Por que, vejamos o seguinte: o Brasil - sabemos pelos jornais, pela televisão 
- _yiv(! u~_ processo em que as empresas industriais de, São Paulo e de outros 
pontos_ Jõ- território nacioilal, estão fazendo corrt o opCrário acordo de 
diminuição da jornada de trabalho, mas diante daquela impossibilidade de 
venda de seus produtos. Mas, o que V. Ex' traz à Casa, a gravidade da 
informação, é exatamente essa: é que, lã, não estâ havendo a mesma coisa do 
que ocorre aqui na ãrea industrial' de São Paiúo. Lá, o que ocorre é, segundo 
as palavras de V. Ex•, da maior· importância nesta.tarde, é uma rotina que 
estâ sendo projetada ccimo comoção sociaL Realmente, os jornais e as 

· revistas trazem esse bairro, o beiradão, indicando que aquilo ali é, realmente 
quase um antro em que vivem, em situação subumami., talvez, aqueles que 
vão aguardar v-ez.- Mas, cabe aqui, uma pergunta que se encaixa, me parece, 
no "discurso de V. Ex• Senador Evandro Carreira: qual a dificuldade 
econômica ou fimiilceira da empreSa? Ela não está vendendo arroz, não está 
vendendO caulim, não está vendendo cehJ.losc, piodutos esses de preços 
internacionais absolutamente garantidos? Então, é estranho, realmente, que a 
empresa diga que (em dificuldades financeiras e que por isso é que está 
dispensando os operários, quero crer. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Muito ôbrigado, 
Senador Alberto Silva. É exatamente isto. Eles começaram um processo de 
pressão sobre o· Governo, porque o Governo foi sensível ao fato gritante e 
aberrante do apoio que dava ao Sr. Daniel Ludwig e seu Projeto Jari. 

Todos os.jornais noticiavam a· chegada do Sr. Daniel Ludwig, em 
Brasília, no tempo do Presidente Geisel, e que se deslocava diretamente ao 
Aeroporto Militar _de Brasília para o Gabinete do Presidente da República. 
Ele nem sequer se preocupava em manter entendimentos com o Governador 
do Pará, ou do Amapá. Os seus entendimentos eram direitos com o Senhor 
Presidente da República. 

O Govern-o atual resolveu puxar o tapete, puxou o tapete sob pressão 
dos movimentos estudantis e de toda a comunidade 11acional que se sentia 
chocada, ferida, aviltada com uma satrapia enquistada no território nacional. 
Um homem que tinha posse direta- e ainda a tem- sobre seis milhões de 
hectares, porque ele pode se locomover, com toda a liberdade, cm todo aque
le imenso território~ embora só tenha a pOsse, o domínio, a posse legal, o 
domínio absoluto( a propriedade, de um milhão e pouco de hectares. Mas, 
desdo6ra-se, pode se desdobrar, pode se locomover por toda aquela selva 
imensa e riqüíSsim.a, seril nenhum observador, sem nehuma ~scalização. 

Este fato feria os nosSos brios de soberania e de nacionalidade. O 
Governo atual, sensível a isso, passou a retirar o apoio que dava ao Projeto 
Jari, o apoiO ostensivo· e preferencial, admitindo, apenas, o que fosse 
permiiido em lei, em pé de igualdade com as outras empresas. O Sr. Daniel 
Ludwig achou que estava sendo preterido, que o Brasil não estava cumprindo 
as obrigações assumidas para com o Projeto Jari, e chega a declarar, 
publicamente, que não pega avião nenhum que passe pelo Brasil. Estâ agora 
tentando compra·r - se jâ não comprou - 400 mil hectares no Paraguai, 
para fazer um novo Projeto Jari no Paraguai, e afirma que não quer mais 
nada, está desencantado com o Brasil, pois o Brasil não cumpriu seus 
compromissos. 

Ora, que compromissos nós-poderíamos ter com ele? Compromissos de. 
cessão territorial, de permitir um protetorado dentro do Brasil? 

O fato é qu·e o Sr. Daniel Ludwig desencadeou um processo de pressão 
sobre o governo brasileiro, pressão que vem num crescendo e que começou 
publicamente com a carta que o Sr. Ministro-Chefe da Casa Civil, General 
Golbery do Couto e Silva, teve o patriotismo de trazê-la a lum,e; ela foi 
publicada na lmprensa, a carta que o Sr. Daniel Ludwig endereçou a ele, 
exigindo que o Brasil mantivesse as preferências que vinha mantendo desde 
1966. 

Sr. Presidente, o Projeto Jari desenvolve-se desde 1966, com fábricas de 
celulose, de caulim e arroz que conseguiram faturar, ano passado, em 1980, 

. quase 450 milhões de dólares; e o Sr. Daniel Ludwig r~clama o crédito-
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prêmio sobre çsses 450.milhões de dóÍares, depois dé ter todos os incentivos, 
depois de ter importado a fábrica que trou;ll;:e do Japão, em prejuízo do 
Parque industrial nacionaL Nós temos capacidade de construir· aquela 
fábr~ca, em torno de 80%, e ele a construiu no Japão; por quê? Porque cons~ 
truiu uma fábrica sua, que é a rshikawagisha- é um nome japonês, qualquer 
coisa assim- e a troUxe ·rebqcada, flutuando; e na hora em que ele quiser, 
pode retirá~la, assim como trouxe, também, a produtora de ênergia, &. fábrica 
energética, que queima madeira. 

Sr. Presidente, eu não sei onde está o prejuíZo do Sr. Daniel Ludwig.~ 
como disse, muito bem, o nobre Senador Alberto Silva: ele vende o caulim, o 
melhor caulim do mundo, disputado pelo mundo inteiro; ele vende celulose, 
ele vende o arroz; onde está esse prejuízo? Qual a raz-ªo desse prejuízo? 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a coisa é outra. O problema é que o 
Grupo Executivo da Amazônia' começou a vasculhar o Projeto Jari;.começou 
a vasculhar aquela área, e constatou que toda aquela ârea, até o rio Atumã, 
próximo de Manaus, é uma zona mineralógica dez veZes ·superior a Carajás; 
dez vezes superior a Carajãs! 1:. toda a área que pega o maciço guiano, desde~ 
·Guiana Francesa, o Amapá, Jari e prossegue por toda aquela área, .até o rio 
Atumã. 

Sr. Presidente, a presença do manganês, no Amapã, sempre foi . 
sintomática. A presença dos milhões de toneladas de bauxita, no Trombetas, 
é outro sintoma, maiS. do que esclarecedor, da imensidão desta ãrea 
mineralógica. 

O Sr. Mendes Cana/e (PP- MS)- O que ele deseja ê a legalização das 
terras. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB - AM)- Muito bem, 
eminente Senador; é exatamente isso. Ele quer pelo menos a legalização de 3 
milhões e 600 miJ hectares, isto é, 36 mil quilô.!Jletros quadrados, território 
quase que equivalente ao dobro do Estado de Sergipe, porque Sergipe tem 21 
mil qU:ilômetros. quadrados. A Jari teria, no caso da legalização de 3 milhões e 
600 mil hectares, 36 mil quilômetros quadrados, numa área riquíssima, onde 
o Proj'eto Ràdam, onde estudos pedológicos jâ feitos hã muitos anos, 
constataram a presença de ouro, e agora já de tório, cádmió, urânio, cobre e 
assim por diante. 

Sr. Presidente, eu gostaria que o governo nos ouvisse nesta hora, e 
continuasse no seu compOrtamento imparcial. A Jarijá recebeu m~itos favo
res nestes 15 anos. Foram 15 anos dadiVosos, 15 anos de prodigalidades, de 
benesses. Chegou a hora. Ela tem. a fábrica de celulose implantada, 
importada, sem pagar um tostão, livre de tudo. Os seus equipamentos, todos 
livres, até os aViões que Operaram até hoje lá, entrando e saindo, sem 
nenhuma fiscalização da Aeronáutica. O seu Portode Munguba, recebendo 
navios·de 40 a 60 mil toneladas, sem a menOr fiscalização, a não ser de um 
ano Para câ. · 

O Sr. Mendes Cana/e (PP- MS)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (PMDB - AM.) - Pois não, nobre 
Senador Mendes Canale. 

O Sr. Mendes Cana/e (PP- MS)- Quero lembrar a V. Ex•'que uma 
das coisas que reclamamos, por ocasião da visita que- fizemos lâ, a Coinissão 
de Assuntos Regionais, foi exatamente isSo: falta de preSença do Governo. E 
a Jari, acho que não tem necessidade· de maior área para desenvolver os 
projetes que ela jâ tem em desenvolvimento. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB ~ AM)- Exatamente, nobre 
Senador Mendes Canale. e, como o governo está começando a se infiltrar, 
está começando a instalar, a colocar, dentro do projeto, órgãos fiscalizadores, 
..observadores, o Sr. Daniel Ludwig sente~se incolnodado-, P!Jrque 6 sCm 
projeto é outro, é fundamentalmente um projeto 'minera]ó81co, e um projeto 
de pesquisa. Sim, eu nãO negO que eles estejam pesquisando um arranjo 
filológico. Mas, essa pesquisa, Sr. Presidente, nós poderemos fazer e 
desativamos a de Curuàuna, que vínhamos fazendo hâ 10 anoS. 

Mas a experiência nos .dita que não hã mais necessidade de pesquisa 
desse teor. Já sabemos, de longa data, que a Amazônia repele a 
homogeneidade fitológica e é exatamente isso que o Sr. Daniel Ludwig tentou 
fazer na Amazônia, plantar gmelina arbóreo homogeneamente, para 
abastecer o seu projeto celulose, e não deu certo. · 

·Esta é que ê a verdade, Sr. Presidente. A verdade é esta: os solos 
amazônii::os não ·corresponderam à expectativa agrícola do Sr. Daniel 
Ludwig. Ele esperava encontrar solos capazes de sustentar uma floresta digna 
de alimentar os fornos da sua fãbrica de celulose. Mas, a Amazônia não tem 
:;olos férteis; :>ão insignificantes e o que está acontecendo ê. isto: o solo estâ se 
reduzindo a um deserto. 

O Sr. Alberto Silva (PP - PI) - Tira a floresta, fica o deserto. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM) --Exatamente. 
Sf. Presidente, aqui estâ um trabalho do Jornal do Brasil, do dia 12 de 

abril do corrente ano, edição, portanto, dC 3 dias atrás: "Erros e dificuldades 
tornam pesadelo o sonho do Jari." 

f:. um trabalho longo, editado pela revista Fortune, e chega a um 
determinado tópico em que diz o seguinte: · 

EMBAÚBAS E PARAPARÁS 

Atualmente, o rendimento médio da gmelina nos bons solos· 
argilosos estâ 40% abaixo da meta estimada 'e Pior ainda nos solos 
arenosos mais pobres que cobrem 75% da plantação,; onde essas 
árvoreS. estão sendo retiradas às pressas. Para .. aumentar o 
forlteciinCIJto· de madeira pa'i.:a produZir polpa, os adminiStradores 
dÔ projeto.,.. recorreram a· espécies nativas, como a embaúba e o 
paraparâ. -

Aqui, invoco o. testemunho do ilustre Senador Mendes Canale, quando 
fomOs juntos, intCgrarido a Comissão de Assuntos Regionais do Senado, sob 
a sua profícua Presidência, ao Projeto Jari. Fomos ao Projeto Jari e .nO!i! 
i-mpingiram um pacote de informações. Pacote que não podíamos contestar, 
porque não levamos os técnicos capazes. E houve oportunidade, verificando 
a Floresta de Gmelina, quando o técnico disse que a gmelina inicialmente 
plantada na argila não deu resultado e eles começaram, então, a plantar pinos 
e levar a gmelina para os terrenos mais argilosos, .. onde elas estavam que era 
uma beleza. E agora confessam que é mentira; também não está dando 
resultado nos terrenos argilosos. . 

O Sr. Mendes Cana/e (PP - MS) .,...-Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (P~DB- AM)- Pois não. 
. I . . 

O Sr. Mendes Car:zale (PP.....:. MS)- Era exatamente o que eu ia lembrar 
a V. Ex• que V. Ex• enfoca, com' muita propriedade, quando me chama assim 
e reclama o meu testemunho .. Mas, foí exatamente o que assistimos· e voltei 
entusiasmado. ·porque chegaram a nos informar que até aS condiçÕes da terra 
estavam mel~orando .. Erain pesquisas feitas há dez anos. Aquilo nos 
entusiasmou muito. Mas, ficava a nossa grande interrogação, pol-que não 
tínhamos, ali, o elemento do Governo, aCompinhando, exatamente, este 
projeto e que podíamos nos louvar só nas informações que· o pes'soal da 
empresa nos fornecia, já que não ex"istia nenhum elemento do Governo que 
pudesse, tambéin, nOs atestar e nos dizer ,alguma coisa a respeito. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Exatamente, nobre 
Senador. 

O Sr. Alberto Silva (PP - PI) - Permite um aparte, nóbre Senador? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Pois não.· 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI) .:_·só complementando. Então, tudo faz 
crer quC_. se a ~cresta artilic1aJ não vingou, os três milhões e m.ais têm o duplo 
sentido; além de apanhar o solo mineral, têm três milhões de hectares de 
flore,sta pa"ra alimentar õs fornos, de graça. 

Q_SR. EV ANDRO CARREIRA (PMDB - AM) - Exatamente. Tem 
mais três milhões de hectares de floresta nativa para ·serem devastados. 

O Sr. Alberto. Silva (PP - PI) - E transformados em deserto. 

-0 SR. -EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- E transformados 
em deserto, ex.atamente, ou numa capoeira, numa juquira. 

Mas, Sr. Presidente, naquela ocasiãO, eu já dizia e contestava, arrimado· 
na minha humilde coridição de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, sem 
ter nenhuma autoridade como engenheiro florestal ou como agrônomo, mas 
estudando cuidadosamente o assunto e constatando toda a experiência, ao 
longo dos .séculos, na Amazônia, de que a floresta amazônica não aceita a 
homogeneidade flórea .. Ela repele e que'ro tam~ém adiantar que o problema 
estâ sendo grave, até com a pecuária que pretenderam irriplantar. E, ·naquela 
ocasião, valeu a nossa viagem, porque, embora tivessem nos impiilgido um 
pacote falso, mas ele foi detectado por nós. E, agora, a falsidade aparece, a 
falsidade ressalta, por que, agora, não ~ um jornal brasileiro, é a reviSta 
Fortune que faz um trabalho, e o Jornal do Btasil traduziu e transcreveu, em 
que eles confessam, o Projeto confeSsa que, o os terrenos argilosos, está dando 
menos 40% do esperado. 

E, no~ terrenos arenosos, 75%, quase nada. E o recurso é entremear a 
gmelina arbórea com as àrvores autóctones. · 

O Sr. Mendes Cana/e (PP- MS)- Eles jâ faziam por faixas, não' e? 

O SR. EVANDRO CARREIRA_(PMDB- AM)- Sim, por faixas, 
mas em plantação. Agora, estão entremeando lá nos fornos, para a produçaõ 
de celulose. 
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Então, prossegue: 

Para aumentar o fornccinieilto <te madeira para produzir 
polpa, oS administradores do .projeto recorreram a espécies nativas, 
como a embaúba e o parapara. Misturada à gmelina a madeira 
dessas árvores compõe 20% da polpa de Jari. Este lance, após uma 
década de desmatamento de florestas nativas com incêncios e mi
lhões gastos com importação de novas espécies, ultrapassa qualquer 
ironia. Para -evitar que a situação ,eiore, o_s administradores do 
Projeto Jari iniciaram um programa intensivo de plantação com ou
tra esp~ie pouco testada: o eucalipto tropical. 

Vejam bem, ai já vão partir para uma outr3 espéCie 3.1ienlgenl!, na ânsia 
de qu,erer lutar contra a natureza que vem ditando esta lição eterna: a 
amazõnia não aceita a homogeneidade e, priricipalmcnte, de plantas exóticas, 
~e plantas que não são nativas. 

Sr. ~residente, essa experiência da Jari agora está vindo a lume, façamos 
ju'stiça, nós não somos impenitentes, façamos justiça a este governo atual que 
estã procurando dar à Jari o tratamento eqUânime .que ela· merece, e não 
preferencial. Em decorrência disto~ ele estâ tr'áduzindo, está mostrando, está 
vomitando todo o pacote que tinha escondido, pacote de experiência, pacote 
de estudos que ela escondia c que teimava e continua a teimar. 

Hã um aspecto, aqui, da maior seriedade. Trata~se de um debate entre· o 
Sr. Daniel Ludwig~ um homem de carâter autoritário, ditator~a1, auto
suficiente e os seus assessores. A revista diz; 

GMELINA FOI UMA Pe8SIMA ESCOLHA 

No começo; Clayton Posscy, diretor de silvicultura, percebeu 
que a gmclina, embora se desse bem em alguns solos argilosos, 
estava se tornando longa c esguia em terreno arenoso· próximo do 
acarilpamCnto. Mas Ludwig, desafiando a prática convencional de 
experimentar com outras espécies, mais do que duplicara seu plano 
de cultivo da gmelina, de 200 inil para 490 mil acres. Disse um 
executot apqsentado: ~·Ludwig sempre pula da idéia para a 
realização. e assim que faz·tudo. Ou vai ou racl1.a". 

Quando alguns de seus conhecidos levantavam dúvidas sobre 
seu plano de arriscar milhões na monocultura da gmelina, sem saber 
como essa ãrvore iMportada se dária no amazonas ou por quanto 
tempo os solos resistiriam, ele costumava perguntar quanto tinham 
no banco. Depois, respondia: uEu tenho 300 milhões (de dólares). 
SÓu banqueiro de banqueiro. Os bancos me pedem depósitOs". 

Quer dizer, ele é arrogante, inclusivamente arrogante. 

Posey exortou Ludwig a substituir o pinheiro das Antilhas pela 
gmeiina em terreno arenoso, mas ele não aceitou à sugestão: 
qualquer um pode cultivar pinheiros, a qualquer mor,ncnto". Sub
repticimentc,. ~osey_ plantou pinheiros num pequeno trecho de terra 
próxima às gmelinas e cm 1973 mostrou o.s resultados a Ludwig. 
Incapaz de ignorar por mais tempo a ~eccssidade de mais de um 
tipo de àrvores, ele aprovou o plantio de pinheiros cm alguns dos 
solos arenosos. 

Ludwig fez o projeto crescer a seu bel-prazer ... 0 orçamento 
não valia nadau, disse outro ex-administradOr. '"Mudava 
mensalmente. B3stava uma visita de Ludwig para correrem 50 :rD.i
Ihõcs de dólares em outra direçã,o. Ele dizia: .. Construam 500 casas 
para os irab3lhadorcs aqui. Abram uma estrada ali". Se um diretor 
reclamava dos custos devido às sllbita.S mudanças de planos, seu 
chefe respondia: "Cuide das construções. Eu me preocupo com o di
nheiro". 

Sr,: ,Presidente, se istQ é verdade,. o GOverno não pode, de maneira 
algttma, assumir responsabilidades por um louco, por um desvairado, um 
pródigo. . . . 

Ou isto é um plano para pressionar o Governo, dizendo que o Jari 
fracassou, ou então o govcrno'tC:tn que fazer uma intervenção para salvar o 
que estã lá porq~e, daqui a pouco, ou vai ou racha. Ele resolve retirar a 
fábrica de celulose flutuante e vai embora Com ela. E vai criar um problema 
internacional. Ou resolve explodir a mina· de caulim. Este homem é um 
homem inconseqUe~te. O GôvCrno tem qUe atender, principalmente, a este 
aspecto do seu estado de sanidade mental. Talvez seja a idade, quem sabe, é 
um homem de 85 anos, pode ser que ele jâ não esteja capacitado a continuar 
na direção do Proj~to e tome atitudes estapafúrdias. 

O fato é que o Governo deveria, de imediato, assumir a rcspQnsabi~idade 
do Projeto Jari. O governo tem autoridade para isto; assim como ele a tem 
par<.t, a·poiado na Lei de Segurança Nacional, entrar na~ do cidadão brasi
leiro para vasculhar à procura de subversivos, ele tem autoridade tambb_n 
para entrar no teritório do Projeto Jari. 

iJ Sr. Mendes Cana/e (PP- MS) - V. Ex• me pennite? 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (P~DB - AM) - Pois nln 

O Sr. Mend<S Cana/e (PP- MS)- Paradizer, dentro do dito po >alar, e 
para completar quando V. Ex' diz queucõm elevai ou racha" c V. Ex diz da 
entrada do Governo, nós dirfam~s cntio que "no vai ou racha, o (Jovetno 
deve tirár·lhe a tampa da caixa". 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (PMDB - AM) -Muito bem! 
O Governo deve i~t~ir, imediatamente, no PrOjeto Jari, e eu garanto, 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu asseguro que, se o Senhor Presidente Joio 
ll;lptista Figueir"'lo t0mar essa atitude brava e patriótica; ganhará o apoio 
desta Nação, todos os brasileiros o aplaudirão de pé, se ele tomar esta atitude 
patriótíca de fazer a intervenção imediata no Jari, para saber o que eatá se 
passando. Hã ameaça de desempregar quatro mil, oito mil, dez miL. O Go
verno tem que intervir, Sr. Presidenté. Isto, sim, 6 Lei de Segurança Nacional. 
Aqui é que si: aplica a Lei de Segurança Nacional, 6 contra o Sr. Daniel Lud
wig, a Lei de Segurança Nacionat existe para isso. · 

Chegou a hora do Governo desembarcar no Projeto Jari com os fuzilei
reis navais e tomar a posse militar. E vamos saber como está. ~ seu, ~ acu. 
Mas o senhor está nos ameaçando dentro do nosso território. Já desempre
gou quatro mil e pode desempregar dez mil. E ai, sim, criará um problema so
cial. Af, sim, ele. poderá agitar. E nilo nos esqueçamos que o Brasil avalizou 
500 milhões de dólares, a assinatura do Brasil está no empr&timo de SOO mi
lhões de dólares. O Sr. Daniel Ludwig não chegou a investir 300 milhões de 
dólares do bolso. o resto é dinheiro tomado emprestad<) lá rora. com o aval 
do Banco do Brasil. 

O Sr. Alberto Sil11a, (PP - PI) -;- Está certo. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (PMDB - AM) - E 6 isso que de 
quer novamente: é mais um aval e os três milhões e seiscentos mil hectares le
galizados. 

Sr. Presidente, mais uma vez eu endereço este pedido ao iJusttc_l!(gidon
te da República: faça a intervenção no Jari, por vârios motivos: primcq-o. 
para evitar que ele transforme o desemprego nb Jari num problema social, 
numa nova Xambioâ, numa nova revolta do Araguaia; segundo, a inter ... 
vençãp do Governo no Jari, de surpresa, poderia apanhar toda a .. caixa nc .. 
gra" de informações obtidas nestes !5 anos de pesquisa que nós não sabemos; 
nós não sabemos o que. foi feito no J ari; nós não sabemos o que foi pesquisa .. 
do, o que foi encontrado. Esta intervenção se torna inadiável, imediata:. De
pois nós pensaríamos no ·que fazer: ou desapropriação, ou associA-lo com ou .. 
Ira empresa brasileira, porque a ALCOA já diz que não quer negócio com ele, 
sem que as terras não sejam suas. E um terceiro motivo, Sr. Presidente: o nos .. 
so Presidente da República ganharia o apoio popular. O Brasil inteiro recla
ma, há muitos anos, o retomo daquele pedaço d8. nacionalidade, que n9s foi 
levado, que nos foi tomado pelo Sr. J?aniel Ludwig! (Muito bem/) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. EVANDRO 
CARREIRA EM SEU DISCURSO: 

ALCOA RECUSA ASSOCIAÇÃO 
PARA A BAUXITA DO JARI 

Br115flia - "Não nos interessa uma sociedade em tm parlei para o apro
veitamento da· bauxita existente na· irea do Projeto Jari", afirmou ontem o 
presidente da A!coa, Alain Belda, ao sair do gabinete do Ministro das MiDas 
e Energia, Cêsar Cais. Depois de afastar a hipótese de a Alcoa auociar-se 
com o milionário norte-americano Daniel Ludwig_ c uma empresa brasil~ra, 
para o aproveitamento das jazidas do Jari, ele elogiou o empredrio brasileiro 
Azevedo Antunes, presidente da !comi: 

· Na opinião ·do Sr. Alain Belda, a e!)lpresa que preside tmn interease 
nuina associação com um emprcsârio como o Sr. Azevedo Antunes, tendo em 
vista que os interesses da Alcoa e da !comi silo convergentes: produzir a!Íinú
nio, Se tiverem a jazida na~--mãos. Na sua opinilo, uma sociedade com a Jco .. 
mi .. é uma ~ti má opção". Ele negou, c:,ntr~to, que o usuntO aproveitamen
to da bauxita do Jari tenha sido ontem discutid<>C9m o Ministro Cáar Cais. 

O presidente da Alcoa negou, também, que jti tenha mantido contat01 
com. o presidente da !comi, Disse desconhecer a opinião do Sr. Azevedo An
ttuncs a respeíto de uma possível associação para a transformac;lo da bawúta 
do Jari em alumina c alumínio. Sobre o encontro mantido ontem com o Sr. 
C~sar dais, Crc atlrmoll tratar~sc de uma rellqiilo para '•discutir dilponibilida· 
de de derivad9s de petróleo que são insumos energ6ticos do alumlnio. 

GMELINA FOI UMA 
PruiSIMA ESCOLHA 

No começo, Cl~yton Poscy, díretor de silvicultura, percebeu que aame1i
na, embora se desse bem em alguns solos argilosos, catava IC tomando loap. 
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e esguia- em terreno arenoso pr?ximo do acampamento. Mas Ludwig, desa
fiando a prática convencional de experimentar com outras espêcies. mais do 
que duplicara seu plano de cultivo da gmelina, de 200 mil para 490 mil acres. 
Disse um exepu~or aposentado: .. Ludwig sempre pula da idéia para a reali
zação. É assim que faz tudo. Ou vai o_u racha". 

QuandO" ~l&uns de seus conhecidos levantavam dúvidas sobre' seu plano 
de arriscar milhões na monocultura da gmelina, sem saber como essa árvore 
importcida se daria no Amazonas ou por quanto-iempo os solos resistiriam, 
ele costumava perguntar quanto tinJ:lam no banco. D~pois, respOndia: "Eu 
tenho 300 milhões (de dólares). Sou bánqueiro de banqueiro. Os bancos me 
pedem dep'ósitos". 

Posey exortou Ludwig a substituir o pinheiro das Antilhã.s pela_gmelina 
em terreno arenoso, mas ele não aceitou a sugestão: "Qualq:uer_ um pode cul
tivar pinheiros,' a qualquer momento". Sub-repticiamente, Posey plantou pi
nheiros num 'pequeno trecho de terra próximo às gmelinas e em 1973 mostrou 
os resultados a Ludwig. Incapaz de ignorar por r:t:~ais _t_empo a necessidade de 
mais de um tipo de árvores, de_ aprovou o plantio de ·pinheiros em alguns dos 
solos arenosos. · 

Ludwig fez o projeto crescer a seu~el~prazer. uo orca:mento não valia 
nada", disse outro ex-administrador ... !',.f:.udava mensalmente. Bastava uma· 
visita de L~dWig para coÍ'rerCm ~O ~!l~ões de dólare~ em_ outra di.reçào". Ele 
dizia: .. Con~truatri 500 castis para os trabalhadores aqui. Abram uma estrtlda 
ali". Se um diretor r'eclamava dos custos devido às súbitas mudanças de pla
nOs, seu chefe respondia: "Cuide das c_on.struções. Eu me preocupo com o di
nheiro". 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LINS NA 
SESSÃO DE 7-5-81 E QUE, ENTkjfGUE Á REVISÃO DO ORA
DOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

o SR. JOSit ÚNS (PDS- CE. Para eÍtéaminhar a votaÇão.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

Peço licença à Mesa para uma pergunta ao Dobre Senador JoS~ Fragelli, 
se é que ele pode fazer o obs~uio de me responder ... 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) ...:_ Peço a V. Ex• que não o 
faça, porQue no encaminhamento de votação de requerimento não é permiti
do·aparte. E se V~ Ex• fizer uma pergunta ao Senador José Fragelli. terâ que 
responder S. Ex• mediante aparte, o que, evidente_I'!lente, nós to.dos que somos 
aqui obrigados a zelar p"elo Regimento, não podemos p~rmitii. 

O SR. JOS~ LI]'IS (PDS - CE) - Sr. Presidente, acho que o aparte é 
pedido pelo colega e cedido pelo orador, o que não é o caso, de modo que 
com a autorização 'de V. EX• .•. No entanto, a questão poderá ser posta de um 
outro· modo: hã, na realidade, uma solicitação do_ G9verqo do Estad.o do 
Mato Grosso para que o Congresso defira um empréstimo, cuja apreciação é 
objeto de um pedido de transposição, na ordem da pauta,_ pelo Senador Bene
dito Canelas. 

O nObre Senador Josê Fragelli alega que a destinação do empréStimo foi 
mudada, que não mais prevalece aquela que está indicada no pedido ao Sena
do. Ora. a impressão que tenho é a de que, se a destinação foi mudada, essa 
mudança deve ter sido encaminhada ao Senado pelo próprio requerente, no 
~so o Governo· interessado. Se não há esse -encaminhamento- e aqui vem a 
minha pergunta- pelo Governo do EStad<? dCMato Gt:õsso.~ó Sul de um 
pedido ao Congresscr Nacional, para essa mudança, o Congresso não pode 
tomar conhecimento da suposta modificação do Plano de aplicação do em
préstimo alegada pelo Senador José Fragelli. Aliâs, Sr. Presidente, se o Go
vernador do Mato Grosso do Sul fizer ap;icações dCsseS recursos fora das 
destinações que aqui serão aprovàdas, certamente estará incursO em cí:ime de 
responsabilidade. 

Mas eu teria uma segunda pergunta a fazer ao nobre Senªdor José Fra
gelli: será intenção de S. Ex• que essa suposta modificação seja incorporada, 
realmente, à aprovação do CongreSso? S. Ex• prc~feriria que a destinação des
se empréstimo FosSe mudada? Que o plano de aplicação dos seus recuz:_s_9s fos
se mudado oficiãlmente? Se esse é o objetivo de--V. Ex\ melhor seria que pe
disse isso através do próprio GoverD.-aao-r- elião "diretamente a esta Casa. 

Eram estas as observações que queria fazer. No mais, o apelo constante. 
que fazemos aos nobres pares, é que estes p~ojetos que são d() __ ~teresse çlos 
Municípios e dos Estados Sejam aprovados. Na_ medida em que retardamos 
essas aprovações, os recursos já não se ajustam aos programas previstos. A 
perda que, dia-a-dia, os Estados e MunicíPios estão sofrendo para realizar 
obras em benefício das suas comunidades é íriiensa. 

Era só o que eu tinha a dizer. I Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE FRAGELLI 
NA SESSÃO DE 7-5-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSit FRAGELLI (PP- MS. Para encaminhar a votação. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Já_ tive oportunidade de dizer que não seria contrãrio à aprovação desse 
projetO, mantido o pi-ogiama in~cialmeitie encaminhado a esta Casa pelo Go
verno anterior do Estado do Mato Grosso do Sul. 
· ·Aliás, o prOgi-ama que chegou ao Senado, enviado pelo então Governa
dor Marcelo Miranda, foi profundamente alterado pelo Governador atual do 
mesmo Estado. E o Senador Mendes Canale fez uma solicitação de infor
mações e de remessa de documentos, através do requerimento 61/81 ao Poder 
Executivo~ do qual ainda não tivemos a devida fesposta. 

Mas, Srs. Senadores, eu disse que o programa das cidades-pólos que de
veria hoje ser examinado e votado, foi profundamente alterado, porque o Go
vernador Pedrossian, que substituiu o Dr. Marcelo Miranda, alterou esse 
programa, inclusive rio que se relaciona às cidades que seriam por ele benefi
ciadas. 

Se votássemos esse projeto agOra·, o Senado votaria uma coisa e o Gover
no de Mato Grosso do Sul realizaria outra completamente diferente. 

Vou ler apenas um tópico. Está aqui: o nobre Sena:dor Mendes Canale 
trouxe o novo- programa do novo Governo, denominado Pró-cidade. 

Esses pro8:rãinas de urbanizaÇão que seriam para obras de infra
estrutura,já têm outros objetivos e entre esses, lerei apenas um, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores. Está publicado pelo Governo de Mato Grosso que, hoje. 
açambarca toda a imprensa de Mato Grosso do Sul. Os jornais de Mato 
Grosso do Su( esiãO~ atu3.Imente, de maneira total, nas mãos do Governo Pe
drossian, que não se limita a fazer uma propaganda maciça na sua adr.1inis~ 
tração e das suas realizações ~.eu talvez, pudesse chamar de pscudo
realizações. M~s, esses jornais estão proibidos atê, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, de noticiarem _a chegada a Campo Grande e a outras cidades, dos Se
qadores e Deputados de oütroS: partidos, porque o controle~ total e absoluto. 

A imprensa só fala do Governo, para o Governo- e pelo Governo, nãoJ
podendo dizer nada da Oposição, a não ser mal da Oposição. Se chega lã o 

·Senador Mendes Canal e, o Senador Saldanha Derzi, o Deputado Figueiró, 
ou o Deputado Leite Schim·idt, os jornai~_~e~ sequer dão noticias, porque é 
do trato _com o Governo que não podem noticiar sequer a chegada dos polfti
cos da- OpOsição. 

É essa a situação de Mato Grosso do Sul. Por isso mesmo o jornal diz 
aqui, Sr. Presidente: 

PEDROSSIAN DESTINA AS CIDADES SUL-MATO
GROSSENSES 

UM AMPLO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
ORDENADO 

E o dinheiro, para esse amplo programa de desenvolvimento ordenado, é 
esse que o Senado votaria, hoje, para um programa completamente diferente~ 
elaborado pelo ex-Governador Marcelo Miranda, agora reformulado pelo 
Governador e ex~Senador Pedrossian, mas que não chegou ao cOnhecimento 
desta Casa. 

Para que V. Ex•s. vejam apenas uma das novas obras que serja re<s::zada 
com o dinheiro que hoje seria votado, como o GOVernadoJr ae Mato G ·~:;so 
fari3. a aplicação desses_ recursos, vou ler apenas este t~cho: 

SAÚDE E LAZER 
PARA 'HUMANIZAR 

AS CIDADES 
Além da recuperação da precária estrutufa uri.;2na hoje existen

te nas- cidades de Mato Grosso do Sul, o PR<)~CID;.:'-!: l:lnscará, 
fundamentalmente, dotar essas mesmas cidades de condiç les de 
saúde e lazer, que são ~·legítimas aspirações da comunidad( ••. As
sim, Ponta Porã será beneficiada, na primeira etapa, com um 'tospi
tal de cem leitos, modernamente equipado, 

E vem agora uma obra de infra-estrutura, E. Senadores: um estádio de 
f~tebol com capacidade para vinte e cinco mil P' as, contendo toda~ as de
pendências comple-mentares, como- piscina- olír;.rtica, quadras espor Jvas, 
Campo de pelada, compondo o centro integrado de edu..:açào fisica e despo:"~r
tos ... 

O Sr. Diràu Cardoso (ES) - E viva- o Brasil! 

O SR. JOSt FRAGELLI (PP- MS) ·- ... inelusiw para a cidade de 
Dourados. 

Acho que não preciso dizer mais nada av Senado.· Acho que o Senado. 
na sua alta responsabilidade de examinar. r do só os aspectos formais, mas, 
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também, os aspectos essenciais de empréstimos como esse, o Scnac!·-· -·~isa 
tomar conhecimento desses fatos, Sr. Presidente, e esses C;ampo de L .... ~~-t'cl, 
esse campo de pelada, essa piscina olímpica <ie Ponta Porã é um objetivo do 
atual Governador de Mato Grosso, com aqi.ICla mania da grandeza e dos 
luxos orientais qUe ele traz no seu sangue e isso Vai tambénÍ se est~nder a ou
tras cidades e algumas, não aquelas constantes da proposição que estã aqui 
para.ser examinada e votada pelos Srs. Senadores. 

Não sei se otermó- serã um pouco forte, Sr. Presidente, mas o que se vai 
votar hoje é uma mistificação quanto à aplicação dos recursos, tendo-se em 
vista a propoSiÇão sublifCfida ao nosso exame e decisão e aquilo_ que será 
realizado, pelo atual Governador de~ Mato_Grosso, como também' do que 
acabei de lhes dar uma amostra, relativa às cidades de Ponta Porã e 
Dourados. 

Acho que, nestas condições, o Senado devCria :11guardar._ Já apresentei 
um requerimento,. Sr. Presidente, subscrito por mim e pelo Senador Mendes 
Canale, para o adiamento da votação desse projeto de resolução pedindo·se 
informações ao Poder Executivo. Pergunto aos Srs. Senade:res, inclusive aos 
da Maioria, se eles querem ser conscientemente enganados e mistificados 
para votar um projeto como este? Se é assim, não temos m~i.S nada a fazer
na mais alta Casa da CongressO -=senão-defender as prerrogativas do Poder 
Legislativo. 

~ isto, Sr. Presidente, o que está em jogo.-Se esse projeto tivesse sido 
reformulado; se em Mato Grosso tivéssemos, --agora, um governo sério, 
consciente de suas responsabilidades, ele não cstar~a. nCste instante. querend9 
mistificar o Senado Federal, fazendo~se votar um projeto de resolução de 
empréstimo para aplicaç-ões que não são aquelas que constam 'deste proJeto, 
mas outras, inclusive, para iSto. Se estádio de futebol, se piscina olímpica, se 
campo de pelada é obra de infra·estrutura, o Senado, sem dúvida, vai deixar 

para traz e; vai abdicar das suas gloriosas tradições, para se deixar mistificar 
por um governo que hoje domina o Estado de Mato Grosso do Sul! (Muito 
bem!) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 7, DE 1981 

Modifica dispositiPO do Ato nfl 20, de 1976, da Comlssao Direto--
ra. 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de sua competência re~ 
gimental, rçsolve: 

Art. 19 A alínea .. a" do inciso 11--éritêrios de Habilitação dos Candi~ 
datos- do Ato.n9 20, de 1976, da ComissãO Diretora, passa a vigorar com a 
segllirite redação: 

.,1!- .c··-···'--··• •••• • •·••••••••••••• •••••••••••••• 
a) ser servidor pertencente aos Quadros de Pessoal permanente 

e CLT do Senado. Federal e esteja em_ efetivo exercício no respectivo 
cargo ou emprego em Bfasília;" 

Parágrafo único. Os s~rvídores pertencentes aos Orgãos Supervisiona· 
dos, de que trata o artigo 45· d~ Resolução n9 58t de 1972, que se ~ncontram 
in-scritos-e ainda não foram contemplados com financiamento, ·ficam automa
ticamente excluídos do_ cadastro eXistente. 

Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogad 
as disposições em. cçntrário. 

Sala da Comissão Diretora. 28 de abril de 1981. --Jarbas Passarinhu. 
Presidente - Passos Pôrto.- Gilvan Rocha- Cunha Lima --Jorge Kalume 
- Itamar Franco - Jutahy Magalhães. 
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Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas Local: Sala da Comissão. na Ala Senador Nilo Coelho 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa _ Anexo das Comissões _ Ramal 3256 

-Anexo das Comissões- Ramal 4315 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (DF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Lourival Baptista 
Vice-Presidente: Mauro Benevides 

Titulares Suplentes 
PDS 

l. Lourival Baptista l. Luiz Cavalcante 
2. Bernardino Viana 2. Hugo Ramos 
3. Moacyr Dalla 3. AderbalJurema 
4. Benedito Ferreira 4. JoséLins 
5. Martins Filho 
6. Murilo Badaró 

PMDB 
l. Lázaro Barboza l. Henrique Santillo 
2. Mauro Benevides 2. Evandro Carreira 
3. Laélia Alcântara 

PP 
l. Saldanha Derzi I. Affonso Camat=go 
2. Luiz Fernando Freire 

Assistente: Leda Ferreira da Rocha - Ramal 3499 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3168 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CUL 1 URA - (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Aderbal Jurema 
Vice-Presidente: Gastão Müller 

Titulares Suplentes 
PDS 

l. AderbalJurema l. Lomanto Júnior 
2. JoãoCalmon 2. Gabriel Hermes 
3. Eunice Michiles 3. João Lúcio 
4. Lenoir Vagas 
S. JosêSarney 

PMDB 
l. Laélia Alcântara 1. Marcos Freire 
2. Franco Montoro 2. Mauro Benevides 
3. Pedro Simon 

PP 
1. Gastão MUller I. Evelásio Vieira 

A%iStente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 3492 
Reuniões: Quintas.feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3546 
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COMISSÃO DE FINANCAS - (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Franco Montara 
Vic~Presidente: Gabriel Hermes 

Titulares 

I. Raimundo Parente 
2. Lomanto Júnior 
3. Amaral Furlan 
4. Amaral Peixoto 
5. Martins Filho 
6. Tarso Outra 
7. Gabriel Hermes 
8. Hugo Ramos 
9. Almir Pinto 

l. Mauro Benevides 
2. Roberto Saturnino 
3. Pedro Simon 
4. Teotônio Vilela 
4. Franco Montoro 

I. Tancrc:do Neves 
2. Affonso Camargo 
3, Mendes Canale 

Suplentes 
PDS 

L José Guiomard 
2. Bernardino Viana 
3. Benedito Canelas 
4. Vicente Vuolo 
5. José Uns 

PMDB 
I. Humberto Lucena 
2. Paulo Bros-sard 
3. JoséRicha 

PP 
l. Saldanha Derzi 
2. José ~ragelli 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 3493 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho 

- Anexo das Comissões - Ramal 4323 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente; Raimundo Parente 
Vice-Presidente: Humberto Lucena 

Titulares Suplentes 
PDS 

!. Raimundo Parente 1. Lenoir Vargas 
2. Aioysio Chaves 2. Aderbal Jurema 
3. Hugo Ramos 3. Almir Pinto 
4. Eunice Michiles 
5. Gabriel Hermes 

PMOB 
l. Franco MontorQ 1. Agenor Maria 
2. Humberto Lucena 2. Nelson Carneiio 
3. Dejandir Oalpasquale 

PP 
L José Fragelli I. LuizFemandoFreire 

Asslstente: Luiz CláUdiõ de Brito - Ramal 3498 
Reuniões: Quintas-feir2s, àS I 1:00 -horaS. 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Ate:tandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3339 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice-Presidente: Teotônio Vilela 

Titulares 

1. Milton Cabral 
2.- _Luiz Cavalcante 
3. José Lins 
4. Almir Pinto 

I. Henrique Santillo 
2. Teotônio Vilela 

I. Affonso C amargo 

Suplentes 
PDS 

I. Dinarte Mariz 
2. Gabriel Hermes 
3. Martins Filho 

PMDB 
l. Roberto Saturnino 

PP 
1. Alberto Silva 

Assistente: Francisco GonçalveS Pereira - Ramal 3496 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3652 
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COMISSÃO DE MUNIC!PIOS - (CM) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente; Lomanto Júnior 
Vice-Presidente: Agenor Maria 

Titulares Suplentes 
PDS 

L Almir Pinto I. Tarso Outra 
2. Lomanto Júnior 2. Aderbal Jurema 
3, Amaral Furlan 3. José Sarney 
4. A mar ai Peixoto 4. Murilo Badaró 
5. Benedito Canelas 5. Benedito Ferreira 
6. Lenoir Vargas 
7. Moac)'r Dalla 
8. Raimundo Parente 
9. Vicente Vuolo 

PMDB 
1. José Richa I. Marcos Freire 
2. Orestes Quércia 2. Dejandir DaiPasquale 
3. Evandro Carreira 3. Humberto Lucena 
4. Lázaro Barboza 
5. Agenor Maria 

PP 
L Gastão Mülter 1. Alberto Silva 
2. Affonso Camargo 2. Luiz Fernando Freire 
3. Mendes Canal e 

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 

·Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 
- Anexo das Comissões - Ramal 3112 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adalberto Sena 
Vice-Presidente: Murilo Badaró 

Titulares 

1. João Calmon 
2, Murilo Badaró 
3. Aderbal Jurema 

I. Adalberto Sena 

I. Saldanha Derzi 

Suplentes 
PDS 

I. JoséSa1.~cy 
2. Moacyr Dalla 

PMDB 
I. Evandro Carreira 

PP 
1. Mendes Canale 

Assistente:. Fátima Abrahão de Araújo - Ramal 3266 
Reuniões: Quintas-feiras, às 14:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões --Ramal 3121 

COMISSÃO DE RELAÇ0ES EXiERIORES - (CRE) 
(15 membros.) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente; Luiz Viana 
Vice-Presidente: Amaral Peixoto 

Titulares 

L LuizViana 
2. Tarso Outra 
3, Lomanto Júnior 
4. Amaral Peixoto 
5. João Cãlmon 
6. Aloysio Chaves 
7. JoséSarney 
8. Lourival Baptista 

I. Paulo Brossard 
2. Nelson Carneiro 
3. JoséRicha 
4. Mauro Benevides 
5. Marcos Freire 

Suplentes 
PDS 

l, Aderbal Jurema 
2. Bernardino Viana 
3. Amaral Furlan 
4. Moacyr Dalla 
5. Martins Filho 

PMDB 
1. Leite Chaves 
2. Pedro Simon 
3. Roberto Saturnino 

Maio de 1981 

PP 
I. Luiz Fernando Freire 
2. TancredoNeves 

I. Saldanha Derzi 

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa - Ramal 3497 
Reuniões: Quartas-feiras, às 14:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho 

- Anexo das Comissões - Ramal 3254 

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jaison Barreto 
Vice-Presidente: Almir Pinto 

Titulares 

l, LomantoJúnior 
2. Almir Pinto 
3. José Guiomard 
4. Lourival Bap~ista 

I. Henrique Santillo 
2. Jaison Barreto 

I, Saldanha Derzi 

Suplentes 
PDS 

I. Benedito Canelas 
2. JoãoCalmon 
3. Lenoir Vargas 

PMDB 
I. Laélia Alcântara 

PP 
I. Gastão MUller 

Assistente; Lêda Ferreira da Rocha - Ramal 3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3020 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dinarte Mariz 
Vice-Presidente: José Fragelli 

Titulares 

I. Dinarte Mariz 
2. Luiz Cavalc:mte 
3. JoséGuiomard 
4. Murilo Badaró 

L Mauro Benevides 
2. Agenor Maria 

I. José Frage!lí 

Suplentes 
PDS 

1, Raimundo Parente 
2. Amaral Furlan 
3. Benedito Ferreira 

PMDB 
I. Orestes Quércia 

PP 
L Gastão MUller 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3020 

COMISSÃO DE SÉRVJÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Maria 
Vice-Presidente: Raimundo Parente 

Titulares 

I. Raimundo Parente 
2. Aderbal Jurema 
3. Lourival Baptista 
4. Moacyr Dalla 

L Agenor Maria 
2. Humberto Lucena 

1. Gastão MUller 

Suplentes 
PDS 

l. Helvfdio Nunes 
2~ Bernardino Viana 
3. José Guiomard 

PMDB 
I. Lázaro Barboza 

PP 
l. Luiz Fernándo Freire 

Assistente: Luiz Cláudio de Brito - Ramal 3498 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 3121 
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMU:NICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Vicente Vuolo 
Vice-Presidente: Benedito Ferreira 

Titulares Suplentes 

PDS 
I. Vicente V uolo i. Lomanto Júnior 
2. Benedito Ferreira 2. LuizCavalcante 
3. Aloysio Chaves 3. Amaral Peixoto 
4. Milton Cabral 

DIÁRIO DO CONGRES~O NACIONAL (Seção II) 

PMDB 

1. EvandroCaueira l. Orestes Quércia 

2. Lázaro Barboza 

PP 

1. Alberto Silva · I. Affonso Camargo 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498 

Reuniões; Quintas-feiras, às U:OO horas 

Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 3130 

Sábado 9 1623 

B) SERVIÇO OE COMISSÕES MISTAS 
C.:hefe: Alfeu de Oliveira 
Local: Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo Coelho 

-Andar Térreo- 211.3407 

Assistentes: Helena Isnard Accauhy- 211-3510 
Mauro Lopes de SA- 211-3509 
Clayton Zanlorenci - 211-3502 
Frederic Pinheiro Barreira- 211-3503 
Maria de Lourdes Saml?aio - 211-3503 

C) SERVIÇO DE COMISSÕES ESPECIAIS E DE 
INQUERITO 

Chefe: Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz - Ramal 3511 
Assistentes: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 3512 

Elizabeth Gil Barbosa Vianna - Ramal 3501 
Nadir da Rocha Gomes- Ramal 3_508 

SERVIÇO DE COMISSÕES PERMAi'iENTES 
QUADRO DE HORÃRIO DAS REUNIOES ORDINÃRIAS DAS 

COMISSÕES PERMANENTES PARA O BIBNIO 198I/1982 

TERÇA-FEIRA 
- LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE 

Horas Comissões 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 CAR Senador Alexandre Costa GUILHERME 

QUINTA-FEIRA 
LOC'L IJ' REUNIÃO ASSISTENTE 

Horas Comissõ,.,~ 

I -
i 

Sala da t ~•missão, na Ala 
IO:OO c~ So. -.1or Alexandre Costa Lf:DA 

Ramal3024 Ramal3020 

Sala da Comissão, na Ala 
11:00 CA Senador Nilo Coelho S!iRGIO 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 CEC Senador Alexandre Costa SERGIO 

Rama13378 Ramal3546 

- Sala da ComisSão, na Ala 

QUARTA-FEIRA 
ASSISTENTE l LOCAL DA REUNIÃO 

Horas Comissões 

10:00 CF Senador Nilo Coelho GUILHERME 
Rama14323 

Sala da Comissão, na Ala 
09:00 CE Senador Nilo Coelho FRANCiSCO 

Sala da Comissão, na Ala 
LUIZ 11:00 CLS Senador Alexandre Costa 

Ramal3339 CLÃUDIO 

Ramal3256 
Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Comissão, na Ala PAULO 
09:30 CCJ Senador Alexandre Costa ROBERTO 

Ramal4315 

1!:00 CM Senador Alexandre Costa GONÇALVES 
Rama13I22 

Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 DF Senador Alexandre Costa LBDA 

II:OO CT Senador Alexandre Costa MARCELINO 
Ramal3130 

Ramal3168 
Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Comissão, na Ata 
!0:10 CME Senador Alexandre Costa GONÇALVES 

I4:00 CR Senador Alexandre Costa FÃTIMA 
Ramal3121 

Ramal3652 

Sala da Comissão, na Ala 
11:00 CRE Senador Nilo Coelho LEI LA 

Rama13254 

Sala da Comissão, na Ala 
11:00 CSN Senador Alexandre Costa MARCELINO 

Ramai3020 _ 

Sala da Comissão, na Ala LUIZ 
11:00 CSPC Senador Alexandre Costa 

Ramal3121 CLÃUDIO 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXVI- N• 043 BRASíLIA- DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
I -ATA DA 59• SESSÃO, EM li DE MAIO DE 1981 

1.1 - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Pareceres 

Referentes às segUin-tes matérias: 

- Projeto de Lei do Senado n' 296/80, qúe estende à Federação Na
cional das Associações EconOriiiárias os benefícios da Lei n9 1.134, de 14 
de junho de 1950. 

- Projeto de Lei do Senado n• 338/79, que co!be abuso do poder 
económico, pioibindo que as empresas fabricantes ou montadoras organi~ 
zem grupos de consórcios para a venda dos produtos de sua fabricação. 

- Projeto de Lei do Senado n• 58/75, que regulamenta a profissão 
de sociólogo e dá outras providências. 

1.2.2 -- Comunicação da Presidência 

-Recebimento do Oficio n' S/13/81 (n• 1/81, na origem), do Sr. 
Governador dei-Estado do Cearâ, solicitando autorização do Senado Fe
deral a fim de qUe aquele Estado possa realizar operação de empréstimo 
externo no valor que menciona para o fim que especifica. 

1.2.3 - Requerimento 

- N9 88/81, de autoria do Sr. Senador Lourivãl Baptísta,_solicitando 
a transcrição, nos Anais do Senado federal, das 9rde_n~ d9 Dia d_os Mi· 
nistros do Exército, dã Aeronáutica e do" Chefe do Estado· Maior da· 
Armada, em comemoração ao 36'i' ailivefSárrO do Dia da Vitória. 

1.2.4 - Discursos do Expediente 

SENADOR LOVRJVAL BAPTISTA- Instituição do ensino supe-
rior pago no País. -

SENADOR LVIZ CAVALCANTE- Artigo publicado no jornal 
Correio Braziliense, de autoria do jornalista A ri Cunha, intitulado Despre· 
zo a quem produz. 

SENADOR ALM!R PINTO - Dia das Mães. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA- Critério político que estaria 
sendo adotado pelo Banco Central e pela SUDENE, na fuação dos mu
nicípios para efeito da dispensa da liquidação e prorrogação dos débitos 
contraídos pelos pequenos e médios proprietários. 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Vitória do Líder Socialista 
François Mitterrand na eleição Presidencial da França. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Exibição no auditório Nereu Ra· 
mos de filmes de carâter cultural e histórico, produzidos pelo cineasta José 
de Barros. 

SENADOR EVELÁSIO VIEIRA -Homenagem de pesar pelo fale· 
cimento do ex-Deputado Aroldo Carneiro Carvalho. 

SENADOR AFFONSO CAMARGO- Encaminhando à Mesa, pro
jeto de Iei do Senado, que dispõe sobre a obrigatoriedade de constar das 
embalagens de cigarro e demais derivados do fumo inscrição de advertên~ 
cia, e dá outras providências. 

SENADOR LÁZARO BARBOZA -Reiterando apelo à direção do 
DNER em favor de providências que visem à recupera,ção da Rodovia 
Belém-Brasília. 

SENADOR MURILO BADAR6 ~Eleição do novo Presidente da 
~ep_úbli~_a FranceSa: -

~e>rADOR LOVRIVAL BAPTISTA- Considerações sobre repor
tagem realizada pelo programa ••Fantástico", da Rede Globo de Televi
são, a respeito dos malefícios causados pelo tabagismo à mulher gestante. 

1..2.5 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n9 92/81, de autoria do Sr. Senador Af
fonso Camargo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de constar das emba
lagens de cigarro e demais derivados do fumo inscrição- de advertência, e 
dá outras providências. 

1.2.6 - Requerimento 

- N'i' 89/81, de autoria do Sr. Senador Gabriel Hermes, solicitando 
licenÇa para tratamento de saúde. Aprovado. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n'i' 70j80, do Senador Humberto Lucena, 
que dispõe sobre coligação partidária e dá outras providências. Apre
ciação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 303/79-DF, que institui a taxa de lim
peza pública no Distrito Federal, e dá outras providências. Votação adiada 
por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n9 305/77-Complementar, do Senador 
Itamar Franco, que dá nova redação aos parágrafos 2~. 39, 49 e 59, e acres
centa parãgrafos (antigos e novos) à Lei n• 5.172, de25 de outubro de 1966 
(Código Tributário Nacional). (Apreciação preliminar da constitucionali
dade). Votação adiuda por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9196j79-Complementar, do Senador 
Franco Montoro, que dispõe sobre o pagamento de pensão aos dependen· 
tes do trabalhador rural falecido antes de 31 de dezembro de 1971. (Apre
ciação preliminar da constitucionalidade). Votação adiada por falta de 
quorum. 

- Projeto de Resolução n9 J 72j80, que autoriza o Governo do Esta· 
do de Mato Grosso do Sul a elevar em Cr$ 1.785.620.157,75 (um bilhão, 
setecentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e vinte mil, cento e cin· 
qüenta e sete cruzeiros e setenta e cinco centavos) o montante de sua dívi~ 
da consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n9 177/80, que autoriza a Prefeitura Municí· 
pai de Mossoró (RN) a elevar em Cr$ 315.464.652,36 (trezentos e quinze 
milhões. quatrocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e cinqUenta ~'-
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dois cruzeiros e trintã e seiS centavoS} o niontante de sua dívida consolida
da. Vota~ão adiada por falta de quontm. 

-Projeto de Resolução n9 178?80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Rio das Pedras (SP) a elevar em Cr$ 29.983.645,00 (vinte e nove mi
lhões, novecentos e oitenta e três mil e seiscentos e quarenta e cinco cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada. Votatão adiada por falta de 
quorum. 

- Projeto de Resolução n9 179/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Joaquim (SC) a elevar em Cr$ 1.530.000,00 (um milhão, qui
nhentos e trinta rriil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Vo
tação adiada por falta de quorum. 
- -Projeto de Resolução n9 180/80, que ãUt:Oriz"a a Prefeitura Munici
pal de Araripina (PE) a elevar em Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscen
tos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 181/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de A rês (RN) a elevar em Cr$ 1.448.100,00(um milhão, quatrocentos e 
quarenta e oito mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 182/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Campina Grande (PB) a elevar em Cr$ 23.600.000,00 (vinte e três 
milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-ProjetO de Resolução n,., 183/80, que autOriza a PrefeitUra Munici
pal de Campos Belos (GO) a elevar em~ Cr$ 895.100,00 (oitocentos e no
venta e cinco mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 184/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Dueré (GO)a elevar em Cr$ 767.700,00 (setecentos e sessenta e sete 
mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 189/80, qUe autoriza a Prefeitura Munici
pal de Pedro Velho (RN) a elevar em Cr$ 2.909 .. 300,00 (dois milhões, no
vecentos e nove mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida conso-
lidada. Votação adiada por falta de quorum. ~ ~ -

-Projeto de Resolução n9 194/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Teresina (PI) a elevar em Cr$ 37.265.300,00 (trinta e sete milhões, 
duzentos e sessenta e cinco mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resoluçãó n• 201/80, qlieautoriza o Governo do Esta
do de Goiás: a: realizar operação de emprêstimo externo, no valor de USS 
35,000,000.00 (trinta e cinCo riülhões de dólares norte-americanos) desti
nado a financiãr progi"am-as do Estado. VotaÇão adiad-a por falta de qUo
rum. 

-ProjetO de Resolução n9 1/81, que autoriza o Governo do Estado 
de Pernambuco a realizar emprêstimo exfefrio no valor de USS 
25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares norte·americanos) ou o 
equivalente em outra moeda, destinado ao deserlvolvimento agropecuário 
do Estado. Votação adiada por falta de quornm. 

- Projeto de Resolução n9 21/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Caetano do Sul (SP) a realizar operação de empréstimo exter
no, no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares porte
americanos), destinado a financiar o programa de investimentos urbanos. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n' 20/SI, que autoriza o Governo do Estàdo 
do Rio Grande do Norte a realizar operação de empréstimo externo, no 

valor de USS 20,000,000.00 (vinte miihões de dólares) destinado a finan' 
ciar programas de empreendimentos industriais, agroindústria, infraestru
tura e promoção sociãl. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n' 351/79, do Senador Roberto Saturni
no, que diSpõe a respeito da especialização de cngenhCíros e arquitetos em 
4'Engenharia de Segurança do Trabalho" e da profissão de '"Técnico de 
Segurança do Trabalho" e estabelece providências. Votação adiada por 
falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n9 49/79, do Senador Orestes Quércla:, 
que eleva o valor da importância a ser depositada em favor do empregado, 
quando rescindido seu contrato sem justa causa, alterando o artigo 69 da 
Lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 5.107, de 13 de se
tembro de 1966- e determina outras providências. (Apreciação prelimi
nar da constiiucionalidade.) Votação· adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n9 357 (79, do Senador Orestes Quércia, 
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os coveiros e 
empregados em cenlitérios. {Apreciação preliminar da juridicidade.) Vo
tação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n• 142/80, do Senador Orestes Quércia, 
alterando dispositivo da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe 
sobre a Lei Orgânica da Previdência Social. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade.) Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n• 146/80, do Senador Orestes Quércia, 
que isenta do Imposto de Renda o 13• salãrio. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade.) Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n• 163/80, do Senador Orestes Quércia, 
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons. 
(Apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade.) Votação 
adiada por falta de quorum. 

1.4 - DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR RAIMUNDO PARENTE - Comercialização da safra 
.amazonense de malva e juta do corrente ano. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Prorrogação de mandatos eleti-
vos. 

-SENADOR AGENOR MARIA-" Significado da vitória eleitoral'de 
François Mitterrand à Presidência da República francesa. Reformulação 
do modelo brasileiro de desenvolvimento económico. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Memorial de órgil.os classistasde 
Taquatinga-DF, referente à demissão do administrador regional daquela 
cidade satélite. 

SENADOR JORGE KALUME- Participação de S. Ex• na I Confe
rência do Distrito Rotário 472, realizada em Santarém-PA. 

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

2 - DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOR 
Do Sr. José Lins, pronunciado na sessão de 30-4-81. 

3- ATOS DO PRESIDENTE 

4- ATAS DE COMISSOES 

5 - MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

ATA DA 59• SESSÃO, EM 11 DE MAIO DE 1981 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. GIL VAN ROCHA, CUNHA LIMA E AIMIR PINTO. 

ÀS 14 HORAS E TRINTA MINUTOS, ACH.~M-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

-Jorge Kalume- Eunice Micbiles- Evandro Carreira- Raimundo 
Parente- Aloysio Ch.aves- Jarbas Passarinho-:- Alexandre Costa- Al· 
berto Silva- BernardhJ.o Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- Age-

nor Maria - Martins Filho - Cunha Lima- Humberto Lucena - Nilo 
Coelho - Luiz Cavalcante - Teotônio Vilela- Gilvan Rocha- Lourival 
Baptista- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Itamat Franco- Muti
lo Badaró - Orestes Quércia - Benedito Ferreira - Henrique Santillo -
Lázaro Barboza- Benedito Canelas- Gastão MUller- Jo~ Frq;elli
Mendes Canale- Saldanha ~(Zi - Affonso Camargo- Evelálio Vieira. 
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.(j. SR. PRl ~!DENTE (Cunha Lima)- A lista de presença acusa o com· 
_parecimento d\ "1 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão 

Sob a proteção de Deus incramos nossos trabalhos. 
O Sr. l q-Secretârio procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 
PARECERES N•S 164 E 165, DE 1981 

Sobre o Projeto de Lei do Senado nP 296, de 1980, que "estende à 
Federação Nacional das AssociaçiJes Economiárias os beneficias da 
Lei nP 1.134, de U de junho de 1950". 

PARECER N• 164, DE 1981 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Bernardino Vüma 
Com o PLS N• 296/80, o nobre Senador Aderbal Jurema, seu autor, rei

vindica apenas que os benefícios da Lei n• 1.134/50 sejam estendidos à Fe
deração NaCional das AssociaÇões Economiãriãs, cUjo histórico e objetivos -
realçados e aplaudidos na Justificação - se vêm cumprindo corretamente hâ 
mais de nove anos. 

A mencionada Lei 1.134/50 -."faculta representação perante as autori
dades administrativas e ajustiça ordinãria aos associados de classes que espe
cifica" - ~ do seguinte teor: 

uArt. 19 As associações de classes existentes na data da publi
cação_ desta Lei, sem nenhum carâter político, fundadas nos termos 
do Código Civil e enquadradas nos dispositivos constitucionais, que 
congreguem funcionários ou empregados de empresas iitdustriais da 
União, administradas ou não por ela, dos Estados, dos Municípios e 
de entidades autárquicas, de modo geral, é facultada a represen
tação coletiva ou individual de seus associados, perante as autorida
des administrativas e a justiça ordinária. 

Art. 29 A essas associações, que passam a ter as prerrogativas 
de órgãos de colaboração corn o Estado, no estudo e na solução dos 
problemas que se relacionem com a classe que representam, é permi
tido, mediante consignação Cm folha de pagamento de seus associa
dos, o desconto de mensalidades sociais. 

Art. 39 _ A presente Lei entrará em vigor na -data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário." 

A medida pleiteada está tecnicamente perfeita e é de interesse público, 
pelo que opino pela aprovação do Projeto. 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1980.- Aloysio Chaves, Presi
dente, em exercido - Bernardino Viana, Relator - Aderbal Jurema, sem 
voto- Raimundo Parente- Almir Pinto- Helvídio Nunes- Murilo Badaró 
- Leite Chaves - Franco Montoro. 

PARECER N• 165, DE 1981 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Aloysio Chaves _ 
. O projeto Sob exame, de autoria do eminente Senador Aderbal Jurema, 

visa, a estender à Federação Nacional das Associações Economiárias- FE
NAE, os benefícios da Lei n9 1.134, de 11 de junho de 1950, que "facultare
presentação perante as autoridades administrativas e a Justiça ordinãria àos 
aSsociados de classes que especifica". 

Com efeito, a menciõnada lei fàculta às assõdãções de classes existentes 
na data de sua publicação, sem nenhum caráter políticO, fundadas nos termos 
do .Código Civil e enquadradas nos dispositivos constitucionais qUe congre
guem funcionários ou empregados de empresas industriais- da União, admi
nistradas ou não por ela, dos Estados, dos Municípios e de entidades autár
quicas, a representação co/etiva ou individual de seus associados Perante as au
toridades administrativas e a Justiça ordinária. 

A proposição, com a eiterisão aludida, contempla a FENAE, sociedade 
civil de fins não lucrativos, recOnhecida de utilidade pública e que congrega as 
associações de pessoal da Caixa Económica Federal. 

Suas elevadas finalidades sociais de órgão colaborador do Estado, estão 
devidamente realçadas na justificação do projeto, amoldando-se, pois, com 
inteira justiça às prerrogativas previstas na lei piojetada. 

À vista do exposto, na esfera de competência regimental dCsta Comissão, 
opinamos pela aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, 7 de maio de 1981.- Raimundo Parente, Presidente 
- Aloysio Chaves, Relator- Almir Pinto- Lenoir Vargas- Dejandir Da/
pqsqua/e - Eunice Michiles - Humberto Lucena -José Fragelli. 

PARECERES N•S 166, 167 E 168, DE 1981 

Sobre o Projeto de Lei do Senado nr> 338, de 1979, que "cotbe 
abuso do poder econôinico, proibindo que as empresas fabricantes ou 
montadoras organizem grupos de consórcios para a venda dos produtos 
de sua fabricação." 

PARECER N• 166, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça. 

Relator: Senador Leite Chaves. 
O Projeto, de autoria do nobxe Senador Franco Montoro, ••coíbe abuso 

do poder econômico, proibindo que as empresas fabricantes ou montadoras 
organizem grupos de consórcios para a venda dos produtos de sua fabri
cação." 

Destina-se a alcançar relevante objetivo econômico-social. Para isso 
acrescenta parâgrafo ao art. 79 da Lei n9 5.768, de 1971. 

O fun é correto. Diria melhor, é necessário. 
A liberdade económica, além da regência do mercado, sofre o indispen

sável contingenciamento da lei. 
Onde exi.stem fortes e fri).cos, é natural que o Governo, neutro por ori

gem e funçãO; estabeleÇa certas regras de jogo destinadas a evitar, dos primei
ros, excessos CoinprÕmetCdoreS e a assegurar, -ãos últimos, proteção adequa
da. 

A legislação sobre abuso do poder económico atua ••exposto-facto", 
mais punindo do ciue prevenindo. O ideal seria que fosse possível prever ~ 
portanto, prevenir sempre. A recomposição da perda, que a lei repressiva ga
rante, dificilmente repara todos os prejuízos decorrentes da prática decorren
tes da prãtica do abuso. 

As empresas éomerciais chamadas administradoras criaram o consórcio, 
essa forma de comercialização --de bens de consumo durável. Criaram·na, 
desenvolvendo-a a seguir. Suportaram os ônus do trabalho inicial e pioneiro. 
Fizeram -o merCado. Tudo seguindo a regra lógica de divisão social do traba
lho e nela confiando. 

Contudo, as poderosas empresas fabricantes de veículos, todas de porte 
multinacional, desde o caso mais antigo da Ford, até o mais recente da Fiat, 
ingressaram ila áre·a. O peso ·desse ingresso traumatizou o mercado. As novas 
e poderosas forças estão derrubando o equilíbrio que a economia de mercado 
estabelece ao longo da liberdade de s:oncorrência. 

O Ministério da Fazenda, sensível aos perigos dessa realidade, procurou 
obviar males maiores, limitarido a 100 (cem) o número máximo a ser autori
zado para cada administradofa. 

A providência extremamente louvável, apresenta-se, no entanto, mais 
como paliativo. Impõe-se a solução legal. Para bem realizar tal objetivo, o 
Projeto do nobre Senador Franco Montoro precisa se redefinido e ampliado. 
Trata-se de matéria viável tanto do ponto de vista jUrídico quanto constitu
cional e conveniente na forma da seguinte 

EMENDA N• I - CCJ 
(SUBSTITUTIVO) 

Colhe abuso do poder económico, proibindo que as empresas 
jãbilcantes Ou montadoras organizem grupos de consórcios para a ven
da dos produtos de sua fabricação. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }Q Ao art. 79 da Lei n9 5.768, de 20 de dezembro de 1971, é acres

centado o seguinte: 

9§ 99 As operações referidas no inciso 1 são privativas de pes
soas jurídicas que tenham por objeto exclusivo a comercialização 
pelo sístema de consórcio, vedada, na composição de seu capital, 
qualquer participação direta ou indireta da empresa fabricante do 
respectivo produto, ou de seus sócios ou acionistas." 

Art.)9 A pessoa jurídica, de cujo capital participem as empresas fabri
cantes, titUlar de autc•rização concedida antes da vigência desta lei, poderâ 
funcionar a título precário exclusivamente para execução dos contratos dos 
grupos j~ em funcionamento. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comis~sões, 28 de maio de 1980. - Aloysio Chaves, Presidente 

em exercicio -Leite Chaves, Relator - Helvídio Nunes, vencido - Nelson 
Cãrneiro- Amaral Furlan - B-ernardinÕ Viana, vencido, com voto em sepa
rado --Franco Montoro, sem voto - Lenoir Vargas, contrário quanto ao 
mérito. 
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VOTO VENCIDO, EM SEPARADO DO SR. SENADOR BERNARDI-
NO VIANA: . _ 

O Projeto de autoria do nobre Senador Franco Montoro,já com Parecer 
favorável do nobre Relator, Senador Leite Chaves, que lhe propõe Substituti
vo, quer-proibir a fabricantes ou montadoras a organização de grupos de con
sórcios para a venda dos produtos de sua fabricação. 

E o faz de maneira bastante rígida, pois tal proibição alcança os fabri
cantes ou montadoras .. seja diretamente, seja por imtermédio de empresa 
subsidiária ou coligada através de sócio ou -~cionista, pessoa física ou jurídi
ca, ou por firmas com as quais possua relação de interdependência, nos ter
mos da legislação sobre Produtos Industrializados". 

Com o Projeto, assim, as empresas fabricantes ou montadoras de bens de 
qualquer natureza ficam absolutamente tolhidas na iniciativa de venderem 
seus produtos através do processo de consór_cio, que é um método moderno, e 
criativo; pa.fa -p-rOPOTclOnar a colocáção de produtos junto a um maior núme
ro de consumidores. 

Essa proibição, a rigor, -Vai ainda mais longe, consoante as determi
nações do Projeto. Tomando-se cOiiiO exemplo um automóvel, para cuja 
montagem são necessárias centenas de peças, poderia criar condições de se 
organizar consórcios de vdculos automotores, dada a relação de interdepen
dência: entre a firma principal e as firmas secundárias. O fabricante de parafu
sos para automóvel estaria, também, incluído nessa proibição. 

Esas mesmas fábricas ou montadoras, no entanto, poderiam participar 
da organização de consórcios - pelo Projeto, ou pelo Substitutivo -para a 
venda de produtos das suas concorrentes_, o que, ao invés do absurdo que pos
sa parecer à primeira vista, é perfeitamente viãvel em termos de interesses co
merciais. 

Tais exemplos são oferecidos, neste Voto, pa~-ª se demonstrar a fragilida
de de leis que, num regime de mercado, querem impor intervenções setoriais, 
nem sempre benfazejas aos consumidores que se pretende proteger. 

Na brilhante Justificação do Projeto, o Aut_Q.r r~gistra a_s ações saneado
ras do Poder Executivo no setor dos consórcios, limitando o número de gru
pos, por anojempresa, que podem operar no pais ... 0 Poder Executivo- diz 
um trecho da Justificação- procuróü evitar a prevalência dos interesses dos 
consórcios çlos fabricantes sobre os dos consórcios não fabricantes, estes últi
mos representados por pequenas e médias empresas de capital genuinamente 
nacional, num total superior a trezentas administradoras". -

Em seguida, destaca que _a medida teltl sidQ_vulnerada na prática e que os 
fabricantes Vêm pressionando "o Poder ExeCutivo com a finalidade de se li
bertarem totalmente dos controles que a jâ cifa_da Portaria Ministerial n9 681 
estabeleceu para disciplinar as suas ativída_d~~~. 

Ora, em relação ao descumprimento de normas legais e administrativas, 
a solução é mais fiscalizadO rã.- e punitiva que legislativa, pois não se pode ad
mitir que a sua vulnerabilidade se transforme em {e_gra. Quanto às .. pressões" 
sobre o Executivo, trata-se, naturalmente, de uma afirmação carregada de ex
cessos, jã que seria inadmissível que o Governo cedesse_a injUnçôes que con
trariem o interesse público. 

Enflm, o Projeto, a meu ver, inclui-se entre~ inicia:tivaS que, em nosso 
País, procuram, cada vez mais, a intervenção no domínio econômico, cons
trangendo progressivamente o livre jogo do mercado. Qos debates doutri
nários trav-ados em nosSo País, muitas são as opiniões de que esse intervencio
nismo tem comprometido o nosso desenvolvimento econômico e democráti
co. O estatismo~ -por exemplO; estaria prejudicando muitos dos nossos em
preendimentos, pois retira da l!vre inicjativa, a preçOs demasiadamente eleva
dos, a criatividade que a empresa pública nem sempre te~. O próprio Gover
no tem admitido sua preocupação nesse sentido, agilizando providências que 
interrompam uma tendência Que, de alguns anos para cá, se faZ acentuada
mente intervencionista. 

Ocorre que, de acordo com a Constituição_, a nossa opção filosófica é 
claramente a da livre iniCiatíva e a do livro mercado (artigo '160, I), 
justificando-se a intervenção no Qomínio econômfco apenas em casos excep-
cionais (artigo 163). . ·. c .. - -~- -- -

O PLS 338/79 pre&a .expressamente af~f~J:V~iiÇâO em setor que já se or
ganizou com eficácia nO regíme de comPetição~ de liberdade de iríiciativa, no 
qua! o Estado inclusive já se fez ativo para impedir a prevalência das nlUitina
cionais sobre as empresas nacionais. 

Não creio que, em função de vulnerabilidade que a fiscalização deve im
pedir, ou em fUnção de boatos de "pressões" ilegíti~as, se justifique mais um 
ato de intervenção econômica pOr iniCiatiVa ·ao Congresso. 

Em face do exposto, opino pela inconstituciqnalidade do Projeto _sob 
exame, que fere a preceituação contida nos-ãrtigOs 160, I e 163 da Constí
tuição. E,' além do mais, é inoportuno. 

Sala das Comissões, 28- de maio de 1980. - Bernardino Viana. 

PARECER N• 167, DE 1981 

Da Comissão de Legislação Social. 

Relator: Senador Gabriel Hermes. 
A proposição sob análise visa a acrescentar§ 99 ao artigo 79, da Lei nY 

5.768, de 20 de dezembro de 1971, com o objetivo de coibir abuso do poder 
econômico, por parte das empresas fabricantes ou montadoras que organi
zem grupos de consórcio para venda dos produtos de sua fabricação. 

E. a seguinte a redação do art. 7Y, e seu inciso I, do mencionado diploma 
legal: 

"Art. 79 Dependerão, igualmente, de prévia autorização do 
Ministério da Fazenda, na forma desta lei, e nos termos e condições 
gerais que' forem fixados em regulamento, quando não sujeitas à de 
outra autoridade ou órgãos públicos federais: 

I- as operações conhe~idas como Consórçio, Fundo Mútuo e 
outras formas associativaS assemelhadas, que objetivem a aquisiçãO 
de bens de qualquer natureza". 

Justificando a matéria proposta, seu AUtor acentua que se "procura cor
rigir urna perigosa distorção já const3.tada na aplicação prática da Lei n9 
5.768", pois "é inegável que o fabricante dispõs de incontrastável poder de 
eliminar os concorrentes não fabricanteS". Reconhecendo os esforços do Po
der Executivo, mediante a ação saneadora efetivada por intermédio da Porta
ria nY 681 do Ministério da Fazenda, entende o Autor que a proposição visa 
juStamente a corrigir a anomalia apontada. 

Preliminarmente, cabe ponderai- q-~e os consórcios em geral, inclusive os 
de veículos automotores, que são os mais visados pelo projeto, estão discipli
nados no capítulo ll do Decreto n' 70.951, de 9 de agosto de 1972. Sua 
constituição e funcionamento dependem de prévia autorização da Secretaria 
da Receita Federal do Ministério da Fazend_a, a quem compete também exer
cer· privatiVamente a fiscalização das operações correspondentes. 

Como se vê, o projeto atingiria mais acentUadamente o setor da indústria 
automobolística, onde se situam, em maior número, empresas de consórcios 
nacionais. Ocorre, entretanto, que a Portaria n'i' 68 I ~MF, de 23-08-79 já salva
guarda o direito dos fabricantes, ao estabelecer normas para funcionamento 
dos consórcios, nxa.Odo o número de 100 grupos de consorciados por ano, 
quer para consórcios -de empresas montadoras ou fabricantes, ou não, o que 

.as coloca em igualdade de condições, dificultando qualquer inclinação mono
polista por parte de grupos estrangeiros de forte poder económico. 

Demais disso, a recente Portaria n'i' 299/80, d-e 14-08-80, do Ministério 
da Fazenda, autorizou a constituição de grupos de consórcios de veículos a 
álcool, com 40 (quarenta) meses de duração, mantido o teta de autorização 
de 100 grupos P/ empresas, o que veio ampliar ainda mais a faixa de proteção 
às administradoras, não fabricantes. 

Portanto, como se pode inferir, da abordagem acima, a matéria sob exa~ 
me já se acha rninude_ntemente tratada, não apenas a nível de lei, mas de re
gulamento e até mesmo de portaria, que de resto estabelece até o limite de 
cem grupos de consórcios por ano/empresa, conforme eStã mencionado na 
justificação do projeto. 

E mais, em nenhum passo dos instrumentos que cuidam da espécie se vis
lumbra alguma restriçãO a qúalquer tipo de sociedade para a organização de 
consórcios. Paradoxalmente, entretanto, a_ proposição, invocando embora o 
dispositivo constirucional que -ret)diiiC o abuso do poder econômico, pretende 
justamente alijar o fabricante e o montador de bens de qualquer natureza, 
não se harmonizando, conforme se vê, com o disposto no próprio art. 160, in
ciso I, assim como ao postulado constante do art. 163 da Magna Carta. que 
somente faculta_~ interv~nção no domínio económico para extinguir mono~ 
pólio por motivo de se&urança nacional ou para organizar seta r que não pos
sa ser desenvolvido com eficãcia no regime comum de competição. 

Tais aspectos, aliás, foram claramente analisadÇis pela douta Comissão 
de ConstituiçãO e justiç"a, ao eil.Sejo do voto do emiO.ente Senador Bernardino 
Viána, que, vencido na Comissão, ·concluiu, também, pela inconstitucionali
dade do projeto. 

A nós parece que, nem mesmo seda .o mOmento oportuno, face à crise 
_em que se encontra a indústria automobilística de se criar obstáculos ou res
trições à disseminaçãO desses conSórcios, sabendo-se que a retração das ven
das, determinará, como vem determinando, outra crise paralela na área, qual 
seja o desemprego em massa dos trabalhadores dêssa indústria. 

Por todo o exposto, opinamos pela rejeição do projeto. 

Sala das Comissões, 2 de abril de 1981.- Raimundo Parente, Presidente 
- Gabriel Hermes, Relator - Lenoir Vargas - Ewzice Míchtlies - Almír 
Pinto - Aloysio Chaves. 
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PARECER N• 168, DE 1981 

Da Comissão de Economia. 

Relator: Affonso Camargo. 
O Projeto sOb exame propõe acrescehtài" § 99 ao artigo 7?, da Lei n~' 5.768, 

de 20 de dezembro de 1971, objetivarido cOibir abusos do poder económico, 
por parte das empresas fabricantes ou montadoras que organizem grupos de 
consórcíos para venda dos produtos de sua fabricação. 

Na fundamentação do se.11 Projeto.._ o ilustre Senador franco Montara 
afirma que se "procura corrigir uma l"erigos~ dis-torção, jã cOnstatada na 
aplicação prática da Lei n9 5.768", pô1s, '~é inefãve1 que o fabricante dispõe de 
incontestãvel poder de eliminar os- concorrentes não fabrícantes". 

Na verdade, o Decreto n~' ,70.951! de. 9 de agosto de 1972, no seu capítulo 
II já disciplinou os consórcios em geral. Mais tarde, a Portaria nfi> 681-MF, de 
23 de agosto de 1979.-vísando disciplinar mais rigorosamente a matéria, esta
belece normas para funcionamento dos consórcios, fixando o número de _100 
grupos de consorciados por ano, quer para consór~ioS de empresas sem dúvi
da alguma, impedir a monopolização por parte de grupos estrangeiros de for
te poder económico. 

Por fim, a recente Portaria n' 299 (80-MF, de 14 de agosto de 1980, auto
rizou a constituição de consórcios de veículos a álcool, com 40 (quarenta) me~ 
ses de duração mantendo o teta de autorização de 100 grupoS pOr empresas. 

Não podemos negar que a matéria já _foi amplamente tratada, quer atra
vé!s de Lei, quer através de regulamento e de portaria. 

Mas, entendemos que o presente Projeto viria concretizar mais ainda o 
disposto no art. 160, inciso V, da Constituição Federal que determina ••a re
presentação do abuso do poder econômieo,-.caracterizado _pelo domínio dÕS 
mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. 

Do ponto de vista estritamente económico, dévem.os ressaltar a necessi
dade de darmos mais_ condições às empresas que se dedicam exclusivamente à 
administração de consórcios, qtie na realidad~ não dispõem do poder econô
míco dos fabricantes. 

Tal medida viria também fo.rtalecer aquelas empresas destituídas dos pri
vilégios inerentes às montadoras. Como ãfirma o próprio Atüô-r do Projeto. 
as outras empresas que administram os consórcio$ são de porte mêdio e pe
queno com capital genuinamente nacional. 

E estas, sabemos todos nósL são as que mais enfrentam dificuldades. fi
nanceiras já não possuem estrUtUras üro potentes quanto às das· multinacio
nais que são as moOtadoras. 

Estainos convencidos que_ a medida preconizada_ pelo presente Projeto 
não significará uma intervençã~'do Estado no campo econômico no sentido 
de protecionismo e discriminação. 

Diante do exposto, opinamos, portanto, pela aprOVação do Projeto de 
~' ... 

Sala das Comissões, 6 de abril.de !981, ~José Richa, Presidente - Af
fonsá Camai'go, Relator- José Fragelli- Alberto Silva, sem voto- Bernar
dino Viana, ·vencido ~ Lomqnto Júnior, vencido. 

PARECERES NOS !6't, Í70;I71 e 172, de 1981 

Sobre o Projeto de Lei do Senado nv 58. de 1975, que "regula
menta a profissão de sociólogo. e dá outras providências~·. 

PARECER N• 169, DE 1981 
Da Comissão de ConstituiçãO e Justiça 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

Na legislatura passada, o nobre Senador Vasconcelos Torres ofereceu ao 
exame desta Casa projeto de lei que: .. 'regulamentava profissão de socióJog() e 
dava outras providências ... Designado relator, ofereci parecer pela constitu
cionalidade ejuridicidade da proposiçã(), concluindo, no mérito, pelo ofereci
mento de emenda substitutiva. O parecer, entretanto, não chegou a ser vota
do, por haver a Comissão entendido que deveria o mesmo ser distribuído aos 
doutos colegas, dada a relevância da matéria, para que posteriorrriente se ma
nifestassem sobre o substitutivo apresentado. Retorna o ilustre parlamentar 
fluminense com novo Projeto, em que disciplina a matéria, acolhendo suges
tões do citado substitutivo modificando outros dispositivos da proposição 
anterior. É o Projeto de Lei do Senado n9 58. de 1975, que ora nos cumpre 
examinar. 

O assunto é relevante e oportuno, e bom seria que a Comissão sobre ele .. 
meditasse demoradamente, formaQdO cadfl qual de seus ilustres membros -sua 
convicção pessoal. Quanto a mim, mais fácil seria manter o substitutivo que 
então ofereci. Prefiro, porém, aproveitar o projeto Vasconcelos Torres cám 
algumas modificações. 

Na letra d do art. 29 do Substitutivo acolho, por exemplo, a possibilida
de, sugerida pelo Projeto, do exercício Por cincO anos do magistério de cadei-

ras de Sociologia, Antropologia e Política, como requisito para o éXeTddo da 
respectiva atividade profissional. Aceito que esses cinco anos sejam seguidos 
ou desContínUos, como quer a letra c do art. 29 do Projeto. Mas não me basta 
que··esse mâg:istério tenha sido exercido .. em estabelecimento escolar com 
existência legal", sem que se esclareça o grau do ensino, se secundário ou su
perior. Acredito que deve ter sido, como queria o substitutivo, em estabeleci
mento de ensino superior oficialmente autorizado e reconhecido. 

Tambêm não me repugna admitir que o exercício da atividade profissio
nal do sociólogo seja exercido por .. autor de trabalhos científicos ou técnicos; 
publicado ou nào, considerados de real valor" (Projeto, art. 21', d). Meu ante
rior substitutivo exigia a autoria "de obras ou trabalhos científicos e têcnicos 
considerados de real valor pelo Conselho_ Federal de Sociologia". Reconheço 
que nem sempre ê poSsível a divulgação de obras científicas e têcriicas, por au
_sência de editoras que se interessem em publicã-las. Mas algum órgão há de 
opinar sobre-seu real valor, mesmo das inêdítas, e este só poder ser o Conse~ 
lho Federal de Sociologia, denominação que se me afigura melhor do que 
Conselho Nacional de Sociologia. 

O substitutivo criava o ConSelho Federal Sociologia, confiando sua re
gulamentação ao Poder Executivo no prazo de 90 dias (arL 9~'). O atual proje
to cria, desde logo os Conselhos Estaduais de Sociologia, um enl. cada Capital 
d~ Estado da Federação, dispondo sobre a primeira investidura de seus 
membros, que me parece de aceitar-se nos termos em que estã redigido, 
atribuindo-se ao Poder Executivo a escolha e a investidura dos primeiros inte
grantes do Conselho Federal de Sociologia (art, 4•, § 4•). O§ 5• desse art, 4• 
tem a seguinte redação: 

-u----A fonte de récursos e a estrutura de serviços necessários à im
plantação dos Conselhos previstos nesta lei, assim como a forma e o 
prazo pela qual se processará essa implantação atravês do País, 
constituirão matêria de projeto de lc!i a ser mandado ao Congresso 
pelo Poder Executivo.,. 

Não nos cumpre, data l'enia, compelir o Poder Executivo a enviar ao 
Congresso qualquer projeto de lei, de que sua seja a exclusiva compC::têncía. E 
aprOVai- uma lei na dependência de projeto, que virá ou não, também não 
creio de boa técnica legislativa. Finalmente, se o Poder Executivo tem (pelo 
art. 69 do projeto e 99 do antigo Substitutivo) 90 dias para regulamentar a lei, 
em que se converteria a proposição effi cUrSo, como fixar esse prazo na espe
rança da aprovação de_outra lei, quç depende exclusivamente do Poder Exe
cutivo? Eis P6fque o substitutivo ao pl-ojeto anterior apenas criava o COnse
lho Federal de Sociologia, de 7 (sete) membros, ou 9 como quer o atual proje
to, eleitos pelos representantes dos sindicatos e das Associações de Sociólogos 
existentes no Brasil, determinando ao Poder Executivo a regulamentação da 
lei no já citado prazo. 

O projeto, a meu ver, pode ser aceito no mérito, com as seguintes emen
das: 

No art. 29, letra c 
Onde se diz: 

Emenda n' 1-CCJ 

-- .. em estabelecimento e~colar com existência legal", 
Diga-se: 

~·em estabelecimento de ensino superior úficialmente autorizado e 
reconhecido". 

No art. 29," letra d 
Onde se diz:_ 

Emenda n' 2-CCJ 

- "considerados de real valor", 

diga-se: 

.. considerados de real valor pelo Conselho Federal de Sociologia'•. 

No art. 49; 
Onde se diz: 

Emenda n9 3-CCJ 

.. Conselho Nacional de Sociologia", 

diga-se: 

"Conselho Federal de Sociologia", 

Emenda n' 4-CCJ 

Redija-se-assim o-§ 49 do artigo 49: 

§ 49 Pelos representantes dos Sindicatos e das Associações Pro
fissionais de Sociólogos existentes no País". 
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Emenda n9 5-CCJ 

Suprima-se o § 59 do art. 49 _ 
Ê o meu voto, sujeito à censura dos eminentes membros desta douta Co

missão. E, para melhoi exame -dãs Comissões de Educação e Legislação So
cial, a este parecer anexo o anterior Projeto (n9 74, de 1974) e o parecer e o 
substitutivo que ·então ofereci. , --- -

Sala das Comissões, 15 de maio de 1975.- Accioly Filho, Presidente
Nelson Carneiro; Relator- Henrique de La Rocque- Renato Franco- Hel
vidio Nunes - Gustavo Capanerna -- Paulo""13rôssard 

PROJETO DE LEI A QUE SE REFERE O RELATOR: 

PROJET(J DE LEI DO SENADO No 74, DE 1974 

Regulamentada a profissão de_ Sociólogo, e dd outras providén-
c ias_. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 A profissão de sociólogo é privativa das pessoas habilitadas na 

forma da presente Lei. 
Art. 2'l Para o exercício das atividades profissiOnais de sociólogo é neces

sário pree-ncher uni dos seguintes requisitos: -
a) ser bacharel ou licenciado em Sociologia por Faculdade oficial oure

conhecida, 
b) ser diplomado, a nível de- graduação, em Ciência Soci8.is ou Políticas 

ou Antropologia, por Faculdade oficial ou reco!lhecid2:; 
c) possuir grau de mestrado ou doutorado em Sociologia, Ciências So

ciais, Ciências Políticas ou -Antropologia; 
d) ser diplomado, por estabelecimento de ensino superior estrangeiro, 

em curso similar, desde que o respectivo diploma seja revalidado na forma da 
legislação vigente; 

e) ser professor, assistente ou adjunto, da cadeira de Sociologia, ém esta
belecimento de ensino superior oficial ou reconhecido, hã mais de dois anos. 

Art. 39 As pessoas habilitadas na forma da presente Lei farão o registro 
do respectivo diploma, ou documento hãbil equivalente, no órgão _competen
te do Ministério- da Educação e Cultura. 

Art. 49 É atividade privativa do sociólogo a utiliZaÇao de técnicas_ e mêto
dos científicos com os seguintes objetívOs: - --

1 - analisar e inteipretar a opinião- p'i:íblicia; 
II - realizar estudos tendentes a explicar os fenômenos sociais e comu

nitãrios, bem como as respectivas origens, evoillção e mudanças; 
111 - pesquisar o relacion~~nto d<:'s grupos_ humanos e sociais; 
IV - analisar os efeitos do meio ã.rnbfente sobre os indivíduos, grupos 

ou categorias sociais;· - - -
V - interpretar dados sobre os costumes ou hábitos do·s grupos sociais; 

VI - elaborar projetes ou estudos sobre o relacionamento ou comporta
mento humano no seio das organizações públicas ou privadas. 

Parágrafo úriíco. O en_sino de Sociologia nos estabelecirne~tos educacio
nais de nível superior ou médio, é igualmente privativo- dOs profissionais ha
bitados na forma desta Lei. 

Art. 59 A fiscaliúiÇãO do exercicio da profissão de sociólogo, e demais 
disposições contidas n-esta Lei, será feita pelo Ministério do Trabalho. 

Art. 69 Àquele que exercer a atividade profissional de sociólogo, sob o 
regime de relação de emprego, será devida urna remuneração nunca inferior a 
cinco vezes o maior salário mínimo vigente no País. 

Art. 79 As pessoas que, na data da publicação desta Lei, já venham exer
cendo ou tenham exercido, por rnais de cinco anos, qualquer das atividades 
previstas no artigo 49, poderão_ requerer, no prazo de 180 dias, o registro pro-
fissional de soci6logo. - -

Art. 89 O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 30 dias. 
Art. 99 A presente Lei entra em vigOr na data de sua publicação. 
Art. 10. São revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

O extraOrdinário surto desenvolvimentiS-ta que o mundo contemporâneo 
tem presenciado, sobretudo nas últimas três décadas, é devido, em grande 
parte, aos conhecimentos científicos e tecnológicos adquiridos pelo homem. 
O saber, entretanto, resulta de um longo e árduo processo de pesquisa e inves~ 
tigação que se torna, cada dia, mais complexo. Ante tal realidade, os gover~ 
nos de diversas nações, têm-se empenhado em incentivar e proteger, por to
dos os meios disponíveiS, as atividades intelectuais, sobretudo aquelas que 
possam contribuir para o bem-estar- das comunidades. Neste passo, a Carta 
Magna vigente dispõe em_seu artigo 179, § únicõ: --

"0 Poder Público incentivará a pesquisa e o ensino científico e 
tecnológico." 

O trabalh_o do cientista, como" á.liás, o de qualquer outro profissional, re~ 
quer certas condições especiais. Umas dizem respeito às condições e facilida-

- des de ordem material. Outras relacionam-se com a situação do meio ambien
te profissional onde a atividadbé desenvolvida. No que diz respeito a estas úl
timas, acreditamos que a regulamentação da profissão é a primeira inedida
-saneadora a ser ad9tada. Atualmente, no Brasil, atendendo, aliás, a expresso 
mandamento constitucional (Art. 153 § 23), o exercício de quase todas as pro
fissões e ofícios são regulamentados por Lei. Existe, entretando uma inexpli
cável omissão legislativa em relação à atividade do sociólo_go. 

A importância do trabalho desenvolvido pelo cientista social é hoje reco
nhecida universalmente. Utilizando métodos e técnica Cíentífica para estudar 
os fenômenos s_ociais, pesquisar o relacionamento dos grupos humanos e ana~ 
lisar o comportamento das comunidades, o sociólogo realiza atividade que 
contribui decisivamente para a m~lhor compreensão do arcabouço estrutural 
e sistema organiza tório da sociedade. Cabe ainda lembrar que o conhecimen
t~ adquirido através da pesquiSa sociológica, constitui subsídio indispensável 
ao pleno desenvolvimento de inúmeras outras atividades, tais como: a dos ad
ministradores, juristas, eco~omistas, ·legishdores educadores, etc~ .. 

Como be_m observou eminente intelectual brasileiro: 
H As contribuições práticas doS sociólogos podem assumir significação 

relevante para. a alteração dos conteúdos e mesmo do padrão de organização 
do horizonte cultural dos homens. Numa civilização fundada na ciência e na 
tecnologia- científica essa colaboração constitui a vida normal pela qual asco
munidades humanas irão substituir, graduàlmente, concepção e técnicas de 

-c-oD.trole mais ou menos obsoletas e improdutivas por concepções· e técnicas 
raciónaís- de controle social." 

Se levarmos em consideração que o Brasil contemporâneo, neste passo 
acompanhando as grandes tendências univ~;::rsais, atravessa fase de profunda 
mutação n_o plano.social, econôrnico e político, seremos forçados a reconhe-
cer que os conhecimentos sociológicos podem contribuir decisivamente para 
a construção de uma sociedade mais perfeita. 

É pois injustificável que atividade cíeritífica de tão magna iiriportância 
não seja sequer rçconhecida legalmente. 

Estamos certos de que, regula~en_ta~do o exercício da profissão de so
ciól~go,_ estª'rá o COngresSo Nacional prestando patriótíca colaboração à 
causa da ciência e da cultura pátrias. 

Sala das Sessões, em 2 de agosto de 1974. - Vasconcelos Torres. 

PARECER A QUE SE REFERE O RELATOR.: 

Da Comissão de ConstituiÇão e Justiça sobre o Projeto de Lei do 
Senado nP 74, de 1974, que "regulamenta a profissão de Sociólogo, e 
dá outras providências". 

Relator: Senador Nelson Carneiro 
O ilustre Senador V asconcellos Torres apresenta à consideração do Sena

do Federal o Projeto no 74, de 1974, que regulamenta a profissão de sociólogo, 
e dâ outras providências, acompanhado de douta justificação. A proposiÇão é
constitucional ejurTdica, ma~ algumas modificações~ "nQ mérito, ine parecerain 
oportunas, como a subordiilação do~. sociólogos ao Conselho Federal de So-
9i~logia, a ~emplo do que Ocorre com as outras profissÕes, e não ao Minis
têiio do TrabaUio. Dei nova redação a vários dispositivos do projeto. Assim, 
por exemplo, exigi 5 anos de exercício de professor, de cadeiras de Sociologia, 
Antropologia e Política, e~ esta9elecimento de ensino superior oficialmente 
autorizado e recorihecido •. para o_ exercício dª' _profissão de sociólogo, aten
dendo a que o currículo normal é de quatro anos. O projeto fixava esse exercí
cio em apenas dois anos. Considerei que se deveria permitir a inclusão entre 
o-s sociólogos aos autores de obras ou trabali_Ios científicos considerados de 
real valor--pelo Cúriselho FedÚal de Sociologia. Refundi, de acordo com o 
conselho de técnicos, o art. 49 do projeto, caracterizando, a meu ver de forma 
precisa, os objetivos do projeto. Não fiXei efn ci:qco salários mínimos a remu
neração devida aos sociólogos, não só por me parecer excessivamente modes
ta, como porque já se anunciam padrões mais altos para tais profissionais no 
esperado Plano de Classificação de Cargos. Daí o substitutivo que ofereço à 
consideração dos ilustres pares, e que será ainda examinado pela douta Co
missão de Legislação Social. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 É livre o exercício da profissão de sociólogo, no território na

cional observadas as condições de capacitação previstas na presente lei. 
Parágrafo úniCO. As ativídades do SociólOgo Poderão ser exercidas ~m 

regime autônomo ou de relação de emprego. · 
Art. 29 Para o exercido da atividade profissional de sociólogo é neces

sário preencher um dos seguintes requisitos.: 
a) ser bacharel, licenciado ou diplomado em Ciências Sociais, Sociolo

gia, Ciência Política e Anti-opolõgia por esÚtbelecilnento de ensino superior 
oficialmente autorizado e reconhecido; 
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b) possuir grau de Mestrado ou Doutorado em Ciências Sociais, Sociolo
gia, Ciência Política ou Antropologia; 

c) ser diplomado, por estabelecimento de ensino superior estrangeiro, em 
curso similar, desde que o respectivo diploma seja revalidado na forma da le
gislação vigente; 

d) ser professor, de cadeiras de Sociologia, Antropologia e Política, em 
estabelecimento de ensino superior oficialmente autorizado e _reconhecido, há 
mais de 5 anos; 

e) ser autor de obras ou trabalhos científicos e técnicos considerados de 
real valor pelo ConSelho Federal de Sociologia. 

Art. 39 As pessoas habilitadas na form4 da presente lei farão o registro 
do respectivo diploma, ou documento hábil equivalente, no órgão competen
te do Ministério da Educação e Cultura. 

Art. 4"' Constituem atividades a serem exercidas privativamente pelos 
sociólogos: 

I - projetar, orientar, dirigir e executar pesquisas e estudos de cárater 
sociológico, ressalvadas as que correspondem privativamente a outras ciên
cias sociais, regtilamen.-üfdas; 

II - o ensino de Sociologia, nos estabelecimentos educacionais de nível 
superior ou médio, é igualmente privativo dos profissionais habilitados na 
forma desta lei, sem prejuízo daqueles que exerçam a referida função hã maiS 
de 5 anos. 

Art. 59 Contpteende-se, também entre, as atividades a serem exercidas 
por sociólogo: 

I - De forma interdisciplinar: 
a) participar na elaboração e exeCJJÇãó e avaliação de planos de desenvol

vimento global, regional e setorial e de programas e projetas de natureza so~ 
cial; 

b) participar em qualquer estudo, planejamento ou pesquisa de campo 
das demais ciências sociais,- desde que se relacionem com as atividades priva
tivas dos sociólogos. 

II - Assessorar empresas de economia mista, de economia privada, as
sociações de classes, entidades autãrquicas ou órgãos de poder público e ou
tras, relativamente a problemas de sua especialidade. 

Art. 69 As pessoas que, na data da publicação desta lei, jâ venham exer
cendo ou tenham exercido, por mais de cinco anos, qualquer das atividades 
previstas no artigo 49, poderão requerer, no prazo de 180 dias, o registro pro~ 
fissional de sociólogo. 

Art. 7~ A fiscalização do exercíciQ âa profissão de socjólogo, e demais 
disposições contidas nesta lei, será feita pelo Conselho Federal de Sociologia. 

Art. 89 O Conselho Federal de Sociologia será constituído de 7 (sete) 
membros, eleitos pelos representantes dos Sindicatos e das Associações Pro-
fissionais de Sociólogos existentes no _BrasiL_ . 

Art. 9"' O Poder Executivo regulamentarâ esta lei no prazo de 90 dias. 
Art. 109. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, revo

gadas as disposições em contrário. 

PARECER N• 170, DE 1981 
Da Comissão de Educação e Cultura 

Relator: Senador Evelásio Vieira 
O presente projeto, de iniciativa -do ilustre: Senador Vasconcellos Torres, 

o segundo da autoria de S. Ex,.. sobre a mesma ma~éria, objetiva regulamentar 
o exercício da profissão de Sociólogo. 

A primeira proposição-, oferecida na legislatura passada, recebeu um 
substitutivo integral do eminente Senador Nelson Carneiro, na Comissão de 
Constituição e Justiça, o ·qual, entretanto, deixou de ser apreciado, por enten
der este órgão técnico- que, dada a relevância da matéria, deveria o referido 
parecer ser previamente distribuído entre os seus membros, para mais detido 
exame. 

O segundo projeto, ora sob nossa apreciação, consubstancia as medidas 
contidas na citada emenda substitutiva. 

Ao ser reexaminado_ pela referida Co"missão, aquele mesmo ilustre rela
tor, ao invés de optar pelo _seu substitutivo, preferiu .. aproveitar a segunda 
proposição ·com algumas modificações". 

O projeto estabelece quatro requisitos para o exercíCio, da _atividade pro
fissional de Sodólogo1·credenciando o preenchimento de qualquer um deles 
àquele exercício. São eles: 1) haver concluído em nível de baChªrelado, ou de 
licenciatura, ou de mestrado ou de dçutQl'ado, cursos de Sociologia, ou de 
Ciência Política~ ou de Ciências Soctais, ou de AntropoloS:ia; 2) haver, pelo -
prazo mínimo de cinco anos;-contínuo..s ou inte_rpolados, exercido o magis
tério de uma das especialidades acima referidas; 3) possuir diploma similar a 
um dos supramencionados, expedido por escola estrangeira, desde que o mes
mo seja revalidado no Brasil, na forma da lei; 4) ser autor de trabalhos cientí
ficos ou técniCos, publicados ou não, considerados de real valor. 

O a~t._ 39 enumera as_ atividades privativaS do Sociólogo, cabendo desta
car a de elaborar; -dirigir ou execUtar pesquisas, projêtos e programas ''que in
cidam de forma inequívoca sobre o universo de assuntos que constituem o 
campo específico da Sociologia". 

O art. 49 cria os Conselhos Federal e Estaduais de Sociologia, com a fina
lidade de procederem à qualificaÇão como Sociólogos dos que preencherem 
as condições acima enunciadas para o exercício da profissão, bem como de 
lhes fiscalizarem as atividades profissionais. 

O projeto determina, ainda, a sua regulamentação, pelo Poder Executi~ 
vo, dentro em 90 dias. a partir d6 sua vigência legal. 

Em sua justificativa, o ilustre Senador Vasconcellos Torres ressalta a im
portância, enfatizada, universalmente, hoje, dos trabalhos desenvolvidos pelo 
cientiSta social. 

A Sociologia é-um saber que, no nosso entendimento, reúne todos os_ re
quisitos de um conhecimento científico ~·strictu sensu", por ter seu objeto for
mal .. quod" específico e seu objeto material próprio, constituindo um dos co
nhecimentos mais fascinantes do espírito humano por compreender seu cam
po de estudo .. os determinismos tendenciais, observados nos fenômenos hu
manos coletivos". 

Ao Sociólogo, isto é, ao cientista social, ao especialista no qual as vivên
cias coletivas atingiram a sua plena formulação, estão, hoje, reservadas tare
fas das mais importantes, bem como uma prestação específica de atividades 
necessárias à comunidade, cÕm a ajuda de modernaS técnicas, tais como, ana
lisar cientificamente- ós fatos sociais, de molde a permitir uma ação sistemãti
ca no campo social; pesquisar, assessorar, programar, planejar e ensinar a 
respeito dos fatos que ocorrem nos grupos e comunidades, inclusive nas enti
dades da administração pública e privada, exprimindo esses fatos em concei
tos e formUlando-os em leis, a fim de dar-lhes as soluções adequadas. 

Como muito bem observou o ilustre sociólogo. Pe. Fernando Ávila, 4 'a 
emergência da Sociologia só foi pássível com o aparecimento dos movimen
tos democrãtiCos, e não foi por simples coincidência quC ela não se desenvol
veu nos pafses sujeitos a regimes totalitários". 

Voltando quase que exclusivamente para o estudo, explosão e transfor
mação do universo material, o homem contemporâneo, qual novo prê
socrãtico, alcançóu, sem dúvida. nesse terreno, surpreendentes progressos. 
Parece, porém, que se omitiu- a si próprio ou que se contentou com um saber 
empírico, físico, cosmológico. 

Hoje, constata esse mesmo homem, entre perplexo e entristecido, que 
são baldas seu_s conhecimentos de seu universo pessoal e social, das respecti
vas estrutura e dinâmica, conhecimentos qué, hoje, reconhece serem indispen
sáveis à valorização de sua Vida como ser sociaL 

Esta constatação serviu para evidenciar que o progresso técnico-material 
não foi acompanhado de um proporcional desenvolvimento humano e social. 
Daí por que as atenções se estejam, ultimamente, voltando, de maneira cres
cente, para as ciências humanas e sociais. 

Hoje, no mundo inteiro, i SociolOgia torna-se tema de divulgação cultu
ral e objeto dos mais especializados estud~s. 

Se é verdade que ela pode ser utilizada para a manipulação e massifi
cação do homem, pode e deve colocar-se a,o serviço de um acelerado e autên
tico progresso_social e da expansão plena das faculdades essenciais inerentes a 
todos os homens. 

A Sociologia, hoje, cabe, como muito bem observa Jean Duvignaud, re
velar aos homens do convulsionado mundo moderno as suas reais possibili
dades de intervenção consciente e libertadora, no processo histórico da hu
manidade, e colabOrar na solução efetiva das crises de no.?SO tempo. 

No Brasil, ondejá se cpmeça a tomar consciência de que qualquer socie
dade em desenvolvimento não pode prescindir do concurso dos cientistas 
políticos e dos cientistas sociais, sociólogos de méritos vêm se formando nas 
Escolas de Sociologia e Política e nos Cursos de Ciências Sociais das Faculda
des de Filosofia, todos eles com as vistas voltadas para um mercado de traba

-lho em expansão, a despeito de não terem, ainda, até hoje, regulamentados os 
seus direitos, deveres e atividades. 

Em todo o território nacional encontramos em pleno funcionamento, 
Cursos de Ciências Sociais, de 4 anos de duração, nos quais se forinam antro
pólogos e sociólogos. 

Muitos_ são os que se licenciam, hoje, em Ciências Sociais, ficando, por 
lei, habilitados a lecionar Sociologia, Estudos Sociais, Organização Social e 
Política -do Brasil, bem como noções de Economia e Geografia Humanas. 

·Poucos são, porém, os Sociólogos que trab8lham em pesquisas sociais de . 
que tanto carece o" País. 

A este respçito, o economista Carlos Augusto Rodrigues CoSta ODSerVa: -
que "as autoridades responsãveis por programações e projetas de desenvol
vimento econômico_ global e regional deveriam ser alertados para que esses 
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técnicos sejam sempre-ióCluídos nas suas equipes para melhor compreensão 
sociológica dos processos que regem a sociedade humana em geraL O cientis
ta político tão importante e necessãrio, no nosso Pais, não teve, ainda, o 
aproveitamento que merece. Suas anãlises e estudos muito poderiam contri
buir para melhorar as elites e o programa político do País". 

Essa importânCia é tanto mars digna de destaque quando sabemos que é 
ao cientista político-que cabe assessorar os políticos e as autoridades governa
mentais em muitos de seus planos e decisões. 

Atualmente, várias nações em via de desenvolvimento têm sol~citado a 
c-ontrib~ição dos conhecimentos especializados dos sociólogos no terreno das 
pesquisas de grupos ou çie tipos de suas sociedades, principalmente nos pla
nos de equacionamento dos problemas das chamadas áreas críticas onde mais 
se fazem imperi-Osas as inveStigaÇões s6cio-econ-ôm1cas e sócio.:.cillturais. 

Vários outros_ são, também, os locais de aproveitamento do Sociólogo, 
entre os quais podemos mencionar os insUt:üEos de pesquisas sociais, museus, 
órgãos de desenvolvime_nto _sóció~eco:rlôrniC-os, ·seSsões especializadas em ór
gãos de publicidade, entidades internacionais de pesquisa e magistério. 

No tocante ao projeto em exame, entendemos que ele atingiu em seu tex~ 
to atual, referentemente ao seu conteúdo, um nível praticamente definitivo e 
de plena maturidade. 

Em suas parteS mais importantes, ishf é; nas disposições referentes às 
atribuições do S.odólogo,julgamo;..las tão abrangentes, sem serem imprecisas, 
que torna impossíVel excogitar~se alguma outra competência que não esteja 
nelas previstas. 

A única posslblidade que o texto oferece seria na linha de um explici~ 
tação maior e de aconselhável ajustamento aos atuais padrões de leis congê
neres. 

Achamos que a grande tarefa do So_ciólogo, hoje, num País como o Bra
sil, defrontandO~se coin sê.dos problemas de expansão da cultura tecnológica, 
é a tarefa do projetfsta social, .. é o desafio de uma engenharia social", a que se 
refere o Pe. Fernando Ávila, capaz de equacionar humana e socialmente os 
problemas criados pelo impacto da modernização tecnológica sobre as estru
turas tradicionais e obsoletas. 

Tal idéia, julgamos, poderá consubstanciar-se num parãgrafo que adita
remos ao art. 39_do projeto, vazado nos seguintes termos: "colaborar especifi~ 
camente na elaboração de projetas sociais tendentes ao inaiS adequadO apro
veitamento dos recursos humanos potenciais". 

No intuito, pOis, de melhor ajustar a proposiÇão, a que somos favorãvel, 
às normas que vêm preSidindo aós vârios diplomas legais que regulamentam 
outras profissões e de lhe explicitar melhor alguns -dispositivos, apresentamos 
a seguinte 

EMENDA N• 6 - CEC 

(SUBSTITUTIVO) 

Ao Projeto de Lei do Senado n• 58, de 1975 

Dispõe sobre o exerdcio da ProfissãO de Sociólogo, cria os Con
selhos Federal e Regionais de_ Soçiologia, e dá outras providências. 

O COngresso Nacional decreta: 

CAPITULO I 
Da profisSão 

Art. 19 O exf!rcíCió da profissão de Sociólogo obedecerã às disposições 
da presente lei. 

Art. 29 Só é permitido o exercício da profissão dC Sociólogo a quem 
preencher um dos seguintes requisitos: -

I - ser portador de diploma expedido por Escola Oficial ov Reconheci~ 
da de Sociologia e PolffiCà ou p-or Cursos de CH~n_c'ia.s Sociais das Faculdades 
de Filosofia ou pOr CursOs de Ciência Política ou dC_AntropOlogia, em nível 
de Bacharelado ou de Licenciatura ou de Mestrado ou de Doutorado; 

II - possuir diploma similar ou afim a um dos previstos na alínea a des
te artigo, expedido por estabelecimento de ensino equivalente aos nele referi
dos e revalidado no Brasil, nos termos da legislação em vigor; 

III -haver, até a data da promulgação da pre'sente lei, lecionado, pelo 
prazo mínimo de cinco anos, contínuo ou interpolado, uma das disciplinas 
previstas na alínea a ou a elas similares, em Estabelecimento de Ensino ou 
CursO de nível superior oficial ou reconhecido, no Brasil ou no estrangeiro; 

IV - ser autor de trabalhos científicos Ou técnicos que ex professo ver
sem sobre Sociologia, Ciências Sociais oU Politicas ou Antropologia, conside~ 
rados de real valor pelo Conselho Federal de Sociologia. 

Parágrafo único.- Podf?rão_ ser complementados cursos estrangeiros não 
equivalentes aos previstos neste artigo, por proposta e a critêrio do Coriselho 
das respectivas faculdades ou cursos, de acordo com as instruções baixadas 

pelo Ministêrio de Educação e Cultura e na forma estabelecida pelo Regula
mento desta lei. 

· Art. 39 O exercício das atividades profissionais de Sociólogo só serA 
permitido aos portadores de carteira profissional expedida pelo Conselho Fe
deral de Sociologia ou pelos Conselhos Regionais de Sociologia, criados na 
presente lei. 

Art. 4~' O di-sposto nos artigos anteriores não se aplicam aos profissio~ 
nais estrangeiros con~ratados em carâter provisório para função específica de 
competência privatiVa ou atribuição" do Sociólogo. 

CAPITULO II 
Do exerdcio profissional 

Art. 59 É da competência privativa do Sociólogo o exercfclo du seguin
tes atividades e funções a cargo da União, dos Estados, dos Munic(pios. dos 
T~rritórios Federais, das entidades autárquicas, paraestatais ou de economia 
lnista e particulares: 

I -elaborar, analisar, orientar, dirigir ou executar, cientificamente, es· 
tÜdos, pesquisas; planos, projetas e programas sobre todos os assuntos que 
constituem o campo específico da Sociologia; 

II - planejar, programar, projetar, assessorar a respeito dos fatos so
ciais que oc--:-orrem-rtos grUpos e comunidades, inclusive nas entidades da ad
ministração pública ou privada, com vistas ao seu mais adequado equaciona
mento e ao mais conveniente aproveitamento dos recursos humanos poten
ciais; 

III - ministrar o ensino de Sociologia nos estabelecimentos de ensino de 
níveis inédio -e _Superior; 

IV - dirigir organização de pesquisas sociais, ou de opinião pública, 
bem coino ralizar em nome das mesmas interpretações, diagnósticos ou prog
nósticos, com base nos dados coletados e sistematizados; 

V - participar, com atribuições restritas à -esfera de sua especialidade, 
de equipes técnicas ecléticas, grupos de trabalho ou assemelhados, incumbi
dos do preparo, da avaliação ou da execução de trabalhos de planejarnento, 
de qualquer amplitude, voltados para o objetivo_de desenvolvimento sócio~ 
econômico, administratiVO~político~culturaf; 

VI - assessorar agências estatais da administração direta ou indireta, 
empresas e associações de classe, na identificação e no estudo de problemas 
compreendidOs _na faixa de enfoque de sua ótica profissional. 

Art. 69 Compete, tambêm ao Sociólogo, ainda que não em carAter pri
vativo, mini_strar o ensino de Antropologia, Estudos Sociais, Organização So
cial e Política Brasileira e Econômica e Geografia Humanas, nos estabeleci
mentos_ de ensino de níveis médio c superior: 

I - a direção e a fiscalização do ensino da Sociologia, nos estabeleci
mentos em que a natureza dos trabalhos tenha por objetivo exclusivo o estu
do e as- pesquisas sociológicas; 

I I - a organização de congressos, comissões, seminários e outros tipos 
de reuniões, destinados ao estudo da Sociologia. 

-CAPITULO III 
Dos Conselhos Federal e Regionais de Sociologia 

Art. 7' A fiscalização do exercício da profissão de Sociólogo será exer
cida pelo Conselho Federal de Sociologia e pelos Conselhos Regionais de So
ciologia, criados por esta lei. 

Parágrafo único. A fiscalização do exerc(cio profissional abrange as 
pessoas referidas no art. 49, inclusive no exercício de suas funções contratuais. 

Art. 8• O Conselho Federal de Sociologia (CFS) tem por finalidade, 
além da fiscalização do exercício profissional, orientar, supervisionar c disci
plinar as ativi_d_ades relativas à profiSsão de Sociólogo em todo o território na
cional, diretamente, ou através dos Conselhos Regionais de Sociologia 
~R~ - -

Art. 9• ó Conselho Federal de Sociologia e os Conselhos Regionais de 
Sociologia servirão de órgãos de consulta dos Governos da União, dos Esta
dos, dos Municípios e dos Territórios, em todos os assuntos relacionados à 
profisSão de Sociólogo ou ligados, direta ou ihdiretamente, a suas atividades. 

Art. 10. Os Conselhos institufdos nesta lei serão dotados de personali
dade jurídica de direito público, com ·autonomia administrativa e financeira. 

Art. 11. A Capital do País será a sede do Conselho Federal de Sociolo
gia, -com jurisdiÇão em todo o território nacional, estando a ele subordinados 
os Conselhos Regionais, Sediados nas Capitais dos Estados e dos Territórios. 

ParágraJo ú-nicO. O ConSelho Federal d~ Sociologia terá, no Distrito Fe
deral, as atribuições correspondentes às dos Conselhos Regionais. 

Art. 12. Os Conselhos de Sociologia criados por esta lei serão constituí
dos de brasileiros natos ou naturalizados e~ pleno gozo de seus direitos civis, 
cujos diplomas pro:fissjonaiS 'estejarlf registrados de acordo com a legislaçlo 
em vigor e as disposições desta lei. 
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Art. 13. Aos Conselhos Regionais de Sociologia incumbe proceder à 
qualificação como Sociólogo dos que preencherem as condições estabelecidas 
nesta lei, bem como fiscalizar o exercício da atividade profissional dos so
ciólogos sujeitos à sua jurisdição. 

Art. 14. O Conselho Federal de Sociologia compor-se-â: de um presi
dente, um viCe-presidente, um secretârio-geral, um tesoureiro c cinco conse
lheiros, eleitos para mandatos de dois (2) anos, em reunião dos delegados dos 
Conselhos Regionais, por escrutínio secreto c maioriª- absoluta de votos, 
realizando-se tantos escrutínios quantos necessârios à ·obtenção desse quo
rum, sendo os mandatos exercidos a título honor(fico. 

§ }9. Na mesma reunião e pela forma prevista neste artigo serão eleitos 
cinco suplentes para o Conselho Federal. 

§ 29. Cada Conselho Regional terâ direito a ate três delegados à reuniã:o 
prevista neste artigo. 

Art. 15. Os Conselhos Regionais de Sociologia serão constituídos de 
seis membros, no mínimo, e de doze, no máximo, eleitos por escrutínio secre
to e maioria absoju_t_a de votos, em assembleia geral dos sociólogos inscritos 
nas respectivas regiões e que estejam em pleno gozo de seus direitos. 

§ 19. O voto é obrigatório, salvo nos casos de impedimento ou justa 
causa reconhecidos pelo presidente do respectivo Conselho. 

§ 29. Os membros dos Conselhos Regionais de Sociologia e seus suplen
tes são eleitos por dois anos e seus mandatos exercidos a titulo honorífico. 

Art. 16. Os presidentes de cada Conselho terão apenas voto de qualida-
de. 

Art. 17. São atribuições do Conselho Federal de Sociologia: 

I - organizar o seu Regimento Interno; 
II - aprovar-os Regimentos Internos dos Conselhos Regionais; 
III - resolver as questões encaminhadas pelos Conselhos Regionais de 

Sociologia; 
IV -julgar em últirri.a instância os recursos das deçisões dos Conselhos 

Regioriais de Sociolcigía; - - -- -- -- -

V - publicar o Relatório Anual de suas atividades e, em cada qUinqUa
nio, a relação de todos os profissiOnais inscritos e em exercício; 

VI - expedir as resoluções que se tornarem necessárias à fiel interpre-
tação e execução da presente lei; -

VII - deliberar sobre as quéstões oriundas do exercício das atividades 
afins às de Sociólogo; 

VIII -convocar periodicamente reuniões de conselheiros federais e re
gionais para fixar diretrizes sóbre assuntos de interesse da profissão; 

IX - elaborar o Código de Deontologia do Sociólogo. 
Parágrafo único. As questões atirientCS -,rs 3.dvidades afins com as outras 

profissões. referidas no item VII, serão resOlvidas através -de entendimentos 
com os órgãos diretores dessas profissões. 

Art. 18. A responsabilidade administrativa no Conselho Federal de So
ciologia recai s_obre o seu presidente, inclusive para o efeito da prestação de 
contas. 

Ar. 19. São atribuições dos Conselhos Regionais de Sociologia: 

I - organizar o seu Regimento Interno, submetendo-o à aprovação do 
Conselho Federal de Sociologia; 

II -inscrever os profissionais registrados residentes em sua jurisdição e 
expedir as respectivas carteiras profissionais~ 

III - resolver as questões de ordem e as representações acerca dos ser
viços de registro e das infrações desta lei, bem assim decidir sobre as mesmas, 
com recursos para o Conselho Federal de Sociologia; 

IV - fiscalizar o exercício das 8.tividades profissionais dos Sociólogos 
sujeitos à suajurisdiçijo, bem como punir os seus infratores, cabendo-lhe, ain
da, representar às autoridades competentes acerca de fatos que forem apura-
dos e cuja decisão não seja de sua alçada; _ 

V - aplicar as sanções disciplinares, estabelecidas nesta lei; 
VI - contratar pessoal administrativo necessário ao funcionamento do 

Conselho; 
VII- designar delegado-eleitor, para a reunião a que se refere o art. 14. 

Art. 20. A responsabilidade administrativa de cada Conselho Regional 
de Sociologia cabe ao respectivo presidente, inclusive a prestação de contas 
perante o Conselho Federal de Sociologia. 

Art. 21. O exercício da função de Conselheiro Federal ou Regional será 
considerado serviço relevante. 

Art. 22. O exercício de cargo de Conselheiro Regional e incompatível 
com o de membro do Conselho Federal. 

Art. 23. O Sociólogo que, inscrito no Conselho Regional de um Estado 
ou Território, pasSar a exerCer a atividade profissional em outro EStado ou 
Território, em carâter permanente, assim entendido o exercício da profissão 

por mais de 90 (noventa) dias, ficará obrigado a requerer inscrição secundária 
no quadro respectivo ou para ele transferir~se, 

Art. 24. Os Conselhos Federal e Regionais de Sociologia só poderão 
deliberar com a presença da maioria absoluta de seus membros. 

CAPITULO IV 
Das anuidades e taxas 

Art. 25. O Sociólogo, para o exercicio de sua profissão, e obrigado a se 
inscrever no COnsefho a cuja juriSdição estiver sujeito, dev_erido pagar uma 
anuidade ao respectivo Conselho até o dia 31 de março de cada ano, acrescida 
de 20% quando efetuar o pagamento fora desse prazo. 

Art. 26. OS Conselhos Federal e Regionais de Sociologia poderão 
cobrar taxa pela expedição ou substituição de carteira profissional. 

Parágrafo único. A carteira de Que trata este artigo servirá como docu
mento de identidade e terá fé pública. 

Art. 27. As taxas, anuidades ou quaiSqtiét emolumentos, cuja cobrança 
esta lei autoriza, serão arbitrados pelo Conselho Federal de Sociologia, bem 
como as provenientes de renovação de inscrição, de aplicação de multas. 

Art. 28. A renda do Conselho de Sociologia e de cada Conselho Regio
nal de Sociologia será constituída da respectiva arrecadação da cobrança de 
taxas, anuidades e outros emolumentos, b~m como das doações e subvenções 
que lhes forem destinadas. 

CAPITULO V 
Das penalidades 

Art. 29. O poder de aplicar penalidades aos Sociólogos compete exclu
sivamente ao Conselho Regional em que estejam inscritos ao tempo do fato 
passível de punição. 

Parágrafo único. A jurisdição disciplinar estabelecida neste artigo não 
derroga a jurisdição comum, quando o fato constituir crime punido em lei. 

ses; 

Art. 30. São penas -disciPlinares aplicáveis pelos êonselhos Regionais: 
1 - advertência confidencial. em aviso reservado; 
II - censura confidencial, em aviso reservado; 
III - censura pública, em publicação oficial; 
IV- suspensão do exerdcio profissional pelo período de ate 3 (três) me-

V - cassação do exercício profissional, uad referendum" do Conselho 
Federal de Sociologia. 

§ lfl Em matéria disciplinar, o COnselho Regional de Sociologia decidi~ 
râ de ofício oU em conseqüência çie represeritação de autoridade, de qualquer 
membro do Cõ-flsefhõ:--

§ 29 A decisão do Conselho precederá, sempre, audiência do acusado 
ao qual serã dado ampla oportunidade de defesa. 

§ 39 De qualquer penalidade aplicada caberâ recurso, no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da ciência, pira o Conselho Federal, com efeito sus
pensivo nos casos dos itens "IV" e "V". 
-~-§49 As denúncias contra membros dos Conselhos Regionais serão rece~ 

bidas quando devidamente assinadas e acompanhadas da indicação de ele~ 
mentos comprobatórios do alegado. 

CAPITULO VI 
Disposições gerais 

Art. 31. A habilitação para o exercício da profissãso de Sociólogo de
verá ser requerida até 180 (cento e oitenta:) dias após a regulamentação desta 
lei. 

Art. 32 .. TrezentõS e- sesSenta (360) dias após a regulamentação desta lei 
é vedado o exercício de atividade privativa do Sociólogo aos que não porta
rem o documento de habilitação expedido na forma prevista nesta lei. 

Art. 33. A apresentação da carteira profissional prevista nesta lei serâ 
obrigatoriamente exigida para inscrição em concurso, assinatura em termos 
de posse ou de quaisquer documentos, sempre que se tratar de prestação de 
serviço ou desempenho de função privativa da profissão de Sociólogo. 

Art. 34. A prestação das contas serã feita anualmente ao Conselho Fe
deral de Sociologia e aos Conselhos Regionais de Sociologia pelos respectivos 
presidentes, as quais, após sua aprovação, serão submetidas à homologação 
do Conselho Federal. 

Art. 35. Os casos omissOs verificados na execuçãO deSta lei serão resol~ 
v idos pelo Conselho Federal de Sociologia". 

Art. 36. O Conselho Federal de Sociologia elaborarã o projeto de de
creto de regulamentação desta lei, apresentando-o ao Poder Executivo dentro 
d~ 90 (n~venta) dias, a contar da daia de sua publicação, o qual expedirá o 
DeCreto de Re;ulamentação até 40 (quarenta) dias após o recebimento do re
ferido projeto. 
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Art. 37. Esta Ief entra eni vigOr na data de sua publicação. 
Art. 38. Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 4 de setembro de 1975.- Tarso Dutra, Presidente 

- Eve/ásio Vieira, Relator - Mendes Cana/e - Gustavo Capanema. 

PARECER N• 171, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Substitutivo da 
Comissão de Educação e Cultura ao Projeto de Lei do Senado n~' 
58/75, que regulamenta a profissão de Sociólogo, e dá outras provi
dências. 

Relator: Senador Nelson Carneiro. 
I - Na legislatura anterior, Projeto de Lei regulamentando a profissão 

de sociólogo, velha e sentida preocupação de seus integrantes, foi submetida 
ao exame desta Comissão. Ofereci, na oportiinidide, Emenda Substitutiva 
não apreciada, em definitivo, por este Órgão técnicO. -Instalada a presente le
gislatura. voltou o ilustre Senador Vasconcellos Torres com o Projeto rt9 58, 
de 1975, com o mesmo objetivo, a~olhendo várias das sugestões da emenda de 
minha autoria. Estudei novamente a matéria, e sugeri sua aprovação com cin
co (5) emendas, aceitas pelos ilustres pares. 

Na Comissão de EducaÇ3o e Cultura, foi apl-ovado longo e cuidadoso 
parecer da lavra do Senador Evelásio Vieira, concluindo por um amplo Subs
titutivo de trinta e oito (38) artigos. 

Volta a matéria a esta Comissão para exame do citado Substitutivo. Ne
nhuma restrição quanto à constitucionalidade ejuridicidade da Emenda Subs
titutiva serâ possível argüir. 

II -- Parece-me, entretanto, no mérito, que algumas considerações se
riam úteis~ no inciso l do art. 211, a Emenda Substitutiva da douta Comissão 
de Educação e Cultura refere-se a ucursos de Ciência Política ou de Antropo
logia". Quanto pude apura-r~ táis cursos não eXistem, autônomos. Hã especili
zações em Antropologia, Ciência Folítica e So~iologia, instituídas pelos De
partamentos de Ciências Sociais dos InstitutoS de Filosofia e Ciências Huma
nas. As Faculdades de Filosofia desapareceram com a última Reforma, dan
do lugar aos Institutos e Departamentos especializados. Assim, com a devida 
vênia, julgaria preferível a redação dada pela Emenda Substitutíva de 1974: 

"a) ser bacharel, licenciado ou diplomado ell_l Ciências Sociais, 
Sociologia, Ciência Política e Antropologia por estabelecimento de 
ensino superior oficialmente autorizado e reconhecido". 

III- O primeiro Projeto .Vasconcellos Torres assegurava o exercfcio d~ 
atividade profissional de sociólogo a quem houyesse sido professor das cadei
ras de Sociologia e Politica, hã dois anos. A .Emenda_Substitutiva, que apre
sentei, aumentava esse prazo para cinc9 anos, "atendendo a que o currículo 
normal é de quatro anos". O Profes~or José NilO Tavares, titular de Sociolo
gia na Pontificia Universidade Catóiiéa, do Rio de Janeiro, via no Projeto 
"brechas que devem ser tapadas, a fim de evitar o aventureirismo profissio
nal. Assim, permite que sejam credenciados como sociólogos professores da 
disciplina, que venham execercendo_tal atividade hâ dois anos. Mas o proble
ma não fica aí. Há os chamados .. quebra galhoS" _que, conforme denúncia 
partida de professores de Sociologia, vêm exercendo a atividade de professor 
dessa disciplina livremente, jâ que essa matêria ê ministrada no 29 grau tam
bém. E essa ••abertura profissional para eles (Õs .. quebra galhos") deíxaria 
mal - segundo Nilo Tavares- o profissional realmente habilitado e qualifi
cado",jâ que não há sequer um exame de qualificação para testar os conheci~ 
mentos do "quebra galho" (Tribuna da Imprensa, 14-4-1975). 

O segundo Projeto Vasconcellos Torres (e este ê o que se examina), aco
lhendo a dilatação do prazo, dispunha, entretanto, na letra c do art. 29: 

"c) haver, no prazo mínimo de cinco anos, seguido ou des~ 
contínuo, exercido o magistério_ de uma das especilidades referidas 
no item a, em estabelecimento escolar com existência legal''. 

Acolhendo sugestão por mim apresentada, esta Comissão aprovou 
emenda, preferindo às eXpressões "em estabelecimento escolar com existência 
legal" as ''em estabelecimento de ensino superior oficiafmente autorizado e 
reconhecido". O Substitutivo da Comissão de Educação e Cultura aceitou a 
emenda, restringindo-a porém aos que, na data da promulgação da lei, jâ 
contassem cinco anos, contínuos ou interpolados, e houvessem lecionado 
"em estabelecimento de ensino ou curso de nível superior oficial ou reco-nhe
cido, no Brasil e no estrangeiro". 

IncliD.o-me, revendo meu próprio ponto de vista anterior, pelo prazô 
contínuo de cinco anos de professorado. Convenho, porêrD, que, ressalvando
se referir a exceção apenas aos que na data da lei contem aquele prazo, mes
mo descontínuo, de cátedra, a douta Comissão de Educação e Cultura opôs 
mais um obstáculo à proliferação daqueles que José Nilo Tavares chamava de 
"quebra galhos". 

IV- Parece-me, data venia, desnecessário o art. 41' do Substitutivo da 
Comissão de Educação e Cultura, eis que os professores estrangeiros são con
tratados em regime especial de trabalho. 

V- Outrossim, os arts. 41' e 5"' da Emenda Substitutiva que apresentei 
em 1974, e não chegou a ser votada, se me afiguram, com a ·devida permissão, 
de maior objetividade, evitando-se, por exemplo, a repetição ao item IV do 
art. 5'1, jâ incluído no item I. 

VI - Louvável_a idéia que inspirou o art. 6"' da Emenda Substitutiva, 
ainda que não se posSa afastar a possibilidade de conflito com leis que regula
mentem outras profissões, como, pOr exemplo, a dos geógrafos. De qualquer 
sorte, acredito desnecessários os itens I e_ II desse artigo. 

VII - A douta Comissão de Educação e Cultura preferiu regulamentar 
a organização e funcionamento do Conselho Federal de Economia e dos 

- Ctiiiselhos Regionais, direitos e deveres de seus integrantes, anuidades e ta .. 
xas, e penalidades a que fJ.Cam sujeitos. Esta Comissão, como aliás o Projeto, 
criava apenas os Conselhos, deixando à regulamentação os demais aspectos. 
Temo que o enquadraniento excessivo dos profissionais acabe por uma buro~ 
cratização nefasta ao desenvolvimento da classe. A arregimentação, através 
de sindicatos ou associações já constituídas ()U em processo de formação, 
apresentaría, a meu vei, uma forma mais natural e mais salutar de organi
zaçãO social dos profissionais. 

Essas considerações s~~!_e o mêrito do substitutivo não dizem re_speito, 
entretantO; à cOnStitucionalidade ejuridicidade. que essas são incont~tes. Va
lem como contribuições sobre o pronunciamento da ilustrada Conlissão de 
Educação e Cultura, a que cabe, especificamente, a apreciaçã< jo mérito do 
PrOjeto. Com efeito, o art. 101 do Regimento Interno 4eclara que ~~a Comis~ 
são de Constituição e Justiça deverá, sempre, opinar sobre a constitucionali
dade e juridicidade de substitutivo_ oferecido por outra Comissão". 

VIII - Ocorre, entretanto, que aquela nobre Comissão não previu o 
modo como se constituiria o·-prímCiro Conselho Federal de Sociologia. O 
Projeto confiava ao Poder Executivo a escolha dos primeiros integrantes dÇl 
Conselho (art. 4"', § 49). Emenda aprovada nesta Comissão determinava que 
tal eleição fosse feita pelos representantes dos Sindicatos e das Associações 
Profissionais de Sociólogos existentes no Pafs (Emenda nP 4-CCJ). Assim, ne
cessário será esclarecer como se organiZará o primeiro Conselho Federal de 
Sociologia. Penso que, nesse ponto, cumpre a esta Comissão suprir a omissão 
e sugerir, como subemenda, o texto antes aqui aprovado. É o meu parecer. 

Subemenda 

Inclua-se, renu~eran~()-_Se os atu~i~---ª~· 37 e 38: 

"Art. 37. A escolha e a investidura dos primeiros integrantes 
do Consçlho Federai de Sociologia serão feitas pelos representantes 
dos Sindicatos e Associações Profissionais de Sociólogos existentes 
no País." 

Sala das Comissões, 5 de novembro de 1975.- Accioly Filho, Presiden
te- Nelson Carneiro, Relator - Helvfdio Nunes - ltalfvio Coelho- José 
Sarney - Leite Chaves - José Lindoso - Dirceu Cardoso. 

PARECER No 172, DE 1981 
Da Comissão de Legislação Sodal 

Relator: Senador Lenoir Vdrgas 
O presente projeto, apresentado em 1975 pelo então Senador Vascon

cellos Torres, tem por objetivo regulamentar a profissão de sociólogo. 
Em sua longa tramitação nes_ta Casa, a proposição recebeu diversas 

emendas, particularmente das Comissões de Constituição e Justiça e de Edu~ 
cação e Cultura, consubstanciadas em minucioso substitutivo que abrange to~ 
dos os aspectos relacionados com o exercício profissionaL 

Sucede que, paralelamente, tramitava no Congresso Nacional outro pro
jeto, de idêntico objetivo, que se transformou na Lei n"' 6.888, de 10 de de
zembro de 1980. A despeito das referências feitas a Cste projeto no bojo dos 
pareceres daquelas Comissões, não foi feita a anexação das duas proposições, 
como faculta e aconselha o nosso Regimento Interno. 

De Cfualquer forma, depreende-se pela leitura daqueles pareceres que 
houve um aproveitamento substancial dos aspectos fundamentais do projeto 
em exame, exaurindo, assim, os seus objetivos, agora superados, definitiva~ 
mente, pela superveniência- da referida lei. 

Ante estas considerações, opinamos pela prejudicialidade da proposição 
e, conseqüentemente, pelo seu arquivamento. 

Sala das Comissões, 7 de maio de 1981.- Raimundo Parente, Presidente 
- Lenoir Vargas. Relator - Almir Pinto- Deja.ndir Dalpasquale- Eunice 
Michiles - Humberto Lucena - Aloysio Chaves - José Fragelli. 

O SR. PRESlDENTE (Cunha Lima) - O Expediente ' 'o vai à publi
cação. 
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A Presidência receh::-u~ ao Governador do Estado do Ceará, o Qficio 
S/13, de 1981 (n9 01/81, na origem), solicitando, nos termos do item IV do ar~ 
tigo 42 da Constituição, autorização do Senacl.o Federal a fim de qu~_aquele 
Estado possa realizar operação de empréstimo externo, no valor de US$ 
30,000,000.00 (trinta milhões de dólares), para o fim que especifica. 

A matéria será despachada às ComissõeS de Finanç'as e de Constituição e 
Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Sobre a mesa, requerimento que 
será lido pelo Sr. J9wSecretário . .,...- - - --

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 88, DE !981 
Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição, 

nos Anais do Senado. Fedt;:r::1 das Ordens do Dia do Minístro do Exército, 
GerieralwdewExér.~ito Walter Pires""· r: .. J.lho_~_fdbuquerque; da Aeronáuti .. 
ca, Tenente-Brigadeiro-do-Ar, Délio Jardim de Mattos; e do Chefe d.o Estado 
Maior da Armar a, Almirante Roberk Andersõn Cavalcanti, em· comemo
ração ao trigésirr,o sexto aniversário do Dia da Vitória das Forças Armadas 
contra o nazi-fasciSnio, na Segunda Guerra Mundial, realizada no último dia 
8, pela manhã, no Monumento Nacional dos Mortos, no Rio de Janeiro. 

Sala das Sessões, II de maio de 198 L :.._ Loun'val Bãptista, 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- De acordo com o§ 1' do art. 233 
do Regimento Interno, o requerimento que vem de ser lido sCrá submetido ao 
exame da Comissão Diretora: 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre. Sr. Seoad.or Lourival Baptista, por cessão 

do Sr. Senador Jutahy Magalhães. .. _ _ 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte dis

curso-.).- .Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
Os principais jornais do País vêm divulgando notíCias-no senifdO·de que 

o Ministro da Educação e Cultura, Rubem Lu~:hyig, teria solicitado ao Conse
lho Federal de Educação estudos ç:oncjusiv~s a respeito dos assuntos báSicos 
transformados, no decorrer destes últimos anos, em sérios desafios, cuj~ so
luç-:io já rião mais admite qualquer protelação. 

Destaca-se, nesse conjunto, a implantação do ensino superior pago, 
eliminando-se a gratuidade indiscriminada. _ 

Os outros problemas incluídos no elenco submetido ao exame do éonse
lho Federal de Educação, para um pronunciamento definitivo, são igualmen
te fundamentais e, na verdade, todos eles se inter-relacionam e desembocam 
no imenso estuário de uma complexa, abrangente e transcendental ínterrro
gação: como tornar exeqüível a educação integral, precondição para a viabili
dade do projeto nacional _de uma grande Nação e do bem-estar de todos os 
brasileiros? 

Evidentemente, a transformação das 19 Univer~içlad~-EidCi:i~sem Fun
dações, desde que o Go.verno· Federal proporcione condições de autonomia 
efetiva e de patrimônio, para que usufruam de toda sua autonomia; a viabili
d.ade da organização de um sistema nacional 9e ensino pré-escolar, acoplado 
à rede escolar existente; as alternativas de atendimento aos alunos carentes; a 
solução definitiva dos problemas do ensino profissionalizante do 29 grau, pre~ 
visto na Lei n9 5.692; as novas fontes de recursos e diretrizes para o Crêdito 
Educativo, são, todos, problemas amadurecidos, acerca dos quais pretende o 
Ministro da Educação saber, como t: justo, o que a Nação_ sente, espera e dese
ja. acentuando, contudo, que .. os caminhos a seguir serão mostrados pelos es-
tudos do Con.s.elbo Federal de Educação e pelo debate nacional sobre o as
sunto~<. 

Tem razão o Ministro Rubem Ludwig em proinover o debate, em todo o 
País, sobre tais problemas, convocando os brasileiros, atrayês do ~EC, por 
se tratar de matéria indissoluvelmente_ ligada ao destino de cada um de nós e 
de cada família, sem exceção. 

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

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE)- Com prazer. 
O Sr. AI mi r Pinto (PDS--, CE) -Nobre Senador LourivalBaptista, fico 

muito satisfeito porque ouça V. Ex• abordar_um-assun(Õ sabre o qual tenho 
já; nesta Casa, por duas VeZes falado: estruturação·.do ensino neste País. Jã 
nesta Sessão Legislativa, neste primeiro período, tive a oportunidade de ocu
par a tribuna do Senado e dar o meu. ponto de vista em relação a essa estrutu
ração._E dizia eu que, sendo _constitucional~ente o ensino primário o ensino 
obrigatório da Nação, este deveria ser tod.o ele custeado pelO Governo Fede
ral, e não da maneira como acontece, de os Estados, a União e os Municípios 
fazerem o estudo primário~ A cargo dos Estados ficaria exatamente·o·ensi~o 
secundârio e o universitário ou superior a cargo· de fundaÇões controladas 
pelo Ministério. No caso do ensino superior, essas fundações seriam o liame 

entre os estudantes carentes e a Caiia. Econôrnica ou o Banco do Brasil, atra
vés do Crédito Edu.cativo+ Os estudantes que tivessem meios, pagariam as 
seus estudos, e· os que não tiVessem fariam o· em·prêstimo às casas bancárias 
da Naç.ão, C"ã.ixa Econômica e Banco do Brasil. Agradeço a V. Ex•. 

O SR. LOORIVAL BAPTISTA (PDS -SE)- Sou muito grato a V. 
Ex•, Senador A)riür Pinto, por este depoimento que dá a respeito do ensino 
em nosso País. Como consagrado mestre, V. Ex' bem sabe o que deve ser fei
to e a maneira como nós deveríamos empregrar esses recursos do Ministério 
da Educação e Cultura. Muito grato a V. EX•, eminente Senador Almir Pinto. 

Possivelmente, a questão mais polêmica, no momento, geradora de dis
cussões intermináveis, e-a -que Se refere ao ensino superior pago. 

Na opinião do Ministro Rubem Ludwig,- divulgada pelo .. Globo", em 
sua edição de ll.4.l98l, ... "a maioria dos alunos que estuda nas Universida
des Oficiaís, tem condições de pagar o seu estudo". uPara issO, - acentuou, 
~creio que deve haver alunos gratuitos, e não escoia gratuita". 

uAs escolas oficiais oferecem ensino gratuito a 25% dos universitários. 
Os 75.% restantes, que estudam em escolas particulares, talvez não tenham 
condições de pagar seu estudo e talvez precisem de ajuda". 

Segundo pensa o Ministro, devem ser oferecidas aos alunos carentes bol
sas de estudo ou Crédito Educativo, que lhes permitam pagar as anuidades 
escolares e sua manu.ntenção. 

Convém relembrar, nesta. oportunidade, que embora extremamente con~ 
cisa's, as diretrizes do Presidente João BapUStii Figueiredo consagraram uma 
politica clara e realista, antes mesmo de Sua Excelência assumir a Presidência 
da República. 

Entendia o Chefe da Nação, quando falou aos Ministros recém
escolhidos para seu Governo, em fevereiro de 1979, que as suas diretrizes no 
campo da educação se consubstanciavam muma política caracterizada~~ ... pe~ 
la maior gratuidade dos ensínos primários e mêdio, pela menor gratuidade do 
ensiito Superior, e pela crescente responsabilidade da União nos dispêndios 
educacionais". 

T::j.is diretrizeSToram ttánsrtlitidas à Nação, naquela oportunidade, ainda 
em fevereiro de 1979, da seguinte forma: 

''O .ensino de 19 g!au serã público e gratUito, ministrado pelo Município, 
com a cooperação do Estado e supervisão federal, e poderá ser suplementado 
pelo setor privado. 

.O ensinó do 29 grau, será profissionalizante, e cada vez mais gratuito, 
com aumento da participação da União nos dispêndios. 

A gratuidade do ensino superior somente será proporcionada para as 
famílias de menor renda, ampliando-se o sistema de bolsas de estudo e cr~dito 
educativo". 

São, como se ve claras e írisofismãveis, as diretrizes do Presidente João 
Baptista Figueiredo, que assim concluiu a definição de sua filosofia de GoverM 
no: 

"A educação estará a serviço da dem.ocratização do sistema político. 
A política educacional terá como principal objetivo formar o homem 

médio produtivo, d'e conformidade com as peculiaridades regionais e inspira~ 
da nos desníveis sociais e eConômicos. 

A União coiltimiarâ ministrando o ensino de Moral e Cívica e Educação 
Física:· -

A oferta de matrículas, a todos os níveis, ser'á feita de acordo com as ne
cessidades do mercado de· trabalho. 

· Os curSoS de pós-graduação serão seletivos e deverão ser iguais aos me~ 
lhores do mundo. 

A r~muneração dos professores deverâ ser atrativas, a fim de que a edu
cação absorva pessoal mais qualificado." 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
Tudo indica que o Conselho Federal de Educação encerrará, com a ur

gência· que se impõe, os seus índispensáveis estudos, possibilitando ao· Minis
tro da Educação e Cultura, ouvir a Nação a respeito das suas propostas con~ 
clusivas e, afinal, sugerir à decisão do Presidente da República, as soluções 
desejadas pelo povo brasileiro. . _ 

lnstituídç. c::m 1961, pela Lei de Direirizés e Bases, o Conselho Federal de 
Educação, tem como finalidade precípua, traçar as normas fundamentais do 
ensirio a serein obedecidas no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Fe
deral, os princípios e as regras a que devem ajustar-se, em concreto, os ser
viço.s da educação e do ensino. 

-É o órgão superior de todo o sistema educacional brasileiro cujas delibe
rações, 'todavia, solneilte ãdquirem eficáci'a quando homologadas pelo Minis
tro de Estado da Educação e Cultura. 

Aliás, Si'. Presidente, o terreno estã preparado para as decisões colima~ 
das, em virtude dos· diagnósticos existentes, oriundos das inúmeras investi~ 
gações levadas a efeito nessa áréa ·complexa e vital das nossas realidades. 
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Recordo-me, neste momento, do Relatório do_Grupo de Trabalho insti
tuído em 2 de julho de 1968, pelo então Ministro da Educação, o Senador 
Ta:rs.o Outra, exatamente constituído para equaCionar e resolver os proble
mas da Reforma Universitária. 

Destaco, desse documento, o seguinte tópico: ..... A ação do Grupo de 
Trabalho se insere nesse contexto como dispositivo que tende a impulsionar o 
movimento de refomlas, ofereCendo resP:Oslil.S concretas a necessidades ur
gentes do Sistema UniversitáriO. Estas necessidades, na opinião dos que me
ditam o problema do ensino superior; Correspondem às seguintes áreas: for
ma jurídica, administri.!ção e estrutura da Universidade; organização dos cur
sos e currículos ·e articulação com a escola fnédia; formação, carreira, regime 
de trabalho_e_remuneração do corpo docente; participação do estudante na 
vida universitária e na administração da insfítli"ição; criação de uma superes
trutura destinada à pesquisa avançada e formação do professorado; expansão 
do ensino superior; recursos para a educação e mecanismos de_ financiamento 
da Universidade". 

No que tange, especificamente, ao problema do ensino superior pago, o 
ilus_tre Senador J arbas Passarinho, exarninou~o Sob Os niais diversos ângulos, 
definindo-:.e a respeito, com a coragem, a competência e o realismo que ca
racterizam sua atuação como educador, políticO- e-administrador. 

O seu posicionamento sobre a rriatéría teve grande repercussão, de tal 
forma que a tradicional Revista do Sen·iço Público, transcreveu em sua edição 
de janeiro-abril de 1971, volume I06, nº l, páginas 15, 16, 17 e 18, o artigo in
titulado: Ensino SuperiOr: Quem pode, deve Pagar, cuja incorporação solicito, 
ao texto deste meu pronunciamento, pela atualidade de que se reveste, apesar 
de escrito em novembro de 1970. 

Desejo salientar, que, pessoalmente, sempre defendi, e continuo defen
dendo, com vigor, o máximo de facilidades e auxílios de toda ordem,_ para es~ 
tudantes pobres, que não podem custear os seus estudos. 

As famílias carentes,- das quais se originã.ril"Os vastos contingentes de
estudantes pobres, devem ser assistidas, por todas as maneiras possíveis. 

Quanto aos que podem pagar, seinpr'e fui de opinião que devem fazê-lo, 
por uma questão de solidariedade sociaL 

Também esta é a convic_ção do ex-Ministr_o_Eduardo PorteUa, quando_ 
traç_o, no delineamento das macrofunções do MEC. o panõram.a-do ensino 
superior, e preconisou, dUrante sua curta, porém dinâmica e clarividente ges
tão, em termos de Justiça S_ociaJ inar_redável, a responsabilidade das camadas 
ricas da população, no tocante ao custeio da educação universitária dos estu
dantes ricos. 

Para o ilustre Ministro Eduardo Portella, também ''os que podem, de-
vem pagar". _ _ _ 

Sr. Presidente, acredito que o povo brasileiro, lã se manifestou, através 
do texto lapidar da CÔnstituição de 1946, qt.ümdo estatuiu, numa síntese ad
mirável: 

''1 - O ensino prirriârio é obrigatório; 
2 -_Q ensino primâdo- é gratuito para todos. O ensino ·oficial 

ulterior ao primário sê-lo-á para quantos provarem falta ou insufi
ciência de recursos." 

E, conduindo, Sr. Presidente, independentemente dessa aspiração cons~ 
titucional, deseja também, a Nação brasileira, que o Presidente João Baptista 
Figueiredo, concretize as suas diretrizes, promovendo_ uma maior particiM 
pação do MEC no Orçamento Geral da União, pl-oporcionando-lhe maiores 
e mais substancí:iis i'ecUfSõs~ a lihi de que· ô Bra:SH recupere o tempo perdido, 
deixando de ser o País do Futuro, de um futuro sempre adiado,- para ser a 
esplêm:iida realidade de uma grande Nação do presente, uma autêntica Potên
cia Mundial no prazo de uma geração,- o que depende, exclusivamente, da 
multiplicação dós iilvestifnentos e recursos ·nas_ "J:frioriâades do desenvolvi
mento educacional do País. 

Prioritários e inadiáv6ís, como grande fonte geradora de __ empregos, de 
renda, de progresso e de bem-estar de toda a Nação, os investimentos com a 
educação se impõem, constituindo uma exigência nacional impostergável. 
(Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL 
BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

Revista, do Serviço Público 

ENSINQ_SUI'ERIOR: QUEM PODE OEVE PAGAR 

Jarbas G. Passarinho 
Ministro da Educação e Cultura 

"Dcsejaríamás que-pudessem ser Instruídos plenamente, atin
gindo assfiri-2COriipleta humanidade, não _somente umhOJ!l-em, al
guns homens ou muitos homens, mas todos os homens em coD.junto 

e cada um ISoladamente, jovens e velhos, ricos e pobres, nobres e 
camponeses, homens e mulheres, isto é, cada ser humano; para que 
por fim; to-do o gênero seja instrUíd-o, qualquer que seja sua idade, 
seu estado, seu sexo, sua nacionalidade." (Comênio) 

Estas nobres palavras de Jan Amos Comênio, o grande educador faleci
do há precisamente três séculos, ganharam autorizada atualidade quando a 
UNESCO a·s rePfOâuziu, em 1968, em seu importante repositório ·~o Direito 
de Ser um Homem", e permanecem plenamente válidas neste Ano Internacio
nal da Educação, quando o Ministério da Educação e Cultura ultima um pla
no para a reformulação do custeio do ensino público superior, indispensável 
à concretização de um velho ideal ainda inatingido. * 

A Utopia do Ensino Gratuito 

O problema do custeio do ensino pú.blico reclama solução adequada, 
uma vez que, com cerca de cinco por cento de nosso produto interno bruto jâ 
empregados em educação, o que nos assegura posição vanguardeira no con
fronto com os demais países, seria difícil cogitar de qualquer acrêscimo dos 
recursos para esse serviço, cada vez mais essencial. 

A questão é mais ampla do que se pode imaginar, a bem dizer começan
do no dispositivo constitucional que estabelece a obrigatoriedade e a gratui
dade universal do ensino primárío, quando sabemos que em boa parte de nos
so território esse ensino não é obrigatório n~m gratuito, pela simples razão de 
que não existe; e se refletirmos a respeito sem os condicionamentos decorren
tes do longo convívio com a utopia da gratuidade do ensino, acabaremos per
cebendo que ele não existe exatamente por pretender ser gratuito. 

* O artigo foi escrito em novembro de 1970. 
A gratuidade universal apenas tem sentido" quando é de fato universal, e 

não poderemos ter ensino para todos enquanto não aceitarmos essa óbvia 
verdade. O ensino gratuito só é uma realidade na região ou Estado que tem 
condições para estendê-lo à população inteira, o que no B~asil provavelmente 
só ocorre na Guanabara e na capital de São Paulo. Fora daí, no outro Brasil 
(que poderíamos subdividir em vários brasis, do pré-histórico, que a Rodovia 
Transamazônica vai integrar, ao século XXI, de Brasília), o chamado ensino 
gratuito não passa de antidemocrático privilégio. 

-A incongrliêrlcia é miiis evldente no ensino superior, que começa a 
estender-se à pós~giãduação; e por isso ninguém discute de boa fé a necessida
de de reformular seu custeio, para evitar que a: gratuidade indiscriminada, be
neficiando tainbém quem dela não nc;:cessita, longe de concorrer para a difu
são do _ensino, continue a dificultá-la. 

Pior que Utopi-a: Insinceridade 

Não falta quem, considerando esse efeítO contraproducente da gratuida
de do ensino, a encare como insincera forma de resistência ao progresso so
cial, de que se lança mão para que, sem a democrática generalização das mes~ 
mas oportunidades, se perpetue o antidemocrático privilégio da escolha para 
poucos. 

Sabe-se que a própria vida tem mecanismos niveíadores, que atenuam 
extremos e corrigem desequilíbrfos, sendo bem conhecida, pOr exemPlo-. a 
fi!ófia~OltpCló" menos a crença d3 alterriada- ascensão e queda das famílias, em 
ciclos médios de três gerações; o fenômeno, em geral apontado no terreno 
económico, também parece ocorrer na área intelectual, onde, parafraseando 
a trilogia do pai rico, filhó nobre, neto pobre, têm sido assinalados casos de 
pai sãbío, filho pedante, neto ignorante. 

Todavia, ·não podemos deixar ao lento azar dos meios naturais a cor
reção de injustiças e o aperfeiçoamento- da sociedade, para não falar no 
equilíbrio social; temos de corrigír- os erfás e cOmbater os privilégios, para 
que cheguem a todos as vantagens dâ ciência, da cultura, do progresso. Asse
gurar a igualdade de <_>portunidades é, sem dúvida, a mais nobre atribuiçãO do 
Poder Público, com a educação ao alcance de todos constituindo o instru
mento mais poderoso para seu desempenho. 

Se a evolução individual se completou pelo menos teoricamente com o 
desaparecimento da escravidão, o grande desafio de nosso tempo é a evo
lução social, no sentido de menor diferença entre pobres e ricos, e a resposta 
adequada terá de começar pelo nivelamento das oportunidades de educação. 

Solução Moderada e Viável 

Ao que tud_o indica a solução poderã ser obtida mediante aproveitamen
to da legislação do Imposto de Renda, cobrando-se parte do custo do ensino, 
nas universidades federais, quando o pai do aluno (ou ele próprio) pagar esse 
imposto - sem disCi'íininação entre quem paga e Quem não paga e sem qual
quer reflexo da obrigação de pagar sobre a vida escolar do_estudante, que de 
maneira alguma serâ afetada, nem mesmo na hipótese de sonegação ou iro
pontualidade. 
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A proposição em estudo tem o mérito inicial de estabelecer um critério 
objetivo e justo para distinguir entrC quem Õeve e quem não dCve participar 
do custeio do ensino, e_esta, em verdade, era a questão básica, para a qual en
fim se encontrou resposta na conjugáção com o ImpostO de Renda, outro ex
traordinário fator de ordenamento e racionalização da sociedade democrâti-
ca. 

O que o interesse público exige não é a gratuidade indiscriminada e sim 
uma gratuidade limitada aos que dela necessitem, sendo mestno de desejar 
que esse número se torne cada vez menor, para ser cada vez maior o número 
de estudantes. Conhecido escritor ressaltou que o imPórtante numa· escola 
pública não é que ela seja gratuita, mas que seja uma escola- isio é; que exis
ta e funcione bem. 

Sem se dispor ainda de elementos para levantar o custo exato do ensino 
oficial, pensa-se numa solução prática: arbitrar um valor médio, que, aplicá
vel a todos os casos, deverá conduzir sempre a uma participação inferior ao 
custo real desse serviço, hoje tão indispensâvel. 

Em mais de um enSejo se tem tentado resolver a questão, inclusive me
diante legislação específica, sem que; todavia, tenhã. sido possfvel chegar are
sultados concretos. A solução agora proposta não é completa, m~s dificil~ 
mente poderia ser, e talvez nem devesse, pois o melhor caffiinho ê quase Sem
pre gradual, paulatino; com o tempo se poderá ir mais longe, porém o essen
cial é começar, dar o primeiro passo- ou o pontapé inicial, para usar uma 
linguagem que o Brasil inteiro fala. 

Outras Medidas 

Para proporcionar ensino a todos, assegurando -iguald8de de oportuni
dades, não bastará a reformulação· do custeio do ensino superior, porém o 
Ministério da Educação, cônscio das responsabilidideS que lhe cabem no go
verno patriótico do Presidente Médici, jâ estâ lutando em outros setores, 
como o MOBRAL, em plena atuação de âmbito nacional; o ensino funda
mental, em final de estudos; os ginásios orientados para o trabalho, em adían
tada fase de implantação; a reforma universitária:, também em boa marcha; o 
desenvolvimento do ensino de pós-graduação, indispensável a essa reforma, 
através do preparo e aperfeiçoamento do corpO docente de ensino superior; e 
assim por diante. 

A cobrança parcial do ensino universitário não será tudo, -mas sem isso 
todo esforço será pouco, para não dizer inútil. 

Ninguém Deseja Privilégios 

Os próprios estudantes e suas famítías decertO acolherão com simpatia 
uma modalidade moderãda de participaÇão no custeio do ensino superior: 
com a 8:enerosidade e lucidez da juventude, os moços sabem que o ensino gra
tuito só beneficia uns poUcós privilegiados, e no fundo ninguêm se sente à 
vontade nessa condição. Compreendem-inclusive que haverá maior número 
de vagas quando a gratuidade deixar de beneficiar os Q.ue dela não necessi
tam. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Nobre Senador Lourival Baptis
ta, V. Ex• será atendido quanto à solicitação da transcrição no discurso que 
acaba de pronunciar. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente~ - ----
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante, por cessão do 

nobre Senador Dirceu-Cardoso. 
O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS- AL. Pronuncia o seguinte discur-

so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: -
A propósito de conceitos recentemente emitidos por altas autoridades 

governamentais sobre_ a indústria autómóbilística nacional, o jornalista Ari 
Cunha, no Correio Brazi/iense de ontem, escreveu, sob o título "Desprezo a 
quem produz'\ artigo cuja leitura passo a proceder: • 

DESPREZO A QUEM PRODUZ 

AR! CUNHA 
Não tenho a menor procuração para defender a indústria autoR 

mobilística, mas e~tra11h~, como todo mundo, o comportamento do 
Governo com um setor que consome nos-sas matérias-primas, esti
mulando novos investimentos, com um setor que paga impostos na 
importância da m'etade do preço do produto acabado, ·com um se
tor,'enflm, que sempre recebeu atenções, mas que de uma hora para 
outra caiu no descaso, na desgraça. 

Sempre achei exagerada a proteção, desde o começo, para as 
montadoras. Como resultado, por um car~_o_ siJ!lples a gente paga, 
aqui, mafs- caro que Uin carro ·de luxo nos Estados Unidos ou na Eu
ropa. Mas tudo era em benefício do país. Aí, estã certo. 

D~ repente, o automóvel deixou de ser luxo no nosso país, e ~o 
Governo contínuou com a mesma fatia no preço do carro pronto. 
Não pensou que, reduzindo sua arrecadação, iria beneficiar a popu
lação. 

Agora, os preços estão altos demais. O povão não pode mais 
comprar carro. A gasolina é quase a mais cara do mundo, tamb~m 
para cobrir os fundos criados pelo Governo. E tudo de'Saba sobre as 
costas da indústria, e não do Goverri.o, como seria o caso. 

Hoje, produzir automóvel chega a ser quase crime. Se o Presi
dente diz q_ue tal fábrica já ganhou demais no país, e agora .. que se 
vire", vem o Ministro do Planejamento acusando de cartel. Por seu 
-turno, o Ministro da IndUstria e do Com6rcio sugere "uma revisão" 
dos tipos de automóveis. 

A par disto, ninguém se lembra de um detalhe: 70% dos compo
nentes que fazem um automóvel, têm preços regulados pelo GOver
no, e é ele quem determina automaticamente esses aumentos. 

Afin~l cJe contas, a indústria automobilfstica sustenta milhões 
de pessoas através de seus empregos; movimenta bilhões de cruzei· 
ros em impostos, e não deve ser tratada como uma indústria de mar
ginais. Numa hora de dificuldade, se não há condição de apoio, pelo 
menos o silêncio jã seria um carinho, ao contrário das pedras que es
tão sendo jogadas. 

Este o artigo. 
Concordo inteiramente, Sr. Presidente, S!s. Senadores, com o jornalista 

A ri Cunha ao profligar a injustiça que se comete contra a indústria automo~ 
bilística nacional. Permito-me aduzir que, já no ano passado, a exportação de 
automóveis nacioriais propiciou divisas que suplantaram, folgadamente, os 
544 milhões de dólares relativos à remessa de lucros e dividendos de todas as 
multinacionais que operam no País. E neste 1981, em que o nosso mais cru
cial problema é o fechamento do balanço de pagamentos, as exportações de 
automóveis se alçarão muito além de um bilhão de dólares, 

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

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Almir Pinto, por cessão do nobre Se_nador Berna,rdino Viana. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ao mesmo tempo inscritos para registro de efemérides por demais gratas 
ao gênero humano - estávamos eu e a Senadora Eunice Michiles. 

A mim coube manifestar a homenagem do Senado da República às 
Nações Democráticas do Mundo, no dia em que se comemorava o transcurso 
do trigésinio sexto aniversário da vitória por elas obtidas, na Segunda Grande 
Guerfa, ocorrida no dfa 8 de maio de 1945, quando assinado foi a rendição 
das Forças Totalitárias e, conseqUentemente, selada a paz. 

A Senadora Eunice Michiles pronunciou comovente oração, em que 
realçou a dignidade da Mulher, homenagean!;Io-a no dia das Mães, que trans
correria no segundo domingo do mês de maio, este ano recaindo no dia 10, 
ontem passado. 

Não deveria faltar nesta Casa, a palavra do homem que busca a mulher 
como sua inefável companheira, jã que os dois se completam pela inteligência 
e pela irresistíVel força do a"mor. 

Se a inteligência '•é como o sol, go_~a de exibir-se, na apoteose dos raios 
fulgurantes, o amor ê como a violeta, gosta da solidão, - é a apoteose dos 
perfumes redolentes". 

Nunca esqueci do que ouvi na minha infância que a tudo guarda de ma
neira imperecível, as palavras cand~ntes de um eloqUente homem de letras, 
quando procurava traçar uma comparação entre o homem e a mulher, assim 
se expressando: .. Se o homem é o sol, porque tem o dom primacial da inteli
gência, ilumine o mundo com a luz do seu talento; se a mulher é a flor, porque 
tem o segredo inviolável dos afetos do coração, balsamise o universo com o· 
aroma de suas virtudes. Este é o seu destino imortal, esta a sua missão sobera
na!'' 

Este epíteto escrito na lápide do tempo, por muitos .dias figurou no qua
dro negro da escola primária, que freqUentei n3. minha adorada cidade- La
vras da Mangabeira, implantada na parte meridional do meu Ceará. 

A professora, D. Amélia Braga, a quem rendo, neste instante, a mais sen
tida homenagem, por nunca esquecerMlhe o nome - pela candura e devota
mento com que se dedicava ao magistério, instruindo e educando almas in
fantis que começavam a desabrochar para a vida. 

Costumava dizer-se a nossa segunda Mãe, tal o carinho a que todos dis
p-ensava, fõsse pobre, fosse rico, não lhe importante também a cor. 

O respeito que sempre nutri pelas preceptoras das escolas primárias do 
Brasil, é por apreciarMihe o devotamento à causa da Instrução. O quadro pri-
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moroso que temos diante de nós, da educadora brasileira enfrentando o des
conforto no exercício da sagrada missão, torna-a,7 por isto, merecedoras do 
nosso apreço e maior respeito, fazendo jus a uma renumeração gratificante, 
pelo abnegado desempenho da nobilitante profissão. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
A data que ontem transcorreu e anualmente festejada pela família brasi

leira, num eloqUente testemunho à dignidade da mulher-Mãe, serve para 
realçar as preciosas lições da história, que traz eni alto relevo as excelências 
das condições sociaiS que- a· mulher deve experimentar, em toda a sua plenitu
de, principalmente agora, no conviver com a cívilização presente. 

Ser mãe é estar p-ossuída da divina graça que Deus lh'a concedeu. 
Na reprodução da espécie, ela se transforma como que naquele Ínistério, 

contido num vaso de perfumes, e de onde nascerão os seres humanos advi
nhas de uma fecundação biologicamente racional, trazendo em si, fi!. sacrali~ 
dade da vida conjugal. 

Sabe-se que foi a mulher ,:_ a- última criatura na ordem da existência; e 
por isto mesmo a pr~meira maravilha de Deus na ordem da perfeição e da be
leza! 

Daí conceber-se que n-enhum outro ser teve gênese mais cuidada nem 
destino mais sublime. 

Haverâ, por acaso, neste mundo, sublimação ffiá.iOr do que a de ser Mãe? 
Todos sabemos, por que desde os albores da vida que ouvimos falar, ha

ver Deus feito ó homem à sua imagem e semelhança; mas tambêm se ouvia 
que na gradação original dos seres faltava um, sem dúvida superior a todos os 
outros e que deveria ter uma origem mais limpa, Gâ que o homem fora tirado 
da terra) mais elevado e mais nobre. 

Quem poderia ser esse ente ass_im tão misterioso que faltava ser criado? 
A resposta iremos buscar nas letras sagradas que atestam~ "sentindo 

Deus que a solidão do homem era uma nota grandemente desafinada no con
certo universal dos seres, quis que a harmonia da criação fosse perfeitau. 

Logo, Srs. Seriadores, era a Mulher que faltava, e a sua ausência, levava 
ao entendimento divino, que nada podia haver de belo, de harmônico e de 
perfeito no mundo. 

Com a--aparição da Mulher, aquela a quem Deus conferiria _o dom subli
me da Maternidade, teve o Criador para com ela tamanho esmero e tão espe
cial carinho, que adensou e condensou no seu espírito a beleza do verdadeiro 
sentimento de ser Mãe! 

. Assim, nada mais justo do que a homenagem que esta Casa -tributou à 
mulher, no dia das Mães, pela vo~ feminina, e cOncisa da Senadora Eunice 
Michiles que também Mãe, responsâvel e carinhosa, formulou apelo aos 
Mandatários da Nação, dos Estados e dos Municípios, no sentido de apoia
rem à mulher no ato sagrado da maternidade, dando-lhe assistência e meios 
para educar e orientar os filhos, propiciando-lhes uma vida compatível com a 
dignidade humana. 

Mulher do Sul, mas com inteira vivência na Amazônia, conhece profun
damente o pauperismo e o desconforto em que vive mergulhada a sua gente, e 
por isto mesmo, clama da tribuna do Senado Federal, por assistência médica, 
educacional e aUmentar que venha minorar os problemas sociais da desprote
gida região setentrional do País. 

Pretendo com este singelo pronunciamento;- como pai, homenagear a 
Mãe dos meus filhos e as Mães de todo o Srasil, na data a elas c_onsagrada. 

Quem contemple a Mulher J\.fãe - vê diante de si um pouquinho de 
Deus e muito de anjo; tutelar que guarda e orienta o filho na senda do porvir. 

Toda Mãe é uma escola, como bem o disse Michelet, citado por D. José 
Newton, Arcebispo de Brasilia, em Saudação dirigida às Mães do Brasil; e 
ajuntou S. Revma.:~ "Nessa E_scola ê _que todo homem dever receber a for
mação para ser feliz:- feliz na terra, feliz no-Cêu". (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Até meados de março deste ano, diante da prolongada estiagem do semi
ârido nordestino parecia evidentemente caracterizada mais uma seca naquela 
sofrida região. E nessa hipótese, todos se voltavam para as previsões feitas 
pelo Centro Tecnológico de Aeronáutica, em São Josê dos Campos no ano 
p~ssado, as quais previam cinco anos -de- Seca para o Nordeste, a partir de 
1979. 

Foram tomadas as primeiras providências de assistência aos flagelados 
pela calamidade, dentro de um plano de emergência conhecido pelo Senado e 
pela Nação; mas eis que, na segunda quinzena de março começaram a cair 
copiosas chuvas em todos os Estados do Nordeste sobretudo J!3 zona semi
ârida, enchendo de esperanças aqueles que ali mourejam. De uma hora para 
outra a situação social se transformou: todos aqueles qu_~ se encontravam 

desempregados, vivendo basicamente - a maioria deles - às custas do 
auxílio do Governo, deslocaram-se para o amanho de suas terras, e começou 
o- cultivo da lavoura, inclusive algodoeira. Os pastos enverdeceram trazendo 
novas condições de vida aos rebanhos, e tudo enfim se tornou mais alegre e 
mais feliz na região nordestina. 

Esperava~se, Sr. Presidente, que aquélas chuvas representásserri u-m 
inverno regular. Mas, o fato é quê elas se foram; .as plantações foram feitas 
mas não calram, nas épocas próprias, novas chuvas. E jâ a esta altura, em 
todo _o Nordeste há de novo uma s~tuação de desespero, uma situação de 
angústia. No meu EstaSo, a Paraíba, hâ poucos dias, houve ameaça de saques 
nas cidades de São Josê de Piranhas e de Bonito de Santa Fé. 

Ainda hoje tive noticias de Patos - uma das cidades mais importantes 
do sertão da P'c:~.raíba - de que lã, as chuvas ainda não voltaram _a se 
precipitar e com isso hã o perigo de se perder a lavoura plantada, inclusive de 
uma redução bem acentuada na colheita d() a,lgodão. 

Ora, Sr. Presidente, quando aqui esteve o Sr. Ministro do Interior, 
Mário Andreazza, S. Ex• entre outras considerações disse o seguinte: 

"Apresentou o Ministério do Interior, em 16 de março, em 
despacho_ com o Presidente _d_ª __ República, relato minucioso da 
situaÇão, frisando q-ue, a despeito -da ocOrrência de chuvas espa-rsas, 
na Região, a partir do dia II de março, era possível que o quadro 
acima descrito persistisse, tornanâo-se irreversível, eXiB;indo, do 
Goverrio Federal, ampla e efetiva atuação no atendimento das áreas 
e populações atingidas pela calamidade. 

Foi _ressaltado que, nos anos de 1979 e 1980, o programa 
_ emergenciãl de atendimento às populações e áreas atingidas pelas 

secas abandonara a solução tradicional de abertura de grandes 
frentes-de-trabalho e adotara estratégia que consistiu na execução 
de obras de fortalecimento de propriedades afetadas (açudes, poços, 
preparação de áreas para o plantio e outras melhorias), mantendo
se o trabalhador rural nos seus locais de origem, além de medidas 
para assegurar o abastecimento de âgua e da intensificação da 
execução de alguns programas e projetas do Governo Federal, na 
região. Foi lembrado que essas medidas tinham dado excelentes 
resultados em 1979 e no primeiro semestre -de 1980, mas que, nos 
últimos meses, vinha se verificando que, em muitas áreas, pouco ou 
nada restava a fazer em grande m1mero de propriedades, jâ 
beneficiadas pelo programa. Enfatizou-se que essa constat_ação 
recomendava uma redefinição do programa de emergência para 
1981, caso viesse- a--ser necessário, que buscasse, sem abandonar a 
execução -de obras dentro_ elas propriedades, dar ênfase a obras 
públicas, no meio rural como nas cidades, vilas e povoados das 
regiões afetadas, 9_ue evitassem grandes deslocamentos espaciais de 
trabalhadores, assegurando alternativas de emprego que, de outro 
modo, não se afigurava viâvel. 

O Presidente da República aprovou estratégia de ação para o 
programa de atendimento às populações e âreas atingidas pelas 
secas. no corrente ano, e que seria deflagrada em inícios de abril e 
que, em linhas gerais, era a seguiritC: 

I- ampliação, mediante a ação conjunta da União,_ dos 
Estados e Municípios, da oferta de_ trabalho na região, mediante: 

a) a manutenção do esquema atual de execução de obras nas 
propriedades rurais (que deveria envolver aquelas propriedades 
ainda não beneficiadas, bem como aquelas onde ainda fosse 
recomendável a continuidade dessas obras); 

b) a execução de obra_s públicas no meio rural e nas cidades, vi
las e povoados da região, intensivas em mão-de-obra (açudes. 
poços, esbadas vicinais, eletrificação rural, obras urbanas tais comó 
arruamentos, calçamentos, drenagem etc.); 

c) a intensificação e ampliação dos progr~mas especiais de 
desenvolvimento regfonal com atuação no semi~árido, 
particularmente o Programa de Recursos Hídricos, o Projeto 
Sertanejo e o POLONORDESTE, bem como sua reorientação para 
a execução de projetas intensivos em mão-de-obra; 

d) a execução de projetas setOriaís na regi1io, particularmente 
os a cargo dos Ministérios dos Transportes, Minas e Energia e Inte
rior (Com ênfase; no caso do Ministério do Iilferior, na atuação do 
BNH -:- programas habitacionais e de abastecimento de água); 

II -abastecimento de âgua às populações urbanas e rurais e 
aos rebanhos, mediante: 

a) a ampliação do número de caminhões-pipas para o 
transporte de água; 
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~ ~on;trueKõ d4lodo de d&tl!tha& liltwnédlâtla& e tõHnltll!ls, 
com · . io â!ihivbltàiiíd;td táelo~al dos ,;urt;lnh5em-~l!li!i; . 

i., - ubaateellrt~Htó nllrn~Mat dã& ~opulnçaes e dos rebanhos 
i!Hg loré~! ~retad.as, lliedlant~:. . • . .. . . . . . ... 

a) ~orin«efte de .el!~quas de aflmento1 bd!lcoi pata 
M!Hdrelálll'aç~o, p~l& COJjp.L: . . . . . . . . . . " . . . 

b) u~Kn vlgoroõll d!í R~de soMAli., dn COilAL, em toda à 
t~gla., atingida: . . . . . . 

''.1 lhlilliil!leaç!õ dos ptogl!liHãi de allmefitftçRo em. ~Xé.ê.U~~ô 
pelo Progrãl!lg Nacional de ÁlhnentileKo e Nultlçlo - PllONAN, 
atrav6a da rede eaeolar <ProgHuiiãs de merenda e!eolar) e da esttUtU· 
ra de &!lôdc pfibl!ta regional: . . . 

ti) rormaçao,. na re~IRo, de. estoquos de n~Go para ã 
alimentação dói rebanho!, através da Comlsslo de Flnanclam<mto 
da Ptoduçii<J - tf.'P, 

li!ti ;UIH~. St, íitesldei!tê, sãe provld~n.:la; que ã esta i!ÜUtãLM!il !! fiovll 
.stlagem que CAtá klliijjllido 11 iel!lAo notde;Hna, deveriam eontlnuat ~ ser 
tomadas ~elo OovêrHO Federal para atendimento das poptllneaes flllgelada! e 
umn asilst~nela mais de petto _1\ ~eOtlôtilla)tott!es.Hn,. Entretanto, f:llltl! 
surpt~!l! ~elãl de Iodai riõi, iltiH:lestlrtos, hó dltlmo !.ábado, ~m 11m ~o*lhrlo 
de televisão antplamen!e divulgado pau todo o llti!Sll, li,tt~v~! do Jornal 
Nacional, tomatM! eôliheclmento de que õ Pãlâclo do Ji!annlto Hõ.meara 
ulliu Colrtlsdo lispi:elal que se t!esloeou pliNI o Nordestre a li!ll de 
luspeclotiát M obras que 1111 cstHo sendo teall!ndas em terltlól de asslsllnda 
lts populaç~cs fl!!@cladas e que e!!ft eotillss5o, tendo 1\ trefite entre pu(ros Ulli 
C~toiiel flnlo, estaria disposta a aconselhar ao Oovetno Feçleral a 
desntlva~Ho das ftehlc8 de .emerg!nela, das trefites de lrabálho. Isto lol 
am~lnmetHc dlvulsado rto sãbado pela tv Olobo. . . 

Si. l>rMlden!e, eãUioU·Illii üjiêele a dcslgnaelo des1a eõmlssio, o iljU 
deslocamento pliH! li Nordeste, sobretudo ~or~ue iíl!e munto estA afeto ao 
Ministério do Interior a elija frente iê énedHINI h Ministro MArlo.Ándrea22ã, 
qUe, justlç!! se taça, telii•se dcsdobr~do em esforç~lf!o ii!Hildo de ptoeurar, 
ceio ltleHOs, àteliUi!l i; iilftlillehto daquelas pojiUiaç~es. 

O Sr. Almtr Pinto {l>tlll - Cl!j - Pmlliiii V. iixi ulli ajiatte? 
o SR. JtUMiHili:fô LUci!NÃ (PMOD.::-16) :· fiJltio, ~01\iQ ;e pode 

admitir ~Uc. üíHil e~lHlii~o Mlil8í!do ~elo lialáelo do Planalto ~O!!!! agir 
parãlelamente, Hüiii !liiUH!õ Clessa dltiieiiilo7 

ouço o nobre Sen!ldor Almlr fiinio. 
o Sr. AlmtrPblta (l>bs = CR)- v. kxi faz uma A!Jteelae!omulto 

sert!fttll e ll1Uitil o~iJHüMii dn atual sl!Uaç!lo do NotdeiJe.e res.ulln aqullo que 
nils lelllos tantas ve~!:i dcstaeado aqui, o trll6nlho do C't A. A,lnda h A poueo, 
lendo uma. ehlli:VI!ta de UlH t:lentlsta d.o <::tA. ele eotrlgla a derotfilaç!o que 
se ê!tává ellipics!Jiildo !Ío irábalho do CTA ttuando se pretende nMo digo sob 
a for fila de graeejo, mas querendo illeHéi!jile2íit ii fíiíbalho que aquele 6tgHo 
riwtllteo, pot lnterm~dlo do Moellm~ e do M,odátt, ta~ em benef'!clo da 
Wlloglli brasiltlra, di2endo que ele eslava erutdo porque l!stava chovendo. 
ru sernprt llquel preôelipiiil6 e quti JlOderla l!~onte~er em 1981 o que 
awntcccU em 198tl: qWiiêh!a dl!ii de chuva e o verMo sub;eqtlente arta!ando 
tudo. E o que e!trt acontecendo. Al.rtda ontem tive notldas do Ceard, de uma 
regiBo frontelrlea eotll a Pl!ralba, lpaumlrlm, perto de Cl\la!elm, de que a 
lagarta acãbou~ot completo com o algodoâl daquela região. Agotllõ ttA 
diz, eom mulla sabedoria: seea nAo é deixar de chover, a chover fora do 
tempo. AI é que e!lll. Chover quando rt~o tem mais legumes para HU~er, 
selttentêS !ii!Hi geiiiíiHiir, h*o adianta mais. Agora sim, Sr. Senad.or, Ç que eu 
11chava oportuHil d iltüiii;Mo daquela eomlssio, solicitada pelo nobre Senador 
Mareas l'relte, para ver eiií!io isllí li iejil~o d.epols da chuva e examinar as 
eonseqtll!nel!!s da atuíll eslli!gem, para ~Ue pild&ssemos ~attlclp!!t, com eettõ 
conheelmenlo, dM. medldl!S g_ue o Oovetno, ãti.liv.~i do Mlnlstêrlo .d.o lnte· 
tlor, pêft!A em tomlír elíl relaçAo 110 Nordeste. Ael!o que a oportunidade da 
coltllssBo mia CMI! e nao aquela quando estava ehovendo. 

o sli.. UtJMill!ft.tti LUcl:!liJA (PMii!l -" i>a):... Muiio obrigado a v. 
11~1 nobre Senador Almlt l>lntc, que t um estudioso dos problemas do 
No;deste. V. Ex• t.:m iliilo, ii6i êihiiilds diante de uma "seea verde", eomo a 
eostumam ehümar os noide!Hnos. 

O Sr. Allmr Ptmo (PtlS ~ Cíl) - Diante da fome moih11da. 
o Sll. tUJMiil!Rtô UJci:!NÁ (iiMBil- i%- Ágora, o que eu que. 

to enfatlm neste ponto do meu prortUitclllmento é esse erw do Pa!Ael.o do 
Planalto de Hllntellr Uiild eoillls&B<J pata jr ao .Nordes.te lnspeelonar as obras, 
quand<JI!!õ ~da eomjle!êneln do ~lnlstétiQ do íntetlot e da .!IUbl'!Nf!, NAo 
ê.!tou entenclend<J de maneira nenhuma, nlo &el que eomlsslto e essa. 

Por outro lado, St. í>re;ldõnte, h4 poucos dias ocupe! Q ttlbUHII do 
Son~~o f>ãlll esttahht!~ a tal ta de erltérlo III! apllca~ko da resoluçlo do Conse
lho Morie!dllo J\llielonal ~ara liquidar as dlvld1!1 dos pequenos produtores e 
Jltõrtõgllr os dêbltos dos mê"dlõl e grandes proprlótdti<Js no N ordcste brasilei
ro, na~tielas ilre~~s llllngldns pela seca. o que st snbla era que b surmN!l6 
que tãbia IHdleat os liiUhlelpiOI qUe setlal!l atlnJidos por essa tesoluçKo do 
Conselho M<JnelâHo Nacloilal. . 

l!rtiBo aalu d Clreulat u• tS:ltS, que 11 natntegta aqul no plenArlo, p111a que 
constasse Ms Anais do Senado 

ll.eglstrel, por exemplo, que, em relaçao a meul!stãdo,. do ! 1lmunldplos 
apêliHí 120, se nfio me engano, foram contemplados pelo llaneo Central, em 
r;ee das lnformae5es da SUbEN~. 

O fato b que lliUrtlt!plosdn mesmdrea geoecoftdmlea du Puta!ba, eomo 
r;of ilitéliipl6 a :tona do llrejo, na Paralba, uns foram lnelutd6s como 
atln~ldua pelos efellos da seea, para el'elto de llquldaçlo e prorrogileio dos 
débitos: e outtõs, hlo. 

Hoje, Sr. l>resldeute, estou eonveneldo de que o critério que estA 
prevalecendo Jl!IIA aillpiitlit essií iltu!lç!o ~ exclusivamente iiillltlco. 
lnfell!mente. :ranto mim que teliho pqul em mKos Ullia nova í!iitllitla 
bfilxiida Jlelo flanco Central, a de n• 632, e, segundo estou Informado, ela 
liotfé!~oncleu a Utfl. H pelo do Sr. t;lovernlidor A,ntónlo Carlos MagalhKes, da 
lllihla, ao Senhor Ptt&ldente da R.epóbllea §. Ex• foi atendido de Imediato. 
l!níRo, Võf Mil! clteltlat a Bahla foi eontemplada com ntab 99 munl~!plo& 
~i!Ni efeito de llquldaçAo e pt6tidJ!ái:~o dos débitos. Enquanto Isso, os 
dema\s Estados nearam no mesmo. 

H li uma noticia, lneluslv~. que Ilustra esse meu ponto de vista, de que a 
iiiiií~ilii é!id sêiidó !ta!i!da politicamente, Mliio à qUe foi publleada hO )IJ do 
dla S de maio: 

Olho nM Uíllas 
JJJ- ft·S·SÍ 
O andnelo l'eUo pelo IJitetor do ilc, José kleber Leite de Ca&· 

tro, de que nlills 99 munlelplos do Nordeste f'!lr4mlneuldos na Area 
de estiagem, e qUe o Ooverno ~ultatA toda& u dtvldu e os juros 
vencidos ou 11 vencer este aiiii, l!leH!eeü de um observador em 
Salvador um comentário mordaz: 

- Ao todo, sao agora 221 os munlelplos que terlo seu1 
lllfiiHelill!l~h!ii& iUh!ls ~&l!ds jiélo Governo. Como o ptóptlo I!C 
disse, s~o nada meflôs de 228 mil pequenos produtores perdoados. 

= Ota - ccnclulu rerlno - lsso b voto b beoa em 82. 
IJntAo, Sr. Presidente, num assunto dolia ordem, que dlr re&pelto aos 

lnt~resses da economia cle toda uma regiHo, nMo se pode lldotnt esse ctltêrlo 
pol!tleo, de lavori!Cim~nto daqueles que têm mais prestigio junto ao Governo 
Féderal para ãllljlllaeAõ da 4rea de atendimento nesse ou HaqUele Estado. 

Par.<nd<~ renovM nos Anais a minha tstn!lheza diante do 
coiHjidttttl!lehlo do dovetM neste j'idHieular, volto a ajlelat ptlfli os Srs. 
membtóS do Conselhà MonerArlo NacionAl, plira o Presidente do flanco 
Centrãl, ~ará õ Su~erlntendenle da !ltJbP.NJ:l. pm o Mlnbtrn do Interior, 
no sentido de gua se !!d<Jtem crltêrlos justos que pôssam vir d .~ouHemplat 
tod~ o Noldesle, no mo d11 liqUidação d11 prottogae~o âesm débitos. 

Sr. !>residente, eoillo a estiagem deste ano, foi generalltnda, no meu 
llstado, ela n!<J se lhnltuu apenas ao Semi-Ârldo do ser!Ho e Carlrl, do 
Curlmataá, mas atingiu t~mbêm a chamada Zona do llrejo, 11 Zona da 
C!Ultlnga Lltordnen, ande as chuvas toram eseum, aeho que essa medida 
deveria ser Ut!:i\dlda a tod111 es tnUHie!plos do Nordeste, 
lncllserlmlnad!!mente, Píilli qiie h!lo houvesse 111 lnjustleas a que aeabo de me 
ié(trlt. 

o Sr. reo/Óriló Vilela (PMtlil - Ál) - Jierml!e v. l!x• um apArte? 
o SR. HUMJlM.td LUcÊNÂ (~MbJí- I'B). oueo com vmer o 

Hebre Senndor teotdtllo VIlela. 
O St. 'reõtdnio VIlela (Í'Mbü- Ai..)- iii lnleielmlnhn caí!!lnhadll pelo 

Nordeste a respeito da avuraçi<J dos re;ultados da seen . .VIaJei pela l!ahla, 
por SerAipe e Alagoas, e estarei tlà Estado de V. l!x•- se beus o permitir
na próxima se~unda-felra. O que nós temos vettneado, ate agora, ê a 
lndiscrlmlnaç!lo total com rela~ao ao tratamento do homem. Nlo M erltétlol 
blstrlbul-se o benettcio segundo o pedido ~ol!tlco da regllo. O 11tendi!Hento, 
portanto, é aêtlco, e sendo a~tlco ~ desumano: utiliza-se a miséria para tirar 
proveito polltleo. Isto é que estll causando hottor e lndlgnaçlõ. A conversa 
genetalltada nostrandes aí!!blentes é se a seca dará bons ou maus resultados 
eleitorais ao Ooverno. llm torno disto é que se formulam DI JlfOJlõslçaes, as 
pr<Jpo!tl!!, 111 conversas. Se o pedido de um ptel'elto ou de um governad<Jr é 
um pedido que atellde a um vasto eleitorado, este pedido Imediatamente sertl 
atendido, mas se este ~edldo é de Ufil O~bsle!Mista,Jamals seri! atendido. Nós 
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vamos apresentar, ao t~rmirlo de nossa viagem por todo o Nordeste, um 
relatório que vai estarrecer este -Pals: Não estarrece o Governo, porque o 
Governo pouco está se incomodando com o qlle se diga dele, pouco estâ se 
incomodando com o que ele é. O que lhe interçssa ê esta equipe permanecér 
no Governo. Se há um juízo a seu respeito, uma formulação a seu respeito, 
não interessa. A ele interessa os meios de sustentação, de permanência no 
poder. Portanto, eu estou interferindo no discurso de V. Ex• para contribuir 
com este meu depoimento ao raciocínio que acabou de formular. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Muito obrigado a V. 
Ex•, nobre Senador Teotónio Vilela. 

Realmente V. Ex" traz uma contribuição valiosíssima, porque V. Ex' 
preside uma Comissão que foi constituída -pelo PMDB para se deslocar por 
todos os· Estados do Nordeste, a fim de investigar diretamente a extensão da 
seca e dos seus efeitos. E, a esta altura, V. Ex• pode nos dar esse testemunho, 
que é dos mais importantes, de que, infelizmente, este assunto cada dia mais 
começa a ser tratado politicamente, isto é, com os olhos voltados para as e
leições de 1982. Esta é a verdade nua e crua e que não pode ser contestada, 
cabendo, nesse contexto, a denóncia que acaba de fazer, a respeito da 
inclusão de municípios, deste ou daquele Estado nordestino, na liquidação e 
prorrogação de débitos. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - Permite V. Éx• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Ouço, com prazer, o 
aparte de V. Ex' 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Nobre Senador, quero apenas 
contestar o fato da escolha dos municípios, em relação a sua posição de 
oposição ou SituaçãO. Ná Bahia, por exemplo, foram concedidos benefícios 
aos municípios de Feira de Santana, Vitória da Conquista e Ruí Barbosa, que 
são três grandes centros oposiCionistas do nosso Estado. Poderia citar São 
Desidério, Catolândia, que também têm os prefeitos oposicionistas. O 
critério para a concessão ao município, é se ele esiá dentro dO Polígono das 
Secas para receber os benefícios do Banco Central, e não há nenhuma 
referência a respeito de situação política. Era esta a retificação que gostaria 
de fazer. 

O SR. H'OMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Mas veja bem V. Ex• 
não estou dizendo que está se discriminando município onde o PMDB tenha 
Maioria ou itão, o que estou dizendo é que a escolha dos municípios está 
sendo feita pelo critério p-olítico, isto ê, sCrá excluído ou incluído, conforme 
tenha um padrinho ou não juntO ao Gover.rto Federal... 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA)- Estou dando justamente um 
testemunho que é ifltdramente díferente dessa conclusão de V. Ex• Qual é o 
maior reduto oposicionista do meu_ Estado? Vitór:ia da Conquista. Foi 
incluída. Foi apadrinhada por quem? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- Mas é claro que V. 
Ex•s, o PDS da Bahia, o Governador do Estado, têm intei'esses em incluir 
Feira de Santana porque, na medida em que os débitos ali fQrem perdoados e 
prorrogados, contabilizarão unr benefício do Governo FederaL 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA) ·.:.:V. Ex• esJã sendo injusto. Veja 
V. Ex• que na própria Câmara Federal, foram os oposicionistas que mais 
reivíndicaraln a inclusão dos ~u_nicípios a serem beneficiados. Então. se o pa
drinho é forte, os padrinhos são Deputados da Oposição. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- E como ê que V. Ex• 
explica que tenha saído uma portaria especialmente para a Bahia? 

O Sr. Jutahp Magalhães (PDS - BA) - Porque na Bahia, todos os 
municípios que foram incluídos como estado de emergência no período das 
secas, todos esses municípios- estão sendo beneficiados. Como a primeira vez 
havia urna parcela de municípios excluídos dessa relação, agora todos entraM 
ram, sejam de prefeitos do PMDB, sejam de prefeitos do PDS. Uma coisa 
nada tem a ver com outra. Todos os municípios que foram, na época da seca 
considerados em estad~---de emergência, entrara~ na relação e foram 
beneficiados. · -

O SR. HUMBE-RTO LUCENA (PMDB- PB)- Mas foi o pretlgio do 
Governador Antônio Carlos _MaS:alhães junto ao Govúrio- Federal. Tanto 
assim, que os demais Estados também estão pleiteando ampliação. Sei de 
Senadores do Partido de V. Ex' que estão se movimentando para conseguir 
ampliação no Rio Grande do Norte,_ Cearâ, ~ermtmb_uco, Piauí, e não 
conseguiram airida. - -

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - No Piauí, todos os 114 
municípios foram incluídos. -

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- O Piauí é mais feliz 
do que os outros Estados. 

Mas esta ê a verdade. Não há dó.vidas de que o critério político está 
prevalecendo. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - V. Ex• Permite um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) - Ouço o nobre 
Senador Gílvan Rocha. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP - SE) - V. Ex• está tocando numa tese 
absolutamente irrespondível. É que não existem conceitos e critérios nesta 
política que o Nordeste secularmente espera, no sentido da resolução dos seus 
problemas também s_eculares. Pergunto, através de V. Ex', à Bancada do 
Governo: mudou alguma coisa no sentido de assistência ao Nordeste? Há 
pouco tempo, ouvimos o Líder do Governo dizer que desta vez seria 
diferente. Pergunto, novamente, atravês de V. ExP.; mudou alguma coisa, 
concretamente, da visão do Governo da República para o Nordeste? Alguma 
coisa é diferente, desde esses tantos anos que a Revolução está aí? V. ExP. tem 
toda a razão, é o apadrinhamento. É o sentido de ajuda periódica com 
conceitos- eventualmente políticos. Todos nós sabemos que a decisão do 
Governo Federal e da Pátria com o Nordeste, é uma decisão política. E essa 
decisão política não veio. Ela é exatamente igual àquela história de Dom Pe
dro II que disse que ia vender as jóias da coroa para socorrer o Nordeste. 
Agora, sabe V. Ex', sabe a Bancada do GovernO, que eles.estão acendendo 
um barril de pólvora. Serão culpados, perante a história, pelo grau de 
incendiamento que pode ocorrer naquela região, porque este Governo que aí 
estã é o governo que mais hesitou na História, é o Governo que, 
politicarilirite, está fazendo o pior que um governo pode fazer: deixar como 
está para ver como fica. Inclusive, sabe V. Ex' que este também é o lema da 
famigerada bomba do Riocentro. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) - Muito grato pela 
iritervencão de V. Ex', nobre Senador Gilvan Rocha, que vem muito a 
propósitO, porque, na realidade, nós aqui tivemos a oportunidade de ouvir a 
exposição do Sr. Ministro do Interior, com quem debatemos ·os problemas do 
Nordeste. Um fato por exemplo, incontestável são aqueles 100 bilhões de 
cruzeiros anunciados pelo Presidente da República, numa reunião solene da 
SUDENE, como urna dádiva a mais ao Nordeste, neste ano de seca de 1981, e 
que até agora não foram liberados; não se tem notícia de um cruzeiro desses 
recursos que tenha chegado na região. E, no mais, V. Ex• tem toda a razão. A 
filosofia continua a mesma, não ~ouve nenhuma mudança substancial. O que 
há é o propósito de tratar a região paternalisticamente, assistencialmente, e já 
agora, às vésperas de um ano eleitoral, aproveitar-se desses expedientes dos 
planos de emergência, para melhorar o potencial eleitoral do PDS no 
Nordeste. 

Este, Sr. Pi-esídente, inquestionavelmente o aspecto fundamental deste 
pronunciamento que faço hoje, deixando aqui, mais uma vez, a minha 
estranheza pela maneira discriminatória como o Banco Central do Brasil e a 
SUDENE estão agindo nesSe- caso específico da liquidação e da prorrogação 
dos débitos no Nordeste brasileiro. 

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

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Como hã oradores inscritos 
para breves comunicações, a Mesa prorroga por 15 minutos a Hora do 
Expediente. 

Concedo a pal~vra ao J?Obre Sr. Senador Henrique Santillo. 

O. SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO. Para uma 
comunicação. Sem revis-ão do orador.) - Sr. Presidente, pretendo apenas 
registrar breve saudação ao povo francês pela realização, ontem, do segundo 
turno de suas eleições presidenciais, quando se elegeu o candidato 
oposicionista, do Partido Socialista, FrançOis Mitterrand. 

Creio mesmo, Sr. Presidente, que este fato se reveste de significado 
especial, já que, em meio às tensões mundiais, o povo francês, dando uma 
prova ineQuívoca de civismo e dC o_bjeiividade democrática, mantendo, 
inclusive, sua t.r~dição de partícip_~ÇãO, acabou el_egendo o candidato 
oposicionista, que tranqüilamente se~mpossarã e hâ de fazer um governo, 
segundo suas primeiras palavras, de pÍ'ocura conciliatória dos interesses de 
todo aquele povo. 

Neste breve registro, Sr. Presidente, estou esperando que Deus me dê 
vida e saúde para que um dia, ocupando, ou não, esta tribuna, de onde 
estiver, possa eu saudar o povo brasileiro por uma eleição democrática de um 
presidente ... 

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

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO) - ... através do 
processo direto, de tal modo a consagrar definitiYariiente a participação do 
nosso povo no processo deCisório nacional. 

Era o que tinha a dizer, Sr_ Presidente. (Muito bem.') 



Maio de 1981 DIÁRIO DO CONGRESSO N,O.CIONAI. (Seçào[l) Tcrça~rcira 12 1641 

O SR.-PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concédo a palavra ao nobre Sr. 
Senador Itamar Franco, para breve comunicação. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB -MG, Para uma comunicação.)
Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Temos hoje o prazer de receber do Senado Federal a presença do ex
Deputado cassado Sette de Barros. inequivocamente um dos lídere da Iegião 
da Zona da Mata do nosso Estado. Homem ligado aos mais puros ideais 
trabalhistas1 que, como tantOs , sofreu com o arbítriO e um autoritarismo 
praticados nos anos de obscurantismo político que viveu o nosso País. 

Veio de Minas com ele seu filho, o Cineasta José de Barros, que mostra à 
noite no Auditório- Nereu Ramos dois filmes de caráter cultural e histórico. 
Teve esse jovem- cineasta a magnífica idéia de focalizar um personagem tão 
esquecido da memória brasileira e que muito fez_ para a projeção da nossa 
Terra no mundo científiCO, causando mesmo uma verdadeira polémica nos 
meios paleontológicos internacionais sobre as origens do "Homo Sapiens''. 

Considerado o Pai da Paleontologia brasileira pelo eminente Naturalista 
Emílio Goeldi~ o Dr. Peter Wilhelm __ Lund, nos idos de 1842, em suas 
Memórias, pede aos futurÕs goVerflos de Minas e do País para que cuidem da 
conservação deste Parque Arqueológico situado na r~gião de Lago,a Santa em 
Minas Gerais. Por incrível que pareça, cerca de 12.000 peças fósseis coletadas 
pelo sábio dinamarquês, inclusive a mais _importante delas que é um crânio 
fossilizado já em estado de petrificação, se encontram no Museu Zoológico 
de Copenhague. 

Somos de opinião que o Itamaraty deve entrar em entendimentos para o 
retorno imediato dessas peças à sua- origem, a fim de que possam ser o 
principal acervo do Museu do Homem, criado na Universidade Federal de 
Minas Gerais pelo eminente Professor. Darcy Ribeiro. E aqui fica um apelo 
ao Ministro Saraiva Guerreiro. 

O outro filme a ser exibido hoje trata da vida e da obra do Gravador 
Oswaldo Goeldi, considerado pela crítica especializada o mais imPortante 
artista gráfico brasileiro deste séçulo. ~ 

Corno vemos. os joveil-s cineastas 'eStão, acima de tudo. interessados na 
divulgação da cultura e da memória brasileira, através do curta-metragem. 
Infelizmente os filmes aqui ~xi~idos dificilmente; chegarão ao mercado 
exibidor, isto porque a EMBRAFILME se recusa a financiar filmes culturais, 
pela simples razão de não obeterern lucros imediatos. Sou de opinião que a 
empresa que vive às expensas dÕ Erário deva amparar os que 
verdadeiramente não vivem o S()riho riiefcantili!it.a da fortuna fácil, mas sim 
jovens cineastas· qUe, com sUa arte, divulgam para o País sua identidade. Sua 
cultura e sua memória, há muito esquecida. 

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

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Sr. 
Senador Evelásio Víeira, para breve comunicação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao !]_()bre Sr. 
Senador Affonso Camargo, para brêve cOmunícação. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP - PR. Para uma comunicação. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, aproveitamos a 
oportunidade para registrar nossa incorporação às fileiras daqueles 
parlamentares que lutam hoje, no~aís, contra o uso indiscriminado e 
progressivo do fumo. - - -.~ 

~~ 

Desde que cheguei a esta Casa que este assunto me preocupava, mas tive 
conhecimento, logo no início, que dezenas de projetas sobre a matéria 
transitavam tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal. 
Então, achei que não caberia a nós tomar qualquer iniciativa sobre o assunto. 
Posteriormente, assistimos aqui, nesta C3sa, a amplo debate sobre essa 
matéria conduzido pe1o Senadores ~ourival Baptista e Almir Pinto, com o 
apoio de outros Senadores. 

Hoje, o fumo é coildenado por todos, pelos felizes não-fumantes, como 
eu, e pelos infelizes fumantes como outros, mas é combatido por todos. Nós, 
no Paraná, tivemos em evento muito interessante este ano, quando houve um 
dia de mobilização contra afumo pela saúde do povo, com a elaboração de 
manifestq que recebeu a assinatura de cento e quarenta e sete mil e oitocentos 
e quarenta e duas pessoas no meu Estado e que terminava da seguinte manei
ra: 

"CONTRA O FUMO E PELA SA0DE DO POVO". "Os 
signatários do presente documento, considerando que (1 venda de cigar
ros e similares é nociva à saúde pública reivindicam às autoridades 
sejam adotadas as seguintes providências: proibição da propaganda de 

cigarros na televisão (!Uno rádio; que em qualquer peça de propaganda 
de cigarros, bem como nas embalagens, conste a ad~·ertência de que o 
fumo é nocivo à saúde; que os recursos de arrecadação do I PI e do 
!CM, da t•enda de cigarros, sejam vinculados às verbas de saúde 
pública e educação." 

Simultanearriente. Se Presidente, Srs. Senadores. fomos buscar no 
PRODASEN, no computador da Casa, o que havia com relação ao fumo. E 
deu aqui alguns metros de projetes que estão sendo ane~ados uns aos outros, 
inclusive de projetas que vêm desde o ano de 1971. 

Então, concluímos que, por inadvertência, ou em decorrência do lobby 
dos fabricantes do fumo. esses projetas, quem sabe, vêm sendo ãnexados até 
para perturbar o livre andamento desta matéria. Porque há três assuntos que 
se referem ao fumo, um deles é a proibição do seu uso em certos locais, o ou
tro é _exatamente essa advertência, quejã existe na grande maioria dos países e 
percebemos que são assuntos que cada vez se vão complicando, e o terceiro, o 
mais polêmico, é, exatamente, a proibição de propaganda. 

Então, estamos no sentido de demonstrar a nossa incorporação às filei
ras desses guerreiros contra o fumo e vamos apresentar um projeto onde se 
começa tudo de novo, pelo mais simples, que é, exatamente, aquela 
advertência nas' carteiras de cigarros e dos produtos derivados do fumo de 
que "este produto prejudica a saúde". Isso já foi ·apresentado por outros 
Senadores e Deputados, mas está hoje num processo que tem, seguramente, 
uns oitenta centímetros de altura. Vamos apresentar o assunto novamente e 
pedir para que ninguéin apresenta emenda e que ninguém peça para anexá~lo 
aos outros projetas, senão vai morrer junto com os outros. 

O Sr. Gi/van Rocha (PP - SE) - V. Ex• me permite, nobre Senador? 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Lembro ao nobre Senador-'lue 
não é permitido aparte em breve comunicação. -

O SR. AFFONSO CAMARGO (PP- PR)- Era este o registro que 
que~iamos fazer, nesta tarde, no Senado. (Muito bem.') 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lázaro Barboza para uma breve comunicação. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB - GO. Para uma comunicação. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Há cerca de mais ou menos vinte dias, ocupei a tribuna da Cas<:i para 
protestar contra o descaso do Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem, no que toca à conservação da BR-153, a Belém-Brasília, uma das 
rodovias m_ais importantes do sistema rodoviário do País, com Uma extensão 
que ultrapassa a dois mil quilómetros e por onde transitam, diariamente mi
lhares e milhares de veículos. 

É um vexame, Sr. Presidente, Srs. Senadores, verificar que, ao longo da 
Belém~Brasília, existem inúmeros trechos praticamente intrafegáveis. O 
DNER vinha reparando as enormes crateras, existentes em numerosos 
pontOs daquela via asfaltada, com terra, com pura terra batida e, em alguns 
lugares, existe_m c_rateras que têm ocasionado acidentes com mortes, ao longo 
da BR-1531 tudo por falta de conservação daquela rodovia. 

- Viajei P!?r ú~ pe~aç6 razoável dela, no último funde semarta, e constatei 
que, até agora, nada foi feito no sentido de oferecer à BR-153, as condições 
Imprescindíveis de trál'C8;o normaL 

Venho, mais uma vez, pedir ao DNER enérgicas provídêncfas nesse 
sentido. 

Era o registro que queria fazer. (Muito bem/) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Ainda no período de breves co
municações, concedo _a palavra ao nobre Senador Murilo Badaró. 

O SR. MUR!LO BADARÓ (PDS- MG. Para uma comunicação. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Entendo como um dever dos Senadores do PDS nesta Casa, saudar com 
efusão a vitóría do Sr. FrãnçOis Mítterrand nas eleições presidenciais da 
França e desejar que S~ Ex-' tenha grande êxito à frente dos destinos daquele 
país. 

Certamente, é cedo para avaliações sobre a importância da eleição do 
Hder socialista francês e as repercussões que ela certamente trará a todo o 
Mundo, de vez que a França exerce, hoje, como no passado, uma acentuada 
influência. 

A leitura feita nos jornais do programa do governo, com que o líder so
cialista se apresentou ao eleitorado francês, dar-nos-á· a certeza que servirá, 
tambéi]J, de exemplo a todos os povos do Mundo Ocidental da aplicabilidade 
de algumas medidas que na França serão postas em prática pelo novo Presi
dente e os seus resultados servirão para que todos possam avaliar correta
mente a imporfância destas providências que foram anunciadas no programa 
de governo apresentado pelo candidato. 
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Seja como for, Sr. Presidente, o Mundo aplaude o espetáculo democráti
co da França ... 

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

O SR. MURJLO BADARO. (PDS- MG)- ... que, mais uma vez, se 
apresenta como matriz dos postulados democráticos cjtie infori:nam a civili
zação do Mundo Ocidental. E nós, do Partido Democrático Social, não po
deríamos deixar de consignar aqui os nõSSOs- ãplausos. 

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

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) ,.-- A Mesa, excepcionalmente, 
atende ao nobre Senador Lourival Baptista que pede dois minutos para urna 
comunicação inadiável. Tem a palavra S. Ex•. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PDS - SE. Para uma comunicação.) 
Sr. Presidente: 

Inicialmente, desejo agradecer a y. Ex' a liberalidade ao me conceder a 
palavra. 

Após ouvir o eminente Senador Affonso Camargo dando o seu apoio ao 
combate ao fumo, não poderia deixar, Sr. Presidente, de dizer duas palavras 
somente: o meu sentimento em não ter assistido, ontem, ao programa Fantás
tico, da TV-Globo. Chegando, hoje, a este plenário, através de V. Ex'", emi
nente Senador_ Cunha Lima, que preside esta Sessão, e do eminente Senador 
Almir Pinto, fui colocado a par do que foi o programa Fantástico, de ontem, 
contra o tabagismo. 

Cientistas americanos procuratãrri explicar, ontem, no Fantástico, da 
TV-Globo, o denominado "Mal do berço", responsãvel pela morte de milha
res de crianças de atê 1 ano de vida. DepOis de ampla investigação científica, 
chegaram á conclusão - istO ê, verificaram Como_ causa primordial o fumo. 

A mulher grávida, quando fuma, se esquece de_ que as baforadas inaladas 
dos cigarros fumados provocam espasmos circulatórios. O fluxo do sangue 
diminui na vasc-ularização cerebral do feto, reduzindo, destarte, o oxigênio. 

Decorrem, daí, os problemas respiratórios, que são fatais para o desen
volvimento vital do feto. 

O Presidente do Sindicato da Indústria do Fumo, interrogado sobre o as
sunto, afirmou que, realmente, já ouvira r~ferências a respeito desse malefício 
no concernente às mulheres gestantes. 

Aconselhou, então, que nesses casos deveriam as mencionadas gestantes 
ouvir, e seguir os cOnselhos e as recomendações médicas. 

Sobre o assunto, no que tange-à reportagem de ontem, vou solicitar -à 
TV-Globo, cópia da iludida reportagem a fim de que, oportunamente, possa 
manifestar-me a respe-itO.- Aqu-i jáTãiOU sobre o assunto o eminente Senador 
Almir Pinto, dizendo o mal que as mulheres causam aos seus filhos fumando_ 
dentro de um quarto, com o filho num berço ou numa cama. Eu, em pronun
ciamento anterior, tratei do mesmo assunto, dizendo que estão praticando 
um crime, ignorando o mal que fazem aos próprios _filhos. 

Era esta _a__cornunicãção, Sr. Presidente, que deSejava fazer ao Senado. 
Entendi ser do meu dever refei'lr-Ine à reportagem da TV-Globo; no progra~ 
ma Fantástico, que, indiscutivemente, prestou um grande serviço às famí
lias brasileiras. 

Muito- obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -Sobre a mesa, projeto de lei que 
será lido pelo Sr. 19-Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 92, DE 1981 

•'Dispõe sobre a obrigatoriedade de constar das embalagens de ci
garro e demais derh•ados do fumo inscrição de advertência, e dá outras 
prMidências''. 

O Congresso Nacional decreta: _ 
ArL }9 É obrigatória a inscrição da expressão da advertência "ESTE 

PRODUTO PREJUDICA A SAÚDE" nas eml;lalagens de cigarros e demais 
derivados do fumo. 

Art. 29 Sem pr-CTuízo da responsabilidade penal cabível, a infração das 
normas legais acarretará, isolada ou cumulativamente, nos termos previstos 
em regulamentos, as seguintes sanções adminístralivas: 

to; 

I - Advertência;-
II - Multa, até lO (dez) vezes o maior salário vigente no País; 
III - Apreensão ou can.denação das matérias-primas e produtos; 
IV - Suspensão, impedimento ou inter_díçã-c) temporâria ou definitiva; 
V - Denegação, cassação oU ca_ncelarrienlo de regis~ro ou licenciamen-

VI - Intervenção. 
Art. 39 O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de sessenta 

(60) dias, dispondo, inclusive, sobre sua forma de cumprimento e fiscalização. 

Arf 49 Esta Lei entrará em viga"! na data de sua publicação. 
ArL 59 - Revogam-se as disposições em co-ntrário. 

Justificação 

Segundo a .. Carta de Salvador", publicada pelo Jornal Brasileiro de Me
dicina (maio/1979), a produção nacional de fumo está estimada em 250 mil 
tQnela_das ou seja, IOQ bilhões d~ cigarros. 

Mesmo assi_m, uma multinacional, que já detém 84% do mercado brasi
leiro de fumo, pretende inverter, só em uma de suas agências, 350 milhões de 
dólares, a fim de elevar a sua produção de 1 bilhão e duzentos milhões para 
lO bilhões de cigarros por mês, nos próximos oito anos. 

Alan Long, Vice-Presidente da referida multinacional, diante das boas 
perSPediVas que o meicado- ofe"rece-afirinOU recentemente: "O brasileiro é um 
bom fumante. O consumo per c-apita nos centros urbanos se situa na mais alta 
faixa do merc3do mundial. Agõ-ra, tiramos o pé do freio e a ordem é expan
dir". 

Este é um panorama altamente estimulante, mas apenas do ponto de vis
ta da economia. 

Mas, há um outro ponto de vista que ê o da epidemiologia. 
Segundo a OrganizaÇão Mundial de Saúde, o tabagismo é o maior 

problema de saúde pública do mundo moderno. 
Em seu relatório sobre o fumo e a maneira de combatê-lo, o Comitê de 

Ex pertos da Luta Contra o Fumo, da Organização Mundial de Saúde (OMS), 
dá grande relevo à importância capital da legislação como um dos recursos 
dos programas governamentais que visem ao controle do hábito de fumar. 

São dois os_ argumentos principaiS- utilizados pela indústria fumageira 
contr~ as restrições impostas à sua publicidade: o do suposto atentado contra 
a liberdade e o da ineficácia. 

A OMS responde a esses argumentos, que não se pode entender por "li
berdade" a licença aos fabricantes para promoverem produtos notoriamente 
perigosos para a saúde, mas sim a liberdade da sociedade para adotar medi
das de proteção à saúde pública. 

O Afganistão, Arábia Saudita, Tcheco-Eslováquia, Finlândia, Hungria, 
Romênia, Cingapura e lugoslãvia proíbem todas as formas de promoção do 
consumo de fumo. Na Bui8.ária, Itália e Kwait a proibição é quase total, po
rêm se admitem algumas exceções. 

Sabe-se já com certeza quais são as substâncias presentes no fumo e que 
n:tais contribuem para a manifestação das doenças causadas pelo hábito de 
fumar. 

Já há indícios convincentes de que se pode reduzir a concentração de cer
tos componentes nocivos do fumo e de que os fumantes aceitam a redução,- se 
for feita gradualmente. 

A indústria fumageira aperfeiçoo métodos extraordinariamente eficazes 
para a produção de cigarros com baixo conteúdo de alcatrão, nicotina, mo
nóxído de carbono e outros ingredientes nocivos. Os países onde se continua 
a vender cigarros com altas concentrações de alcatrão não devem, portanto, 
admitir nenhuma escusa dos fabricantes: o conteúdo de alcatrão pode ser re
duzido e os fumantes aceitam essa redução. 

Em muitos pa:íses está proibida a venda de cigarros aos menores de certa 
idade (quinze ou dezesseis anos, geralmente) 

Vários estudos indicam que a maioria dos não-fumantes e até dos pró~ 
- J)rlOs- fumantes é favorável ao aumento_ das restrições ao c-onsuriió do fumo _ 

em locais públicos. 
os- prtndpais locais onde deveria Ser proibido fumar são os vefculos de 

transporte público, os lugares de diversãO, as salas de reuniõeS- e oS elevadores 
dos edifíc_ios públicos e dos edificios de apartamentos. 

Ê evidente que os indivíduos têm de continuar a serem livres para fazer o 
que lhes apraz na intimidade de _seus lares, mas os não-fumantes afirmam 
com determinação cada vez maior, no mundo inteiro, seu direito a respirar 
um ar sem fumaça de cigarro. 

Mais de quinze países obrigãm os fabricantes a inserir nos pacotes de 
p_rodutos de fumo advertências sqbre o perigo que esses produtos represen
tam para a saúde dos consumidores. 

O sistema de advertência, corno estamos propondo pelo presente Projeto 
de Lei, tem o caráter de manifestação pública de uma atitude governamental 
contrária ao consumo do fumC?. A falta de advertência, pelo contrãrio, indica 
muito claramente que o Governo não se considera no dever de dizer alguma 
coisa quanto ao fumo e os problemas de saúde. 

Pode-se dizer que r. o Brasil nada se faz em matéria de repressão ao taba
gismo. 

Ê de se lamentar também que a nossa legislação ê bastante falha neste 
campo. 

Várias tentativas foram e_-estão sendo feitas-no Congresso Nacio~al sem 
alcançar algum êxíto. 
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O presente Projeto de Lei não apresenta de fato qualquer originalidade, e 
nem é esta nossa intenção. Pretendemos, poltm, dar mais um contributo, fazer 
uma insistência a mais na l!J.ta contrã-a manutenção e expansãO do tãóagismo 
no País. 

Nossa proposição não é também completa, mas ê um passo gigantesco 
no contexto da defesa da saúde do brasileiro. 

Desnecessário Se ra:z em.i"ild8.r -:i<jtii os- malefícios provocados pelo fumo, 
já que é de amplo conhecimento de todos nós. 

Sala das Sessões, II de maio de 1981. - Affonso Camargo. 

Às Comissões de Constituição e Justiça e de Economia. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- O projeto lido serã publicado e 
remetido às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. 1' Secretário. 

2 lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 89, DE 1981 

Nos termos do art. 47, inciso I, do Regimento Interno, requeiro licença 
para tratamento de saúde, no período de 11-5-81 a 11-6-81, conforme atesta
do médico anexo. 

Sala das Sessões, II de maio de 198 I. - Gabriel Hermes. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Aprovado o requerimento, fica 
concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Estâ finda a Hora do Expedien-
te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Não hã quorum. Nestas condições, as matérias constantes da pauta de 
hoje não serão submetidas à consideração do Plenário, ficando sua apre
ciação adiada para a próxima sessão ordinária. 

São os seguintes os itens cuja apreciação é adiada: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 70, DE 1980 
(Em regime de urgência- art. 371, "c", do Regimento Interno) 

Projeto de Lei do Senado :Õ.9 70, de 1980, do Senador Humberto Lucena, 
que dispõe sobre coligação partidária, e dá outras providências, tendo pare
cer oral, da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e, no mérito, pela rejeição. 

2 

Votação, em turno único, do ProjetO de Lei do Senado n9 303, de 1979· 
DF, que institui a taxa de limpeza pública no Distrito Federal, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n's 710 a 712 e 1.029 a 1.031, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça -1" pronunciamento: pela constitucionalida

de e juridicidade; 2P pronunciamento: (reexame solicitado em plenário), favo· 
rável, com Emenda nt 3-CCJ, que apresenta; 3' pronunciamento: (prestando 
esclarecimento solicitado pela Comissão do Distrito Federal); 

- do Distrito Federal - 1" pronunciamento: favorável, nos termos das 
Emendas de n9s 1 e 2·DF, que apresenta, com voto vencido, em separado, do 
Senador Itamar Franco; 2" pronunciamento: favorável ao projeto e à emenda 
da Comissão de Constituição c Justiça; e 

-de Finanças, favorãvél ao Projeto e às emendas da Comissão do Dis
trito Federal, com voto vencido dos Senadores Affonso Camargo e Josê Ri
cha. 

3 
Votação, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade, 

nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n9 305, de 1977- Complementar, do Senador Itamar Franco, que dâ nova 
rcdação aos parágrafos 29, 39, 49 e 5t, e acrescenta parágrafos (antigos e now 
vos) à Lei n' 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), 
tendo 

PARECERES, sob n•s 2.22 e 1.233, de 1979, e 1.013, de 1980, da Comis-
são 

-de Constituição e Justiça, -JP pronunciamento: pela inconstitucionali
dade, com voto vencido dos Senadores Tancredo Neves, Cunha Lima, Hugo 
Ramos e Amaral Fur!an; 2' pronunciamento: (reexame solicitado em pleR 
nário), ratificando seu parecer anterior; e 3' pronunciamento: (re:Cxame solici
tado em plenário), mantendo seus pareceres anteriores, com voto vencido dos 
Senadores Leite Chaves e Cunha Lima. 

.4 
VotaçãO, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade, 

nos termOs do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n9 196, de 1979- Complementar, do Senador Franco Montoro, que dispõe 
sobre;:: o pagamento de pensão aos dependentes do trabalhador rural falecido 
antes de 31 de dezembro de 1971, tendo 

PARÉCERES, sob n•s 43 e 1.005, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça- JP prgnunciamento: pela inconstitucionali

dade, com voto vencido dos Senadores Leite Chaves e Cunha Lima; 2' pro
nunciamento: (reexame solicitado em plenârio), mantendo seu pronunciamenw 
to anterior, com voto vencido dos Senadores Leite Chaves e Cunha Lima. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 172, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia comO conclusão de seu Parecer nt? 1.258, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Mato Çirosso do Sul a elevar 
em CrS 1~785.62Q.157,75 (um bilhão, setecentos e oitenta e cinco milhões, 
seiscentos e vinte mil, cento e cinqUenta e sete cruzeiros e setenta e cinco cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo· 

PARECERES, sob n•s 1259 e 1.260, de 1980, das Comissões: 
-de -Constituição e Just~ça, pela_ constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorãvel. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n•I77, de 1980 (apre
. sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nt 1.273, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mossoró (RN) a elevar em 
Cr$ 315.464.65-2,36 (trezeritos e- Qulnze milhÕes, quatrocentos e sessenta c 
quatro mil, seiscentos e cinqüenta e dois cruzeiros e trinta e seis centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.274 e 1.275, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, fa'!'orãveL _ 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 178, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nt? 1.277, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio das Pedras (SP) a elevar 
em Cr$ 29.983.645,00 (vinte e nove milhões, novecentos e oitenta e três mil e 
seiscentos e quarenta e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidaw 
da, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.278 e 1.279, de 1980, das Comissões: 
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

8 
Votação, em turno único, do Projeto de R;solução n' 179, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.280, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC) a elevar 
em Cr$ 1.530..000,00 (um milhão, quinhentos e trinta mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.281 e 1.282 de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Mum"cípiOs~- faVorável. 

9 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nt 180, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.283, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araripina (PE) a elevar em 
Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES. sob n•s 1.284 e 1.285, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e JustiÇa, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
--de Munic(pios, favorãvel. 

!O 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n•I81, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.286, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Arês (RN) a elevar em Cr$ 
1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil e cem cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.287 e 1.288, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e- Justiça, -pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, fãvorável. 



1644 Terça-feira 12 DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seçilo II) Maio de 1981 

11 

Votação, em turno únicO,-do Proj_eto de Resolução n9 182, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer _n9 1.289, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande(PB) a ele
var em CrS 23.600.000,00 (vijlte e três milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo -

PARECERES, sob n•s 1.290 e 1.291, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justica, pela constitucionalidade e- JU.ridicidade; e 
- de Munidplos, favorãvel. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 183, de 1980 (apre.. 
sentado pela Comissão de Economia como concluSão de seu Parecer n9 1 ;292, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campos Belos (GO) a elevar 
em Cr$ 895.100,00 (oitoç::~ntos e noventa e cinco mil e cem cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendO 

PARECERES, sob n•s 1.293 e 1.294, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela ConstitUCioflalidade e juridicidade; c 
- de Munidpios, favorâvel. 

13 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 184, del980 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.295, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Mun\ciparae Duer~ (GO) a elevar em CrS 
767.700,00 (setecentos e sessenta e sete ~il e setecentos cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo --

PARECERES, sob n•s 1.296 e 1.297, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorãvel. 

14 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 189, de 1980 (apre
sentado pela ComissãO de Economia como conclusãO de seu Parecer n9 1.310, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Velho (RN) a elevar 
em Cr$ 2.909.300,00 (dois milhões, novecentos e nove mil e trezentos ·cruzei
ros), o montante de sua divida consolidadat tendo 

PARECERES, sob n•s 1.311 e 1.312, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, peia constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munz'cfpios, favorãvel. 

15 

Votação, em turno único, do Projeto d~ Resolução n9 194, de 1980 (apre· 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n' 1.325, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina WD a elevar em 
CrS 37.265.300,00 (trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil e tre
zentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.326 e 1.327, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e JUstfça, ·pelá -con-stituciorialidade e juridicidade; e 
- de Municfpios, favorável. 

16 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 201, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 1.345, 
de 1980, com voto vencido, em separado, do Senador Lâzaro Barboza)) que 
autoriza o Governo do Estado de Goiás a realizar operação de empr~stimo 
externo, no valor de US$ 35.000.000,00 (tripla e cinco milhões de dólares 
norte-americanos) destinado .a financiar programas do Estado, tendo 

PARECER, sob n• 1.346, de 1980, da Comissão 
- de Constit!Jição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade. 

17 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• l, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer nt 4; de 
1981, com voto vencido do Senador Lázãró BaJ:boza), que autoriz~ o Gover
no do Estado de Pernambuco a rcalízar erilpi:~stímo externo no valor de USS 
25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos) ou o equi
valente em outra moeda, destinado aó desenvolvimentO agropecuário do Es
tado tendo 

PARECERES, sob n•s 5 e 6, de 1981, dás Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municfpios, favorável. 

18 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 21, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer ntl08, de 
1981, com voto vencidÓ dos Senadores Jos~ Fragelli e Affonso Camargo), que 

autoriza a Prefeitura Muni~ípal de São Caetano do Sul (SP) a realizar ope
ração de emprê:stimo externo, no valor de US$ 20.000.000,00 (vinte milhões 
de dólares norte-americanos), destinado a financiar o programa de investi
mentos urbanos, tendo 

PARECERES, sob n•s 109 e 110, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pila cOnstitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

19 

Votação, em turno únioo, do Projeto de Resolução n• 20, del981 (apre· 
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de s~ Parecer n9 106, de 
1981), que autoriza o Governo do Estadõ do Rio Grande do Norte a realizar 
operação de empréstimo externo, no valor de US$ 20.000.000,00 (vinte mi
lhões de dólares), destinado a financiar programas de empreendimentos in
dustriais, agroindústria, infra-estrutura e promoção social, tendo 

PARECER, sob n' 107, de 1981, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

20 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n" 351, de 
1979, do Senador Roberto Saturnino, que dispõe a respeito da especialização 
de engenheiros e arquitetos em .. Engenharia de Segurança do Trabalho" e da 
profissão de "'Técnico de Segurança do Trabalho" e estabelece providências, 
tendo 

PARECERES, sob nos 863 a 865, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e JustiÇa, peta constitucionalidade e juridicidade, com 

emenda que apresenta, de número 1-CCJ; 
-de Legislação Social, favorâvel ao Projeto e à emenda da Comissão de 

Constituição ·e Justiça; e 
- de Educação e Cultura, favorãvel ao Projeto e à emenda da Comissão 

de Constituição e Justiça. 

21 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n9 49, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que eleva o valor da impor
tância a set depositada em favor do empregado, quando rescindido seu con~ 
trato sem justa causa, alterando o artigo 69 da Lei do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço- n• 5.107, de 13 de setembro de 1966- e determina ou
tras providêndicas, tendo 

PARECER, sob n• 1.026, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconStitucionalidade, com voto venci

do, em separado, do Senador Cunha Lima e voto vencido dos Senadores 
Franco Montara e Tancredo Neves. 

22 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos 
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 
357, de 1979, do Senador Orestes Quêrcia, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitb-ios, tendo 

PARECER, sob n• 1.006, de 19SO, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto vencido dos 

Senadores Cunha- Lima e I..eite Chaves, e voto em separado do Senador Ader
ba{ J urema. ~ · 

23 

Votação, em primeiro turno (apri:Ciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n• 142, de 1980, do Senador Orestes Qul:rcia, alterando dispositivo da 
Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe o;obre a Lei Orgânica da Pre
vidência Soci"al, tendo 

PARECER, sob n' 1.034, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

24 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constítucíonalí
dalde, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do 
Senado n9 146, de 1980, do Senador Orestes _Quércia, que isenta do imposto 
de renda o 13"' salãrio, tendo 

PARECER, sob n• 64, de 1981, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

25 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade ejuridicidade, nos termOs do art. 296 do _Regimento Interno), do Proje~ 
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to de Lei do Senado n9 163, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que dispõe 
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons. tendo 

PARECER, sob n• 1.009, de 1980, da Comissão 
de Constituição e Just1ça, pela ínconstitucionalidade e injuridicidade. 

O SR. PRESIDENTE(CunfiaLima)- Há oradores inscritos. Concedo 
a palavra ao nobre Senador Raimundo Parente. 

O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Pronuncia o seguinte dis· 
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Governador José Lindoso, que vem superando inúmeras dificuldades 
de sua administração, enfrenta, atualmente, um problema que, em nome do 
interesse público, reclama urgente solução apoiada pela órbita federal: ocorre 
que sofre risco de colapso - que, se se efetivasse, seria lainentável- a safra 
amazonense de juta e malva. 

Estimulada pelo otimismo ·que caracteriza a ãtual Administração Fede
ral, a produção amazonense daquelas fibras estâ estimada, este ano, em 
50.000 toneladas a maior produção dos últimos anos. Para tais fibras, fixou
se, há tempos, o preço mfnimo de Cr$ 30,00.o quilo, que, se foi justo na ~poca 
da sua fixaçãO, tornou-se inteiramente -defasado pela ação delet~ria da in
flação. 

Os produtores da juta e da malva, portanto, não podem vender suas 
fibras por esse preço, e perderão menos deixando de colhê-las do que 
entregando-as pelo preço mínimo. Os comerciantes dessas fibras, a seu turno, 
embora sensíveis a essa realidade, não têm condições de pagar preçO superior 
ao mínimo estipulado pela Comissão de Financiamento, da Produção, órgão 
do Ministério da Agricultura. 

O Governador José Lindoso jã fez dramáticas gestões junto ao Ministro 
da Agricultura e ao Presidente do Banco Central para que solução rápida seja 
encontrada para o problema. Uma das sugestões, que me parece a mais apro
priada pelo carãter de urgência de que se reveste, seria a do Banco Central 
conceder, ao Banco do Estado da Amazonas, uma faixa especial de redescon
to no valor de Cr$ 100 milhões para a comercialização da safra de malva e 
juta deste ano. Esse redesconto proporcionaria, à comercialização, o capital 
de giro que falta aos seus agentes. Estes, em consequência, teriam condições 
de pagar ao produtor o preço realista do mercado, naturalmente superior ao 
mínimo fixado. 

Ressalte-se que, no ano passado, o Brasil teve de importar 25.000 tonela· 
das daquelas fibras por força da demanda da nossa indústria, o que acarretou 
repercussão negatiVa enf nosso balanço de pagamentos. Neste ano, as previ~ 
sões são as de que, somadas as colheitas dos demais Estados produtores, nos
so País estaria livre da importação que, no ano passado, foi" obrigado a reali-
zar. 

Essa expectativa otimista, entretanto, pode alterar-se, e atê mesmo 
inverter-se, se os agentes financeiros estatais não oferecerem à comerciali
zação, com senso de justiça e oportunidade, o empr~timo do capital de giro 
que as instituições privadas não podem atender. 

Quer-me parecer que essa providência-~ irrecusâvCl, e estou certo de que 
o Presidente do Banco Central, cujo alto tirocínio tem honrado a atual Admi
nistração Federal, estará sensível aos apelos do Governador Jos6 Lindoso, 
que subscrevo inteiramente desta tribuna. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG. Pronuncia o seguinte dis
curso) - Sr. Presidente, Srs. Senidores: 

Quando as cassandras da democracia voltam a derramar no Parlamento 
suas escapulidas sórdidas, objetivando seus próprios interesses, ainda que às 
custas dos seculares princípios que dão lastro e fomento jurídico à República 
e à Federação, vejo-me coinpelido a ocupar a tribuna desta Casa Alta para 
dar tratos a essa temática que ocupou nossa aten-ção ao longo do ano passa
do:- a prorrogação, o alongamento dos mandatos eletivos de Prefeitos e Ve
readores. 
. Voto para dizer aos afoites e desinformados que nem mesmo o Judi
ciário - por mais engenho-e-arte que haja conferido à sua decisão sobre o 
uMandamus" por nós impetrado conseguiu abalançar os suportes-básicos 
constitutivos da República: temporariedade e representatividade do exercício 
das funções políticas. 

Para que não se estimulem com o acórdão em desacordo com a lei e o di
reito, é que venho, reportando-me aos fatos integrantes do lamentável episów 
dio da primeira- próii'ogaÇão havida neste País na aUsência de A tos de ex
ceção, revelar, data venia, a porosa e inconsistente Decisão do Supremo Tri
bunal Federal, contra a sua própria e reiterada jurisprudência. 

Inteirado dos contornos jurídicos de uma prorrogação de mandatos ele. 
tivos, convenci-me de que, sob qualquer ângulo através do qual se viesse a 
examinar o tema, a conclusão só poderia ser uma: o alongamento de manda· 
tos via iniciativa parlamentar representa uma inadimiss{vel afronta à ordem 
jurídica republicana. Tratando-se de ato absolutamente injustificável, quer 
no plano ético, quer no plano legal, resolvemos empenhar-nos na luta contra 
a usurpação do poder polftico popular que se pretendia levar a termo. 

Primeiramente, no próprio âmbito do Congresso Nacional tentamos de
monstrar aos eminentes pares. com a ajuda do talento e da sensibilidade 
sócio-jurídica do Ilustrado Senador Mendes Canalc, não só as nefastas conse
quências políticas da medida, como também e sobretudo a sua inviabilidade 
do ponto de vista jurídico. 

O Sr. Gi/van Rocha (PP- SE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Com muito prazer Se· 
nador Gilvan Rocha. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- Eu desejei introduzir este aparte no inl· 
cio do discurso de V. Exf, num demonstrativo da integralidade absoluta do 
apoio do meu partido às teses de V. Ex• Agora que o mundo assiste, por 
e~emplo, à vitóríá das Oposições francesas, num país que é o coberço da de
mocracia do mundo, V. Ex• hã de verificar, mais uma vez, a comprovada sa
bedoria do Poder pelo povo, porque a democracia é sâbia e bela não somente 
no ato de eleger, mas principalmente no ato pacifico de derrubar. E é justa
mente isto que nós perseguimos neste Pais: uma oportunidade de alternativa 
de poderes para que sejamos levados ao desafio de substituir a incompetência 
por alguma coisa nova. V. Ex• tem muitíssima razão em, mais uma vez, co
mentar o despropósito da prorrogação de mandatos que pode ter sido o início 
do desvirginamento da pureza democrática do nosso Pais. Agora, quando a 
Nação assiste a hesitação do Governo em infindáveis comissões para que seja 
modificada a sistemática eleitoral do nosso país, teme~os, nobre Senador, 
que o Governo esteja reiVíi:idicando a democracia no País e que o parto da 
montanha seja a insignificância de um casuismo. V. Exf está coberto de razão 
em trazer a debate, novamente, este princípio maior, porque a democracia 
não pode ser reinventada, aqui nos trópicos, sob o argumento absolutamentf
amoral de um grupo que quer permanecer no poder. A Oposição está vigilan· 
te_, defendendo um princípio que!: vital para o futuro da nossa Pátria, e esta
remos na primeira trincheira defendendo a pureza dos princípios democráti· 
cos que não podem ser conspurcados por aqueles que planejam ficar no poder 
ati= o ano 2.000. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Muito obrigado, Sena
dor Gilvan Rocha. Vale a expressão de V. Ex', uargumento amoral", vale 
também a lembrança, Senador Gilvan Rocha, da eleição de Miterrand, na 
França, da sua luta tenaz durante quase 23 anos, para agora, o povo francês, 
em ordem, com tranqUilidade, sob eleição direta, mudar o regime na França. 

O Sr. Mendes Cana/e (PP- MS) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO-(PMDB :...::MG)- Com prazei, nobre Se
nador. 

O Sr. Mendes Cana/e (PP- MS)- Meu prezado Senador Itamar Fran
co, iniciamos juntOs uma batalha que se pode dizer uma batalha democrática. 
Batalha democrática em defesa dos princípios federativos e republicanos. V. 
Ex•, apaixonado sempre pelas boas causas, dedicou·se inteiramente a ela. E 
nós, n_ão satisfeitos como oS reSultados obtidos através da apreciação da ma
têria prorrogacionista, em que rião conseguimos sensibilizar a maioria, nós 
fomOs bater às portas do Judiciário. Infelizmente, ali também não encontra~ 
mos a sensibilidade dos ilustres magistrados. Mas, prosseguimos a nossa luta, 
não paramos ante os óbices que se apresentaram à nossa frente. E aquela luta 
serviu muito, meu nobre Senador, porque, hoje assistimos atrave.& daqueles 
que ontem votaram pela prorrogação de mandatos de prefeitos, - ·af com 
grande satisfação para nós- pronunciamentos contrários à prorrogação dos 
mandatos dos parlamentares que fere frontalmente o princípio federativo re
publicano. Assim é que sentimos, especialmente V. Ex•, porque eu fui apenas 
companheiro e V. Ex,. o grande timoneiro nessa luta, sentimos que a.Jguma 
coisa ficou porque nós pudemos sensibilizar aqueles que, como nós, hoje fa
lam no respeito ao_ principio federativo republicano. Cumprimento V. Ex,. 
nesta sua caminhada. Juntos chegamos nesta Casa, admirando sempre V. Ex• 
pela forma desassombrada, altamente patriótica e .democrãtica com qu< 
abraça as boas causas. Nesta, como em outras causas, mas priricipalmehte 
nesta, o seu espírito democrâtico fala bem alto ao Congresso Nacional e à 
Nação. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Muito obrigado, Sena
dor Mendes Canale. Eu que agradeço por ter tido ao meu lado o talento, a 
sensibilidade, o alto espírito público de V. Exf 
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Veja v, E~•. nobre ~enijdQr M~mlei Cunale, que nó!lfnll&mo• r«zio em 
recorrer, em acreditar no Supremo Tribuoªl F;~oral «lndft boje, ao chellar· 
moi ao Senado Federª'' tivemo! nói çgnhecimcnto de que e11a molfadada e 
pretendll\a prorrogaçlo de mandatei doi Sen«dorel o Dcputal!ol, «Indu que 
timidamente, Já 10 manlfeit&vft aquj. li: ~ mil~ r~>elo, Sr. Prc!ldente, poi1 
quando da prorro~~çno doi m&nd~hii 4al'refoitoi e Wrcadorc1, comoçou ela 
com alj!Yni Deputq!loi e Sen~!lore! !lü Maiorlu verberftna~ contra o do repcn· 
1,, Sr. !'reildcnte, ~~ llirl", çomo no ionçto d~ YIPiciUi !i9 Moral!, "f~l~ndo 
baí~ln~o. cgmlnhijndQ d~vagarlnho", ~I« se fc~ presçnto e foi aprovada nc 
Congre110 NllçJonal· 

O Sr. t..d:aro liarbo:a (PMDil- QQ)- V. í!3' !1!~ permite um ~parte? 
O SR. ITAMAR FRANCO (I'MPQ- MQ'l- Cem multo prazer. 
O Sr. lá:aro Dar/Ja:a CPMPü ~ QQ)- Senudor Itamar Franço, quero 

cumprimentar y, ~s• por mais um di1curso ne1t11 Casu, verbcrando o mo do 
ontem. com 11 prorro11açlo de mandMol ~~~ Prefeito! e Vereadom, c 1e prepa· 
rondo, deideJA, na condenaçao mail vcemçnte a e1ta tent11tlva pcrdoe·me V. 
llx• o ad,letlvo q~e vou dar, iQrdh:la,, 

O SR. IT 1\MI\R FMN!:Q crMDil- MO)- O alljetlvo t mais que 
v~ll\lo, n<;>bre Sen&llor. 

Q Sr. U:QrQ BarbQra CI'MPa - QOl - ,, de alaun1 aetore1 que 
pens«m em de1morallzar por completo Q Çgn11re51o Na~:ion«l, tentando fazer 
de1ccr·lhe aarganta ab«l3o um projeto de prorro~raçio de mandatai 
parlamentarei. Enten\lo, li~nal!or Itamar fran•o, que, em ven!ade, o 
Conl!rCiiO Naçlonal, ai Melai düi dY«I Caiai deveriam = liiQ nio tem 
suarlda no Regimento, ma1 dado ao po1i~lonam~nto morijl, cm 4cfeia !la1 
lnililulções, n«º creio, 1oquer mc1mo. que (Qtie nem1Arío conotar do 
Regimento poder~ para tanto- •hªmar ~ 9r~em qualquer parlamentar que, 
me1mo por atituc!e1, m~lll!P por palavra!, quando nllo por lle,toi, lniiOURiie 
a poiilblli!l~q~ da apre1en1açlo de um projeto, de uma emenda prorro,!!ando 
01 mandatos, porque este Conaresso Nacional, ~ partir do lnilante ~m que 
estivesic diicUiindo, formalmente, clic aiiunlo, perderia lnte!ramen\e a 
credibill!lade nacional· e por litO q~e p no~re ~gnador Mfon!O Camarao e 
nlls, Jogo no inicio dai noticiai que lj~vam conta de que 1erla apre1entada 
Hma emenda prorrosando Qi mandato! parlamentarei, preparamo! um 
documento, del~andQ claro que ieria um pacto doi SQnadorei que honram 
e1ta Ca1a como a Nação, no 1ent!do de que nenhum vloii!! a aiilnar qu11lquer 
emenda prorrogaclonlita ~Q a PonlrlbQir com voto ou presença porÍl tal, J4 
1;mo1 a a!ilnHWra d; qHalc doi! tºrço! ªª Ca1a c,·"ª mgdid« em que 
coniegulrmoi ultrapaiior 01 doliler!loa, n61 teremo1 lnrla!lili~ft~Q, de vez, 11 
opre1emação de Hmo emcnllª ne11~ ~~Mido, jt qlte q~t*jYer emenda 
conititucional, para 1cr fllrmalizodft, teria que ler a oi!lnMurl! de, pelo 
mcno1, um terço da compo1iç!!o daa d~a1 Caiai do Congrmo. Meui 
parab~m. nobre Scnodor Jtam«r FmnGo, porqHc V. E~•, honrando Di 
tradiçõe1 de Minas Qero!i, dc1de que chesou a eila Cola, reUilncamcnte, de 
cabeça erjluldo, cumpre o seu mam!Mo, fiel ao compromillo a!sumi~Q cPm a 
seme lillert4rlq dai MinH! Oerai1. Da me1m11 forma que v, Ex• ontem, 
ln~;luiíVe, bMl& i" portai !:la Suprema Corte, com o nobre Senodor Mendei 
Cftnale, contrq o prorrol!«çlo de m~mMos ~~ Y;rçadores e l'refeltoi, V. E~•. 
a~ora, com a meimH OfmezD, !e poilclon& tªmlltm cQntm es1o lnf~mla com 
quo querem en~ov3lll~r º S:ongreiiO Nacional, quando algun1 eicotcirol, 
membms da oWft CD&a do C!lnsresso, pretendem en~qvalhor de vez, 111 
"º"ª' lnilltuiçilei, l'urabbni, nobre Senador HamDr rronco, 

O SR. ITAMAR fRANCO. CPMDB - MO) - Scnallor LAma 
B«rboza, nobre e aut~nlico repro1entantc ~~~ OoiAs, o~ala o Conare11o tenhu 
aprendido a lição IIH prorrol!aclo de m«ndalo!, 

v. llxliembra que, talvcl, uma emenda deiiai niio dcverlo nem 1cr occlta 
pela Mel« DlreiQrp, mal veja, Senador J,.4zaro llarboza, que JA na ou\ru, ª 
ConitltHiçlo é clara Quanto ao principio fcdcrntlvo q"~nto ~ romporarlcd«de 
!101 mandatai o o !::ongreiio Nacional, na calada du noite, li dual hora o 
cinco mlnu1o1 d« modrugada, nHm~ pre1n ln~&i!"da, ro8ii;ou o 1egundo 
IHrno, 1em 1equer ter Ordem do Pi~. porque ij ld~la ora aprovar a omomla li~ 
prorrogAção; O Q f~~. e a rado pela qH~!, Senª!l.ori.A~QfQ llafPQZa, traso aqui hoje alllumai 
anMim do manfla~Q Q di! doçli~Q do Supremo Tribunal Federal, 
reiMiv!lmcnte • prorr9,11Rçi\o qo1 man.dªloi QQ! profcltol o vereadoroi. Multo 
obrJsado, Senallqr J.AzMo !lGr~ozn, 

Veja, Senador J..4zam Qar~o~n. como 6 lmportanl~ a fala do v. e~· no 
qHe 1e refere à obtçnç~o de aiilnaiHrª d9 mail do 2/3 de Senador;~, pelo 
meno1. 

ContinMQ Sr, l'r~~id~nte: 
Jll por omiAo da leltur~ !I~ mªttrla em l'l~narlo, requercmo1 fo11o '"ª 

trDmltaç~o IH§tijdD att que boqv~"~ um pronunciamento \lQ ór~!ío tben!co 

competente a rç1pello d~ eOOilltugignallqijQe do pretendido. Decidiu-se 
entao que a Com!&&ao Mlil& !.leilSnBd« parª relatar a propoil« opinllrla a 
reipelto ante1 de ferir o mbrlto da queití!o. Lamentavelmente, osta óltlma. ao 
lnvéi de 1e pronunciar 1obre o &lil!nto na forma que lhe fora determinado, 
clnlliU•ie o teGer eonildemçõci 1obre a conveni6ncla palftlça da medida. Oi 
f11to1 iC Qeienr!llavam do t«l fgrma que era iminente a iubmlssilo da mut6rla a 
l'len!lrio para fln1 d!lllbçrMivoi em na&rante desn:1peito ao leKto dO J..el 
FHndamental, Quer~~ª na qualidade de conareiilita, eleito pelo volo direito 
~ iecToto, que ~iiHO\iH o compromliio de manter flflclldade 1101 principiai 
çQnstlruclon~lo: q~er 1oja na quajld&~~ de rcpmcntante do 1'1tado de Mlnua 
Oeraj1, baluane hlitlirlcQ das melhorei tradlcOei dcmocrAt!eui: - tradiçOci 
llemocrMlc~i, iC!l\ qualquer provoea~;ao, que o eminente Senªllor MuriiQ 
llªdaró recordava quando Deputado llitadual a noi!B Aiicmbl6ia c e1queccu 
~qui ao votar pelu prorroaaçlo de mandMot- quer ainda na qualidade de 
cidadão empenhudo na defeia de prlncfploi prçgreiilitDi, 1entlmo1 o Sr. 
Senador Mcndea Canale e eu lndeç)fn4vel dever de proiiC!Julr na luta 
encetada no llmbitQ parlamemar submetendo ao c~ame do Poder Judlc!Ario o 
que 1e apre1entava como abona c nasrante vloloç!io da ordemJurldlca maior. 
lliperava, COn!Hdo, ~~nhor l'r~ildomo, encontmr respaldo no selo dQ mais 
Alia Corfe d& N&ç~o pora a defesa do que o comunidade jurtdlcu nacional 
1empre leve cQmo atentulór!o no prlnctplo republicano-federativo, 

A l'RORROOAC:iliO DE MANPI\TOS EI.ETIVOS VIA EMENDA 
CONSTIT\JC!ONI\1-. Interpondo açll.o «proprlada, acreditava que o mantQ 
protetor da JuitJÇ!j,-; gostaria de repetir, Sn. Senadores 11credituva que o 
manto protetor du Ju1tiço ciCudum o Estodg de Illrelto, n;,,J!I dçl3ando 
entrever que o principio republ!c«no·federat!vQ pw;!me v!r a m 
impunemente iOlpeodo, tenda·se em vlit« oi prceedenlea jurllprudencloli. 
Escloreceu·ie, amplumente, no bQjQ do Mandalo do Se11urança lmpetrado, 
que a medida sollclt«dll tln1!11 curAter eminentemente preventivo JA que, na 
forma do preceltQ lei!«l Invocado (art. 471 1•), vluva evil«r que Propo1t11 de 
Emendu Constitucional "tendente a abolir a Federaçao o« Rop~bllcu" vles1e 
a &er objeto de DELllli>RAÇiliO PELO Pl-ENÁRIO DO CONORBSSO 
NACIONAL, 

E nó1 temo!, Sr. l'reil!lente, que recordar Cii&i coi!Bi porque af estA uma 
nova prorros«ç~o de mandaloi. 

A llmlnar requerida foi neilad« por pre&umlr « C9rte que o JHlilamento 
final \lo proceiiO ~\lvirla antes que a matéria iell!ilat!v« chcaa~ic ~ 1er 
iUbmctlda ao1 dali turno! qe <;lellberaQiio constitucional c regimentalmente 
pmiilo> {ar\. 48 Cf), 

Numa abHslva e lnuillaila alit"\ie, 11 propoil~;ao 11caba por m iHbme\1\la 
a9 duplo turno qe dlicuiilio e votaç!o num lnlcrresno dç poucaa hora1, 
ficando, Diilm, prejudicada a medida judicial requerida. 

O Mo foi levudo ao conhecimento da Colenda Corte que 1c depArou 
com um problema de difiPII ioluçiio. Por um lado, a tutela jurlidiclonal 
Invocada nlo pedi« del~&r de 1er prestadu, Todavia, por outro, a efic4cla de 
qualquer pr0nunciamento ae fazlll inócuo j4 que o ato violento, llegol e arbl· 
tnlrio, cuja con1umaç!lo 1e pretendia impedir, !luuvora aldo prallcado e 
eKa"rldo na1 iCUi efeito!, de ram1~ iHcY9U(vel e Irreparável. 

E OQtorlumenle l&bldo que a ponlbll!dade de lnareiiO em JH(lO está 
condlclon«dH I! e~l1ten~ia de Hm !ntereile (art, 3• do CPC:l juri!H•qmente 
tuteli\vel. Na llç!lo do lni"batiMve! m~!lre Pon~ei de Miranda, noate ponto 
iegulndo a unl11ona d~H\rina prom1ua1, huvor~ ''!~lia de nrresstdade rute/a 
Jurtdlra" e portamo. de Interesse, IPda ve: "que o demandante possa a/rançar a 
/fnqlilfade sem pedido à JIISIIça ou que a Jusl/ça nada poriefa:er" {Comcnt4rloi 
ao COdigo de !'roceiiO Civil- TomQ I, P'&· 137, cqi;!lo 1974·Furenie Edito· 
ra), 

l'erpetruda lrr~verilvelmeoto a vlol~nçla - no ca1o compeliN~ R 
Conareuo N11clonal a deliberar 1obre a lnlle!lberAvel- nada mais poderia p 
J"dic14rlo fagor para reparar o mal. 

fi certo que OHir&i V(Ui proCOiiyijj! cO~OntrDVftm·a~ abortai para 
lmpuanar a validade dD, JA entl!o Yil!cnte, Emenda ConiWH~ion~l 
prorroiD~lOOiitD ffiªi' n3 relaçlg pro~Cil4ijl lOIIDUradD, nao havia ffi9dl!i« 
que pulles1e w et1~3zmente outorsada com o eacopo de truncllr ou remter o 
prom1o de deliberuçllo floQQ e ~ por ls1o, Sr. Presidente, p~rmlla v. E3•, 
e.~tamos record«n!lo ªQ Senado federul, o que ontem 1e p«iiou, pode 
11contecer aman~l. - Naquele "Mandam»!" pon~ntp, • por for1:11 da oiQ 
conc!liiAR a tempo da medida llminijf, lijfSlu 4m empecilho de Qr~em 
t~nlco·proceiiual à apreclaçao do mér!IQ da demanda, 

ConsumDdll ~ Ylolencla, avento»"'• a posslbl!l~~dc !le tranuform~r o 
mon!lato de iegurança de preventivo em reitllurador da lcsalldadc, consoante 
tem admlt!do a jurlsprud6nel« em algum&! hlpótele!. Deade logo reve!oH·IO 
lal solucllo impoislvcl porque, nllo hll a~çliórlo capar tle doi< 11\H~Ir f~tQi 
ocorrldoi. Seria como pretender reiiYIGilar "m o&e~Ytado l!lr, •ti de decla· 



Maio de 1981 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) Terça-feira 12 1647 

ração judicial da nulidade da condenação. No caso de exame, a partir da 
aprovação da Emenda estávamos diante de uma norma jurídica que, para ser 
atacada em tese, exigia procedimento específico (representação através da 
Procuradaria-Geral da República). 

Três- foram, Senhor Presidente, as posições assumidas ao longo dos 
debates que se travaram no Excelso Pretória em torno da decisão final a ser 
proferida no mandado de segurança que impetramos e que ficaram bem 
retratadas nos votos constantes do Acordão prolatado. 

~ nosso desejo agora analisá-lo para o que pede-se vênia aos Excelsos 
Julgadores. 

O ilustre Ministro Relator entende!l que "Já n_a própria data inicial da 
impetração, 19 de agosto, o pedido se fazia· quando já ultrapassada a 
possibilidade de-qualquer atuação contra a Mesa do Congresso Nacional". E 
assim decidiu porque, :,~gundo dispõe o art. 73 do Regimento Comum ao 
Presidente é facultado rejeitar, lh. :.,arm~'"'"'te, na~essão de leitura, a "proposta 
que não atenda aú disposto no art. 4i §~ JP a 3P da Constituição". Não tendo 
assim procedido na_ época e inexistindo outro momento regimentalmente 
previsto em que >Ossa fazê-lo, julgou serem os impetrantes carentes de ação 
preventiva "a partir uuquele instante e para tal desideratum". 

Com o devido respeito pela opinião do Ilustre Julgador, cumpre 
observar, primeiramente, qUe o fundamento legal do .. Mandamus" não foi o 
artigo regimental por ele invocado mas sim a norma expressa do texto 
Constitucional (art. 47 § 111). Assim sendo, à luz deste último dispositivo havia 
de ser julgada a matéria bem como a eventual carência de ação. Em segundo 
lugar, destaque-se que o pfecCituado no Regimento·Comum, cria apenas uma 
faculdade para o Presidente do Congresso Nacional, qual seja a de não dar 
curso legislativo a proposição m-anifCstalne-nte atentatória aos dispositivos 
constitucionais Que menciona. Não se impõe aí uma obrigação. Tão-somente 
possibilita-se a antecipação do exercició-âe um dever para a hipótese de ser a 
ilegalidade de tal forma flagrante que o estudo técnico do assunto se torne_ 
dispensável. Jã o artigO 47, § 111, da Carta Magna, por nós invocado como 
fund-amento jurídico da demanda, impõe um dever à Mesa do Congresso 
Nacional: o de não submeter a .. deliberação proposta de emen_da tendente a 
::.bolir a Federação ou a República". É de reconhecer, nestas condições, que 
para os efeitos da demanda ~m causa inexiste, qualquer relação entre uma 
norma e outra. A primeira, por ter riatureza meramente permissiva~ jamais 
poderia servir de embasamento a um mandado de s_egurança; a segunda, por 
ter natureza proibit1Va~--não só enseja o .. Mandamus"J_ quando infringida, 
como está a prescindir de qualquer regulamentação a nível hierárquico irifC
rior a fim de que possa ser aplicada, sendo por isto mesmo plenamente auto
executáveL 

Aliãs, como argurtlentO observa em seu voto _o Relator da_ Ma_ioria, a 
vingar o- entendimento de que a pretensão deduzida no Mandado já era 
impossível de-ser obtida quando de sua impetração, a- única solução viável se
ria declarar, ''ab intiüo", a "extinção d_o processo sem julgamento do 
mérito". Isto, entretanto, não foi feito jã que o despacho inicial admitiu "em 
linha de princfpio, relevante o fundamento do pedido". Seguindo uma linha de 
raciocíniO- inataCável, neste particular conclui o Magistrado: 

que: 

"Entendo, no entanto, que nem iss_o, em verdade, ocorre". 
.. No § 111 do artigo 47 da Constituíção Federal, preceitua-se 

Não serã objeto de deliberação a proposta de emenda tendente 
a abolir a Federação ou a República". 

"Objeto- de deliberação signiliCa, ·sem a menor dúvida, objeto 
de votação, porque ê neste momento que se delibera a favor da 
emenda ou contra ela" 

"Por outro lado, se a direção dos trabalhos do Congress9 cabe 
ao Presidente do Senado; se este, pelo próprio Regimento· Comum 
do Congresso Nacional (artigo 73), pode, liminarmente, rejeitar ã 
proposta de emenda que não atenda ao disposto no artigo 47, § 111 da 
Constituição __ (e qúem·-- teriC1iõder de rejeição liminar o tem, 
igualmente, no curso do processo); e se a Constituição alude a 
objeto de deliberação (o que iinplica dizer que seu termo é o 
momento imediatamente anterior à votação); não há dúvida, a meu 
ver, de que, a qualquer tempo, antes da votação, pode a Presidência 
do Congresso, convencendo·se de que a proposta de emenda tende a 
abolir a Federação ou a República, rejeitá·la, ainda que não o tenha 
feito inicialmente." 

"Cabível, portanto, no momento em que o presente Mandato 
de Segurança foi impetrado, sua impetração preventiva, uma vez 
visava ele a impedir que a Presidência do Congresso colocasse em 
votação a proposta de emenda." 

O segundo ponto de vista ex.t~rnado, Senhor Presidente, deu pela inépcia 
do pedido "'em face da ostenf!iva impossibilidade jurídica de pedir-se que o 

Supremo Tribunal intervenha no Congress-o Nacional para impedir que este 
pratique ato de_ seu ofício". Sustenta esta posição que .. o controle que o 
Poder Judiciário tem competência para realizar em relação aos atas 
legislativos do Congresso Nacional, realiza-se a "posteriori", insta dizer, 
depois de promulgada a lei ou a Emenda Constitucional". 

Apenas dois votos, Senhor Presidente, Senhor Senadores, esposaram o 
entendimento retro descrito. O eminente Relator da Maioria, ainda neste 
particular, captou o verdadeiro sentido e alcance do dispositivo" 
constitucional_ invocado o que o levou a concluir pela improcedência da 
argumentação !)a forma que se reproduz a seguir: 

Embora preliminarmente.advirta: 

"Não _admito mandado de segurança para impedir tramitação 
de projeto de lei ou proposta de emenda constitucional com base na 
alegação de que seu conteúdo entra em choque com algum princípio 
constitucional, e não admito porque, nesse caso, a violação à 
Constituição -só- ocorrerá depois de o projeto se transformar em lei 
ou de a proposta de emenda vir a ser aprovada. Antes disso, nem a 
Mesa, nem o Poder Legislativo estão praticando qualquer 
incons,titucionalidade~ mas estão, sim, exercitando seus poderes 
constituciônais referentes ao processamento da lei em geral. A 
inconstitücíon:alidade, nesse caso, não será quanto ao processo da 
lei ou da emenda, mas, ao contrá_rio, serâ da própria lei ou da pró
pria emenda, razão por que só poderâ ser atacada depois da 
existência de uma ou_ de outra." 

Logo a .seguir afirma: 

"diversas, porém, são as hipóteses como a presente, em que a 
vedação constitucional se dirige ao próprio processamento da lei qu...,. 
da emenda, vedando a sua apresentação (como ê o caso previsto no 
parágrafo úniCo do artigo 57) ou a s1,1a deliberação (como na 
espécie). Aqui, ·a iriconstitucion-3lidade diz respeito ao próprio 
andamento do processo legislativo, e isso porque a Constituição rião 
quer- em faCe da gravidade dessas deliberações, se consumadas
que sequer se chegue à deliberação, proibindo-a taxativamente. A 
inconstitucionalidade, neste caso, jã existe antes de o projeto ou de a 
proposta se transformarem em lei ou em emenda constitucional, 
porque o próprio processamento já desrespeita:, frontalmente, a 
Constituição. 

-E cabe ao Poder Judiciário- nos sistemas em que o controle 
da constitucionalidade lhe é_ outorgado - impedir que se 
-desrespeite a Constituição. Na-guarda da observância desta, está ele 
acima dos demais Poderes, não havendo, pois, que falar-se, a esse 
respeito, em independência de Poderes. Não fora assim e não pode
ria ele exercer a função que a própria Constituição, para a 
preservação dela, lhe outorga". 

O terceiro posicionamento verificado no seio da Egrégia Corte, 
Senhor Presidente, e que acabou espelhando o pensamento da maio
ria, embora reconhecendo expressamente que o princípio 
republicano ••pressupõe a temporariedade dos mandatos eletivos", 
entendeu ser viável a medida prorrogacionista pelas seguintes 
razões: 

''De feito, prorrogar madato de dois para quatro anos, tendo 
em vista a conveniência da coincidência de mandatos nos vários 
níveis da Federação, não iinplica introdução do princípio de que os 
mandatos não_ mais são t_emporãrios, nem envolVe, indiretamente, 
sua adoção de fato, como sustentam os impetrantes, sob a alegação 
de que, a admitir-se qualquer prorrogação, ínfima que fosse, estar
se-ia a admitir prorrogação por vinte, trinta ou mais anos. Julga-se à 
vista do fato concreto, e não de suposição, que, se vier a concretizar· 
se, merecerá, então, julgamento para aferir-se da existência, ou não, 
de fraude à proibição constitucional". 

O entedimento supradescrito, segundo nossa opinião, lamentavelmente 
laborou num equívoco não só quanto à apreciação dos fatos mas também no 
que tange a norma jurídica invocada. 

Passemos a analisar em primeiro plano, Senhor Presidente, o errôneo -
data venia - entendimento dos fatos ocorridos. 

Diz expressamente o Relator da Maioria que .. prorrogar mandato de 
dois para quatro anos tendo em vista a çonveniência 4a coincidência de 
mandatos nos váríos níveis da Federação, não implica introdução do 
princípio de que os mandatos não mais são temporários". 

Verifica-se pois que o pressuposto fâtico fundamental foi o de que os 
mandatos eletivos a se findarem em janeiro de 1981, h(!, viam sido outorgados 
por um prazo de dois anos, portanto a partir de 1979, estando a merecer uma 
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prorro;ação para quatro anos afi!J1 de tornãr viável a coincidência geral das. 
eleições rios--Yãrios nívCis da Federação. 

A realidade, porém, Sr. Presidente, encontra~se em frontal discrepância 
com o presumido. Na verdade, os mandatos dos vereadores e prefeitos a se 
extinguirerrijaneiro de 1981 tiveram o respectivo termo inicial em janeiro de 
1977, sendo portanto de quatro anos a respectiva duração. Assim sendo a 
prorrogação pretendida visava ampliá-las não de dois para quatro anos, mas 
sim de quatro para seis anos. 

Por outro lado a .. coincidência geral de mandatos nos vários níveis da 
Federação" já se encontrava assegUrada pelo próprio texto constitucional 
então vigente: 

.. Art. 209. Os mandatos dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e 
Vereadores eleitos em 1980 terão a duração de dois anos". 

Ora, se já havia expressa disposição no sentido de fixar para 1982 o 
termo final dos mandatos dos Prefeitos e Vereadores eleitos em 1980, resulta 
evidente que a coincídência eleitoral já se encontrava prevista pois, como é 
notório, as próxrmaS Cleições gerais realizar-se-ão precisamente em 1982. 

Veja-se poiS, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o tamanho d_o erro 
incorrido, concessa venla. Supôs~se exístir uma situação de fato que "estaria" 
a justificaf-affiedida qUando, na realidade:, tudo ~ra absolutamente diverso. E 
não se diga que esta confusão, nó tOcanfe -aos evelilos, foi desprovida de 
conseqüêncíás-para-0 julgamento final do mérito. Ressalte-se haver a maioi:ia 
daquela Alta Côrte entendido que, em tais casos, deve-se julgar ••à vista do 
fato concreto" e este, a toda evidência, escapou por completo à percepção 
daqueles julgadores. Admitiu, assim, o Supremo Tribunal Federal a emenda 
prorrogacionista considerando ser esta a única medida capaz de viabilizar a 
"coincidência de inand~üos·•-·quando, em verdade, esta jâ estava prevista no 
próprio corpo da Lei Maior. Houvessem os fatos sida devidamente 
percebidos, é de se supor, data venia, que a decisão final indubitavelmente se~ 
ria concessiva do "'Mandamus". 

Cumpre, agora, Sr. Presidente, passar à análise da er:rônea interpretação 
do preceito legal invocado coma fu_ndamento ?a qemanda. 

O texto constitucional que e-mbasOU a pfetensão inquina de ilegalídade 
não só a PiofiOSta~ de-Emenda que venha 3.bolir a República ou a Federação 
mas também aquelas simplesmente tendentes _a tal fim. 

Sustentamos na iniciãl: 
.. Abolir um princípiO, neste contexto, seria pura e simplesmente revogar 

o postulado. Tender a aboli .. lo é introquzir um preceito novo que com ele é 
contraditório, incompãtível, antagõnico·--6U inconciHâvel, de sorte que de 
conflito entre de-s iesulte um enfraquecimentO da idéia inicial". 

Nestas condiÇões e admitido que a República 40pressupõe a 
temporariedade dos mandatos eletivos", há de_ se reconhecer que a 
introdução de norma permissiva da quebra do princípio geral, ainda que fosse 
justificada pOiCútaS cOnveniências, tim comO conseqüência inevitável "tender" 
a abolir o preceito maior. 

:É que a exceção admitida, embora não revogue- totalmente o princípio, 
megavelmente abre precedente para o advento de inúmeros outros, 
acarretando o seu progressivo enfraquecimento a ponto de se esvair de 
qualquer conteúdo. 

Hoje é a erroneamente suposta conVeníência ~e fazer coiricidir todos os 
mandatos eletivos que legitima a afronta ao principio republicano; amanhã, 
Senhor Presidente- como ãgotã vênOS a toS dos apodados de .. periféricos" 
pelo Senhor Ministro da Justiça, baluarte de primeira prorrogação da 
mandatos na República - serã qualquer outro pretexto que causará o 
mesmo resultado e, de passo em passo, chegar~se-â-à completa desfiguração 
da natureza representatiVa do Regime Republicano. 

O legislador constituinte originário obviamente entendeu que o 
postulado republicano~federativo era de tal importância que estava a merecer 
resguardo, até mesmo contra as· possíveiS IÍlVeStidã.S dO Poder Constituinte 
derivado. A expressão "t~;:ndente", inserta no bojo do§ 19, do art. 47, tem 
precisamente por escopo, SenhOr Presidente, evitar que a proibição seja 
contornada através de expedientes legais revestidos _do caráter de 
excepcionalidade. 

A decisão finai exarada pelo Supremo, infelizmente deixou de levar em 
consideração o alcance do vocábulo a que viemos de nqs ref!=rir, o que foi 
lamentável. Se é certo que a propOsição não _ i_~p1icava na definitiva 
introdução .... do princípio de que os mandatos não são_temporários", não é 
menos óbvio, Senhor Presidente, que a mesma tende a enfraquecer a força 
originária deste princípio, já que passou a admitir exceções ao mesmo. 

Por tudo o que foi dito entendo - cum permissa venia -_haver o 
Venerando Acórdão violado "literal disposição de lei", eis que não levou em 
conta a existência de vocábulo que dá à norma senti~o e alcance próprio, 
imensuravelmente mais amplo e abrangente do que o julgado admitiu. 

Ainda no que tange ao aspecto abordado, cumpre destacar o fato de que 
o respeitável aresto admitiu apredar -a "conveníencia da coincidência de 
mandatos" para justificar a legalidade da Proposta de Emenda. Neste particu
lar não posso deixar de registrar, Senhor Presidente, Senhores Senadores, mi
nha profunda perplexidade ante tal assertiva. Embora não tendo formação 
jurídica, os longos anos de experiência na vida pública me ensinaram que 
cada um dos Poderes constituídos tem atribuições próprias. Ao legislativo 
cabe especifi_camente adotar as: medidas que julgue mais convenientes aos 
reclamos da sociedade, escolhendo dentre as diversas alternativas que se 
apresentem viáveiS no momentõ c segundo critêrios políticos; ao Judiciário 
compete dizer se ditas medidas são Ou _não legais; ao Executivo, enfim, 
comPete dar '<:umprimeflfO às mesmas. Veja-se que a tripartiçã'o de funções é 
de tal forma_ relevante que repercute até mesmo na forma pela qual os titula~ 
re~f têm acesso às respcctiv_as institUições. O parlamCntar submete~se 
previamente ao processo de consulta eleitoral quando tem oportunidade de 
externar suas idéias quanto às soluções mais adequadas para os problemas da 
sociedade. Quando eleito, transforma-se em representante de uma parcela 
significativa dos cidadãos o que o habilita a traduzir seus interesses no plano 
institucional. Do magistrado exige-se tão~somente saber jurídico e reputação 
ilibada ·e isto porque no exerdcio das respectivas funções lhe é, 
fundarrientalmente, atribuída a missão de velar pelo fiel cumprimento ·das 
leis. O critério político da conveniência ou não de determinada medida, Se
nhor Presidente, escapa por completo ao exame jurisprudencial pela simples 
razão de não terem os integrantes _ga respectiva estrutura institucional a 
necessáríã TepTeSeriiatividade popular para tal fim. 

Destaque-se. no pertinente à matéria ora analisada, que o Congresso 
Nacional dispunha de três alternativas consubstanciadas nas diversas 
proposições legislativas então tramitando: a) modificar a legislação eleitoral 
no que necessário fosse a fim de escoimar possíveis incornP3tibilidadcs 
existentes entre os diversos_diplomas aplicáveis ao pleito de 1980; b) alterar a 
data do pleito sem prorrogar os mandatos eletivos; c) cancelar as eleições 
determinando a ampliação do prazo dos mandatos em curso. 

A escolhá de uma da alternativas, segundo o critério da Hconveniência" 
da maioria enContrava-se dentre as atribuições conferidas ao Legislativo; o 
julgamento da legalidade da escolha competia ao Judiciário. QUando as 
fronteiras das esferas de competência se tor~am fluidas ou se passa a admitir 
uma recíproca ínterpenetração, é óbvio que nos encontramos em meío a uma 
sêrüi- Crise institucional. 

Para finalizar, Sr. Presidente, a análise que ora fazemos do .Acórdão 
prolatado no Mandado de Segurança de número 20.257/80 que impctramos, 
resta apenas recordar que a inedida teve como fomento a alegação de que a 
proposta prorrogacionista feria tanto o principio republicano quanto o 
federativo. Grande parte das razões aduzidas visavam demonstrar quão 
absurdo era a idéia do Poder Central, num regime federativo, arvorar-se no 
direito- de indicar os governantes de entidades locais, tidas como 
politicame-nte autônomas. Quanto a este aspecto, quedamo-nos 
absolutamente desprovidos de qualquer pronunciamento judicial, posto que 
nenhum dos votos a ele fez alusão, o que se lamenta. 

Dei por encerrada, Sr. Presidente, esta primeira batalha na convicção de 
haver assumido a_ ún"ica postura posSível condizente com os princípios éticos c 
políticos que defendo. No plano jurídico, após tantos pareceres, 
pronunciamentos, votos e opiniões, Sedímcntou-se em meu espirita a 
convicção de que nada, absolutamente nada, est~va a legitimar a medida 
prorrogacionista. Infelizfncrite não conseguimos êxito na tentativa de defesa: 
dos princípios reitores da vid~ poiíti~ nacional. )~.est~ a esperança de que o 
PJ:"ecedente jurisprudencial ora existente não sirva, no futuro, de estimulo às 
forças antiprogressistas de nossa sociedade para investirem contra o direito 
do voto, contra a reS:ufaridade do processo político, enfim, contia o próprio 
díi"eifo que cada qual tem de reger o seu destino. 

Entendi necessári_o tr3zer à tribuna estas explicações não só em respeito 
àS origens do meu mandato parlamentar como tambêm, e sobretudo, para 
deixar publicamente regiStrado a minha profunda preocupação a respeito das 
consequências que- o precedente possa vir a ter para o futuro da vida política 
nacional. Ouvi certa vez de um Magistrado que acerbamcnte criticava 
determinada lei fecém-aprovada pelo Congresso Nacional a seguinte 
advertênC-ia:-~~Não se legisla impunemente." Coin isto queria dizer que a lei 
mal feita quas~ sempre acaba por atingir objetivos contrários ao pretendido. 
Hoje di_go eu que; ~'Nãó se sentencia Hnpunemente." Qualquer eventual' 
maioria- parlamentar, coin tal infortunado precedente, sabe que tudo pode 
pois inexístem resistências eficazes a -serem oferecidas. Temo, Senhor 
Presidente,_ pelo futuro de nossa gente quando vejo que um direito tão 
fUndamental 'luanto o direito de vo~ç_, pode vir a ser impunemente afrontado, 
tal como foi pela Emenda n• 14, de 1980. 
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E é por isso que disse aqui, Sr. Presidente, antes de V. Ex• presidir esta 
sessão, que valia o exemplo francês, porque no Brasil, no ano passado, nós 
assistimos a vontade do povo ser afastada prorrogando-se mandatos, o que 
não impedirá, -Sr. Presidente, que no futuro, possa vir a acontecer o mesmo. 

Agora, com esta canhestra visão açodadamente homologada, 
interrompe-se, neste ou em outro passo, a regularidade do processo de 
consulta popular periódica com este ou aquele pretexto de "conveniência 
política". Como no amanhã também poder-se-á atentar contra qualquer 
direito fundamental do ser humano, sem que sejamos capazes de ter a segu
rança -de se obter a devida reparação à ofensa sofrida, ao direito violado. 

E iSso é triste, Sr. Presidente. 
Ao presente episódio da vida nacional aplica-se admiravelmente a lição 

de Von /hering: 

"O fim do Direito é a paz, o iniitO de atingi-/o a luta. Enquanto o 
Direito tiver de contar com as agressões partidas dos arraiais da 
injustiça - e isso acontecerá enquanto o mundo for mundo - não. 
poderá prescindir da luta. A vida do Direito é a luta. Uma luta dos 
povos, dos governos, das classes sociais, dos indivíduos. Todo Direito 
que existe no mundo foi alcançado através da luta; seus postulados 
inais importantes tiveram de ser conquistados num combate às cortes 
dos opositores, todo e qualquer direito, seja o direito de um povo, seja o 
direito de um indivíduo, só se afirma através de uma âisposição 
ininterrupta para a luta." 

(A Luta do Direito- Editora Rio- 1975- pâgs. 15/16.) 

Hoje, mais do que nunca, impõe-se aos espiritos lúcidos desta Nação o 
dever de lutar não só pela realização do Estado de Direito mas, acima de 
tudo, em prol da Democracia e da Justiça. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, e!-a a mensagem que queria trazer, nesta 
tarde, para ·que ficasse registrada nos Anais do Senado, o fim -me permite 
V. Ex' - da luta do eminente Senador Mendes Canale e minha perante o 
Congresso NaCíon3.1, perante o Supremo Tribunal Federal e na eSperança, Sr. 
Presidente - ·não diria nunca certeza l- sempre a esperança de que o 
Congresso nacional não aprove, de uma forma tão imoral, tão triste, pela 
madrugada, a prorrogação de mandatos. Digo, Sr. Presidente, a esperança 
apenas, porque certeza nós não poderemos ter no- amanhã do nosso País, 
quando sequer conhecemos as regras eleitorais, _quando se permite a um 
Deputado governista tentar, mais uma vez Violar a Constituição. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Agenor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem reVisão do oradof.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

As eleições na América do Norte, aonde a Oposição foi vitoriosa, e jã 
agora na França, aonde o Partido Socialista elege o Sr. François Mitterrand 
Presidente da França, no dia de ontem, numa eleição memoráVel, demons
tram que o povo do mundo inteiro estâ imbuído de propósitos onde a 
liberdade do povo, da família e a liberdade da dignidade deve prevalecer 
acima das teorias esdrúxulas1 acima de ideologias que não têm condições de 
preservar os valores éticos e morais dessa socíed8de. - -

A eleição na França, onde o povo francês no dia de ontem dã a vitória a 
um homem que por 23 anos - 23 longos e consecutivos anos - conseguiu 
imprimir no povo dá França aquda -chama de esperança e viu ontem. através 
daquela perseverança e daquele devotamento, ter o seu nome aclamado pela 
maioria dos franceses, me traz, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nesta tarde, à 
tribuna para analisar o problema do nosso País. 

Quem deu a vitória a François Mitterrand na Fi-ança fÕi a juventude e os 
trabalhadores. E por que a juve~tude e os trabalha4ores _deram a ~itÇria a 
François Mitterrand? :E: porque hã uma ansiedade de mudança. Quais são as . 
mudanças a que a juventude aspira, almeja e luta por elas? Quais são as 
mudanças que o povo que trabalha aspira, almeja e luta por ela? São as 
mesmas mudanças que o povo deste Pafs, a juventude brasileira, o 
trabalhador brasileiro luta, aspira e peleja ~ nos _dias atuais! _ 

f: importante, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o Governo da 
República brasileira. tome a eleição Ela França, onde a juventude e o 
trabalhador deram a vitória esmagadora a Fr3.-nçois Mitterrand e faça por 
onde, no próximo 1982, não venha ele também perder as eleições em todos os 
Estados brasileiros. Ou mUda-se em nosso País esse modelo económico que 
sufoca o trabalho e a famflia ou rnuda-sC ein nosso País esse modelo 
económico, que já gerou uma fadigâ nacional, ou então o Governo vai 
também aqui perder as eleições, como Perdeu o- SoVúiio da AIÜêriC"a do 
Norte e perdeu o governo da França. 

1:: importante. Sr. Presidente. Srs. Senadores, que se conceba que a 
família posterga para ela o direito de ser famnia, é importante que se diga que 
o que posterga o trabalhador ê o direito de trabalhando poder viver com 
dignidade. o que dignifica afamflia, o que dignifica o trabalho senão esse 
direito maior de vivendo em família ser uma família, e vivCndo no trabalho 
poder viver do trabalho? 

Infelizmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o modelo econônico brasi
leiro não verrl oferecendo õpOftunidade a quem trabalha de, trabalhando, 
poder viver às suas custas. 

Leio nos jornais de hoje, sobre a eleição de François Mitterrand, o 
seguinte: 

Isso prova que as instituições francesas vigoraram durante os 
últimos 23 anos Segundo a hipótese da preservação, as lnftn.itum, da 
mesma maioria política. As legislativas condicionando as 
presidenciais e as presidenCiais Condicionando as legislativas 
-seguintes. 

·É uma demonstração de que o povo não quer a guerra, uma demons
tração de que o povo quer um modus vivendi em que todos possam viver em 
paz, uma demonstração de que a carnificina da~ duas Guerras Mundiais não 
devam mais ocorrer. f: uma demonstração de que o povo quer, acima de 
tudo, o direito, o sagrad_o direiio de poder viver com dignidade. 

Mais adiante, o jornal diz que Mitterrand, ontem à noite, após haver 
recebido a comunica-ção de ter sido eleito Presidente da FranÇa, dirigiu-se à 
Nação nos seguintes termos: 

"Meus senhores, minhas senhoras: 
Os resultados que me foram anunciados no instante em que eu 

me exprimo anunciam que Os franceses escolheram as mudanças 
sodais que eu p-ropUs_. Essà_ vitória ê antes de mais nada uma vitória 
da Fr_ailça e de suajuventude, da França e de seus trabalhadores," 

Portanto, não foi uma Vitória dos Políticos, foi uma vitória de um povo 
que não suportava o jugo ideológico, político ou administrativo, sectário, no 
qual se con-siderava sempre o interesse financeiro acima do interesse do traba
lho, no qual se considerava o interesse das elites acima do interesse da massa. 

É com satisfação, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que Volto à tribuna, 
nesta tarde, para que congratulando-me com o povo francês, solicitar do 
Governo brasileiro, que cuide das reformas desde agora. reformas pelas quais 
o povo··ctama. reformas que o povo pede. E quais são as reformas que o povo_ 
brasileiro está a pedir? São as reformas ciue possam oferecer a quem trabalha 
o sagrado direito de trabalhando poder viver com dignidade. São as reformas 
que possam assegurar ao povo ·o direito de escolher seus representantes: o 
Presidente da República, o Gove-rnã.dor e Os Prefeitos. Porque, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, são milhões de criaturas com 34-, 35, 36 anos que não tiveram 
ainda o direito de votar para a escolha de Presidente da República, para a 
escolha de Governador, para a escolha de Prefeito das capitais. 

Ora, Sr. Presidente, Sis. Senadores, é lógico,~ evidente que a fadiga e o 
descontentamento crescem nos corações de todos os brasileiros, porque aspi
ram a_o direito elementar de poderCm eScolher quem vai dirigir a sua cidade. o 
direito eleineiitar de pOderem escolher quem vai dirigir o seu Estado ou quem 
v~i dirigir a NãÇão. O qUe não Vem sendo poSsível. infetizn1ente em nosso 
País. -

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) -Com muito prazer. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Faz bem, nobre Senador 
Agenor Maria, V. Ex' em analisar a vitória de François Mitterrand, tentando 
buscarna l_ição.francesa·subs(dfo para nós brasileiros. Nobre Senador Agenor 
Maria. Da própria eXpressãO francesa, a França deixara de sonhar, a França 
caniinhaVa .n~m i-egime enfadonho, num regime em que as estruturas 
o.bsoletas estav~m p_resentes .. f.?'iscord~ de V. Ex• apenas num aspecto, 
quando se rcifire aos políticos-. Ao cofltrãrio, a classe política procura 
consegUir sCmsibiJízar, sobretudO, os jovens, mostrando que através da 
democracia e do direito de votar C?_ cidadão pode influenciar na vida do seü 
país_._ Aqui também, Senador Agerior ~aria, há um desejo de mud~nça, há 
um desejo de se sonhar neste País. de buscar um modelo econômico em que o 
Social seja beneficiado, qt.ie n-ão haja apenas a prixtominãncia do económico. 
Aqui" também, Senador Agenor Maria, queremos mudanças. E- nós, 
sobretudo das oposições brasileiras! queremos que essas mudanças se dêem 
em paz, em ordem e em respeito, sobretudo, ao sufrãgio direto e universal -
lembrado hâ pOUco por V. Ex' - que bt:asileiros de trinta e sete anos sequer 
votaram·pa~_a-_<;ioVe_rnador e sCqUer votaram para Presidente da República. 
Nós também, cofiO Tia França, Senador Agenor Maria, queremos um Brasil 
sonhador, um Brasil cheio de otimismo, se chegarmos em 1982 através do 
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desejo do povo também, o de lã esperou vinte e três anos para mudanças, nós 
aqui, depois de dezess.ete anos, também teremos as nossas mudanças. Muito 
obrigado, Senador Agenor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Senador Itamar Franco, 
lã, Mitterrand teve oportunidade de, por vários meses, prometer, pela 
televisão e pelo rádio, à juventude francesa a paz, a liberdade e o trabalho. 

O que nós políticos vemos aqui? Será que temos a liberdade de nos 
diriSirriios à televisão e pregar mudanças? Será que temos tido a liberdade de 
ir aos canais de comunicação e dizer, enfaticamente) ao povo o que vai em 
nossos corações e quais são nossos iddis? 

Nãol Infelizmente não, Senador Itamar Franco! 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Permita-me V. Ex• 
(Assentimento do orador.) Nesse aspecto nós ConCordamos. Apenas quero 
dizer que não devemos perder nossa fê e nossa esperança, porque nós 
chegaremos lá, Senador Agenor Maria. Lá, na França, Mítt.errand levou 23 
anos na sua pregação à frente de seu partido e os jovens franceses de hoje 
acreditaram nele, sobretudo, na própria declaração do Presidente eleito.f:loje 
estamos aqui, em nosso País, como diz V. Ex•, desesperançados, 
amordaçados, não atingindo, inclusive, os meios de comunicação. Mas temos 
que ter essa fé e essa esperança, e uma fê e esperança que mantêm, sobretudo, 
V. Ex• nesta tribuna. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Na França, os vilarejos 
mais distantes votaram maciçamente. 

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

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Aqui, a 17 meses das e· 
leições de 1982, em sã consciência, não sabemos ainda quais serão as regras 
do jogo. Não sabemos ainda se o voto será ou n_ão vinculado; não sabe_mos 
ainda se o voto de sublegenda vai ou não prevalecer, enfim, se não sabemos, o 
que podemos dizer ao interior deste grande e ill).enso País quando para lá 
viajamos'? 

Pergunta~me o nobre Senador Itamar Franco e eu respondo o seguinte: 
Não sei se nas eleições vai ser, ou não, permitida a coligação .. Se não sabemos 
responder a milhões de eleitores brasileiros como vai ser o processamento das 
próximas eleições, como, então, teremos condições de fazer um proselitismo 
politico, onde a motivação possa nascer de um ideal que só poderá se configu
rar na base sólida da grandeza da verdade? 

Vivemos, Senador Itamar Franco, uma eterna mentira. Mentira de um 
casuísmo que se alastra por muitos'"'anos. Um casuísmo que já se deu ao luxo 
de querer mudar a própria matemática, onde dois e dois não são mais Quatro; 
pode ser cinco e pode ser três; onde, nas estaUsticas do custo de vida, não 
sabemos como usar os seus coeficientes; onde o feijão de corda, macaça, 
aparece como faisão; onde a renda per capità serve de modelo, como se os 
trezentos ou quatrocentos mil cruzeiros que percebem por mês os 
representantes das estatais pudessem servir para fazer a feira do operário que 
ganha quatro mil e poucos cruzeiros. Não, Senador Itamar Franco,- este 
modelo que se arrasta por muito tempo, onde o casufsmo diminui e tira de 
todos nós as nossas convicções, ele só pode nos deixar, a cada ~ia que passa, 
um princípio de pessimismo, morrendo em cada um de nós o entuSiasmo que 
nos permite observar este plenário, a cada dia, mais vazio. 

O Sr. José Fragelli (PP - MS) :.._ Permite um aparte, nobre Senador? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Com o maior praier, 
Senador. 

O Sr. José Fragelli (PP - MS) - Senador Agenor Maria, V. Ex• como 
que conclamou o Governo_ federal a fazer as reformas de fundo, que são 
necessárias, para que talvez a opinião pública brasileir.a -vamos dizer o seu 
eleitorado - não venha repudiar de maneira maciça, nas eleições do ano que 
vem, o Governo e o seu Partido majoritário. Mas, na verdade, as reformas de 
que o Governo está cogitando, as reformas políticas, eleitorais, são todas no 
sentido de falsear a maioria da manifestação do povo brasileiro nas eleições 
de 1982. :E: esse, todos nós sentimos, todos estamos vendo o empenho do 
Governo. De sorte que é uma incógnita saber se aqui no Brasil,·como ontem 
aconteceu na França, será respeitada a manifestação da maioria do povo 
brasileiro nas urnas. N6s estamos duvidando. Falamos muito na mudança do 
modelo econômico, mas Fraga Iribarne diz muito bem que primeiro ê preciso 
mudar o modelo político, porquC dele ~ que dependem todos os demais 
modelos. Se não modificarmos o modelo político por uma legislação 
realmente democrática, sadia, aquela legislação eleitoral e liberal, não eivada 
de expediente e de armadilhas, então, sim, poderá a vontade majoritâria do 
povo brasileiro se manifestar em 1982. A nossa grande luta, portanto, daqui 
por diante é para modificação, primeiro, do modelo politico, porque senão o 
modelo económico ~ão se modificará aqui no Brasil como não se modificaria 

na França, se François Mitterrand não derrotasse Giscard D'Estaigh. Muito 
obrigado a V. Ex• 

O SR. AGENOR MARIA {PMDB - RN) - Senador Josê Fragelli, 
antes de permitir, com prazer, o aparte ao nobre Senador Bernardino Viana, 
quero dizer a V. Ex• o seguinte: o que me assusta neste jogo de '4cabra cega" 
em que vivemos, onde o custo da eleição partidária encarece a cada dia que 
passa, é não sabermos em sã consciência, quanto precisamos gastar para 
sermos reconduzidos a este Senado oú à Câmara dos Deputados, nós que já 
somos conhecidos, que já temos mandato. 

É de se perguntar como se vai fazer renovação neste País, renovação, 
onde a juventude, recêm'aS'aída das universidades; possa, por ter espírito 
público, pleitear um lugar nas Casas do Congresso, nas Assembléias 
Legislativas. 

Quanto vai custar esse mandato, Senador José Fragelli? Quantos mi
lhões vai precisar um Deputado Estadual que não f conhecido para se eleger 
Deputado Estadual? Quais as obrigações que ele vai ter que assumir, com o 
mundo sem escrúpulos das multinacionais, ou do capitalismo selvagem, se ele 
for precisar de ajuda? Qual a representação autêntica que o povo brasileiro 
poderã ter, se a eleição estâ cada dia mais cara? 

Abriram, segundo dizem, mas a Lei Falcão fechou. Fechou o rádio, fe
chou a televisão, para que ninguém possa chegar até o povo. Como é que o 
povo pode conhecer um Parlamentar, um representante, seja ele quem for, 
sem conhecer as suas idéias'? 

Está aí a Lei Falcão proibindo a ida de qualquer pessoa que queira ir à 
televisão e ao rãdio, levar ao povo a sua mensagem, para, através dela, cativar 
eleitores e, conseqUentemente, ter oportunidade de chegar às Casas do 
Parlamento. 

O que desCjo, nobre Senador José Fragelli, é que a eleição neste País 
possa ser feita não por nascimento, mas por vocação. Se a politica ê um 
sentimento de vocação, j'amais poderão continuar se elegendo aqueles que 
apenas fazem carreira política, por nascimento. 

Acredito que as dificuldades são cada vez maiores. E só acredito na 
liberdade e na abertura no dia em que o cidadão, tendo espírito público, 
possa concorrer em pé de igualdade corn qualquer outro candidato em nosso 
Pais. 
· Mas isto que estâ aí, onde a eleição encarece a cada dia, privilegiando 
tão-somente àqueles que têm dinheiro para disputar eleição, sinceramente, 
não vejo como o povo brasileiro, na sua essência, no seu sentimento, nas suas 
aspirações, possa ter representação com autenticidade. 

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

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Nobre Senador 
Bernardino Viana, desculpando~ me por não haver permitido logo o aparte a 
V. Ex•, eu o concedo com a liberdade que V. Ex• merece, porque reconheço 
~m V. Ex• um parlamentar·que, acima do interesse do próprio Governo, sem
pre colocou e soube colocar os interesses 4a Nação. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Muito obrigado, Senador Agenor 
Maria, mUito grato pela gentileza de V. Ex• mas eu queria apenas ressaltar, 
neste instante, que quando o povo quer se operain as mudanças sociais que a 
Nação está a exigir. Assim foi - voltando ao passado - a Revolução dos 
Puritanos, na Inglaterra; a Revolução dos Jacobinos e de Napoleão, na 
França; de Garibaldi, na Itália; dos nacionalistas, com a independência da 
América do Norte e, aqui no Brasil, foi na nossa independência, na 
Proclamação da República, foi em 1930, quando nós conseguimos grandes 
modificações sociais ·que a Nação eStava a exigir. Não aconteceu em 1935, 
porque a Nação não queria o comunismo; não aconteceu em. 1937 porque a 
Nação não queria O integralismo, mas aconteceu em 1945, quando a Nação 
hão queria mais a ditadura de Vargas e sim a democracia. E aconteceu 
posteriormente, em 1964, quando a Nação também não queria voltar ao 
totalitarismo, mas -queria que retomasse -- que pusesse um ponto final 
naquele momento - o momento, que ê este que _estamos passando, o 
momento de transição, para que a Nação pudesse, ,depois, retomar a 
democracia, porque o povo bràsileiro é essencialmente democrata, um povo 
bom, e a Nação quando deseja realme1_1te_ a, tingir um objetivo luta para atingi
lo. Considero que nas Forças Armadas, estejam lâ, ou fora delas, patriotas 
como nós civis, estejam ou não fardados. 

O soldado ê povo, e quando ele se entusiasma por um determinado ideal, 
e'le luta por esse ideal como o ciVil. Era isso que queria dizer a V. Ex• 

O Sr. Eve/ásio Vieira (PP - SC) - Permite V. Ex• um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Antes de conceder o 
~parte ao nobre Senador Evelâsio Vieira, quero dizei- ao Sr. Senador 
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Bernardino Viana o seguinte: o processo é muito dinâmico. Em 1930, nós 
esperãvamos um vapor 15 dias e gastávamos mais 15 dias para chegar ao 
Nordeste; hoje, isso tudo acOntece cm duas horas. ConseqUentemente, o 
processo, hoje, é muito dinâmico para que esse povo, dentro desse 
dinamismo, possa esperar pelo tempo afora. 

Com o maior prazer, nobre Senador Evelâsio Vieira. 

O Sr. Eveláslo Vieira (PP- SC)- Tem razão V.-Ei<• quando afirma que 
o povo brasileiro aspira modificações neste País. E por estarmos sintonizados 
com as aspirações do povo brasileiro é que estamos defendendo, 
permanentemente, reformas como a agrária, tributária, educacional, sistema 
de transportes, de hábitos, e político-eleitoral. Nós queremos fazer essas 
reformas com a participaçãO do povo elegendo, em eleições limpa~, o povo 
para as Casas Legislativas, para as chefias dos Executivos. Queremos faze,r 
essas modit;icações com o povo, com o voto do povo. Surpreende--nos, neste 
momento, o nobre Senador Bernardino Viana, Vice-Líder do PDS, partido 
que dâ sustentação ao Governo, quando --sugere; -recomeitda mesmo essas. 
mudanças através da violência, do golpe. Não é assim que desejamos c 
queremos. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN)- Senador Evelásio Vieira, 
o que paga o jornal não é o valor dos vinte ou trinta cruzeiros; quem paga o 
jornal ê o anunciante, quem paga a televisão é o anunciante. O anunciante é 
quem aufere lucros exorbitantes. 

De forma que estamos numa situação muito delicada porque, de um 
lado estâ o modelo onde o financeiro sobrepôs~se ao econômico, modelo que 
V. Ex•, junto comigo e outros -Senadores, hã mais de cinco anos combatemos 
e condenamos. Condenamos por quê? Porque, na realidade, não tem sentido 
colocar uma posição onde o financeiro sobrepõc~se ao trabalho e à produção, 
com o lucro absurdo da poupança ociosa, permitindo lucros exorbitantes ~e 
até 20% no trimestre e tirando daqueles que trabalham toda e qualquer 
oportunidade. 

A receita tributâriâ cOm seperãvit, quando ã. pequena e média empresas 
estão trabalhando deficitariamente? 

f: um modelo que não deixa outra alternativa, senão a necessidade 
imediata de mudança, porque não se concebe, Senador Evelâsio Vieira, que 
se chegue ao despropósito de acumular, cada vez mais, internament!=, o 
encarecimento dos produtos de primeiríssima necessidade, onde os encafgos 
sociais se elevam-- o ICM - em produtos deficitários c se tira, quando para 
exportação, todo e qualquer tipo de tributação. 

Não se entende um modelo extrovertido, onde se dâ a oportunidade das 
pessoas, lã de fora, consumirem, pagando menos do que as daqui. Não se 
pode continuar com um modelo que permite que, sendo os maiOres produto
res de café, o nosso assalariadO de baixa renda já não possa tornar café. Não 
se concebe um modelo q'ue, sendo os maiores produtores de açúcar, o nosso 
povo não possa consumir açúcar. 

Ultimamente, o Instituto Brasileiro do Café estâ querendo fazer uma 
campanha para ensinar o povo brasíleiro a tomar café. Mais de 20 í:nilhõe.s de 
pessoas neste País não tomam o café. Talvez, não saiba o Instituto que elas 
não tomam café porque não podem comprã-lo. 

Infelizmente, este é o modelo que exporta - como ocorreu no ano 
passado com o álcool - a um preço menor do que vende aqui dentro. 
Quando exportou açúcar, o fez a preço mais baixo do que vende aqui. 

De forma, nobre Senador Evelâsio Vieira, que as reformas que nós 
pedimos, são as reformas qUe estão falando alto na mesa de milhões de brasi
leiros. 

A noSsa classe média já quase não existe, e não existe por quê? Porque o 
modelo que ar estâ descobriu, agora, mais uma inovação, reformulou os sa~ 
lârios - até quinze salários- aquela categoria tem direito, semestralmente, de 
ver melhorada a sua situação. Outras catcgori~ não têm esse' direito, e se 
passar de quinze salários não tem direito a aumento semestral. s de se 
perguntar: que tipo de Governo é este, e que País é este? Porque é 
inconcebível que uma categoria tenha direito, semestralmente, a aumento sa-
larial e as demais, não. - -

Criou-se Senador Evrelâsio Vieira, com essa lei paradoxal, um clima de 
insegurança e de insatisfação generalizado; é o casutsmo, porque as leis são 
elaboradas tendo em vista o interesse de grupos mas não tem em vista o 
interesse da Nação, como um todo. S o problema da legislação que dã 
oportunidade do Governo rxxar os s~lários verticaJmentC, de cima para baixo. 
Agora, a partir de }9 de maio, Brasília, Capital da República, ficou com Um 
salário mínimo de 8 mil e 400 cruzeiros, assim c.omo as Regiões Sul e Sudeste; 
o Nordeste ficou com 6 mil 712 cruz~iros. Esse mesmo Governo, 
paradoxalmente, quando fLXa agora a Taxa Rodoviária, nos iguala. Somos 
diferentes na hora do salârio, mas somos iguais na hora da obrigação. Que 
Governo é este que reconhece que a inflação de tr& dígitos mata, aniquila 

com o assalariado de baixa renda, e faz uma programação para elevar, neste 
ano de 1981, a eriCrgia em 102%? Sabem por que querem elevar a energia em 
102%? Porque querem desviar para a energia .nuclear 20 bilhões de cruzeiros 
novos, tirando do bolso dessa gente que não pode pagar a eneregia. Porque 
pagando 102% de aumento na energia, quantos não vão ficar às escuras? 

Precisamos, Senador Evelâsio Vieira, de reformas que possam 
condicionar um princípio filosófico, onde a criatura humana deixa de ser 
massa de manobra, condicionar uma filosofia onde o homem seja o começo c 
o fim. Não o que estã aí. O homem é a massa de manobra, à família do 
trabalhador pouco importa se pode ou não pagar a energia; pouco importa se 

·pode ou não pagar o pão. Para ser sincero, nestes O.ltimos 10 meses, o pão já 
subiu 230%. Porque o Governo tirou o subsídio do pão, do trigo, para 
subsidiar todo e qualquer produto que a gente possa exportar para o exterior, 
premiando com 15% o exportador nacional. 

~ importante, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que esta Casa debata esses 
problemas para que, nós que não temos a televisão, nós não temos a rádio, 
possamos ser ouvidos por milhões de brasileiros atravês do programa Voz do 
Brasifr· para ver se podemos despertar nas çidades, nos municípios, nas vilas e 
nos povoados mais longínquos. a certeza de que, nesta Casa, há homens que, 
desde aqui chegaram, lutam por uma filosofia onde o homem seja o começo c 
o fim. 

Senador Evelãsio Vieira, nós que não podemos enfrentar a Lei Falcão, 
que não podemos gastar 200 milhões para nos elegermos Senadores da 
República, não é possível que a gente veja chegar para esta Casa criaturas 
que foram exclusivaniente comprar o voto, comprando o voto, fazer o jogo 
do interesse que nunca poderá ser o interesse do povo. 

A minha presença na tarde de hoje, na tribuna, tem como objetivo ver se 
consigo acordar o Governo para esse vento magnífico que varre a velha 
Europa, mudando Governos que qUerem pisar no povo. No povo não se pisa, 
ele precisa ser respeitado. 

O Sr. Alberto Silva (PP - PI) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) --' Concedo o aparte ao 
nobre Senador pelo Estado do Piauí, meu amigo e colega Alberto Silva. 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- Nobre Senador Agenor Maria, queria 
aproveitar uma parte do discutso de V. Ex• quando detende aqui, nesta Casa, 
todas as vezes que assoma à tribuna, essa questão lapidar de que o 
trabalhador para poder ter seu trabalho respeitado, precisa ganhar o 
suficiente para se fazer respeitado dentro da família. V. Ex•_defende essa tese. 
.Estou inteiramente- sOlidário com V. Ex• cm que Õ trabalhador ou o 
assalariado, quando não pode mais dar comida a sua f~mília, ela deixou de 
existir porque não tem mais o timoneiro. Numa das várias proposições 
apresentadas aqui, V. Ex• falou sobre o subsidio da exportação e falou 
também noutra ocasião, sobreilo sUbSídio do trigo que estava sendo retirado. 
Daí o pão estar 230% mais caro do que eStava antes. Aproveito para lembrar 
que se poderia propor ao Govefno :retirar o subsídio do trigo para não gastar 
dólar, e colocar esse subsídio no feijão, que é alimentação básica do brasilei
ro. 

O SR. AÓENOR MARIA (PMDB- RN)- Muito obrigado, nobre 
Senador Alberto Silva. Eu venho, hã seis anos, nesta luta pertinaz e 
pertinente a respeito desses problemas econômicos e sociais, c cheguei 
felizmente- o que é de se estranhar -a uma conclusão: na hora do prejuízo, 
o Governo socializa os prejuízos, quem paga não é o Governo, ê o povo; na 
ho!a do lucro. o Governo capitaliza. A desgraça é que ninguém sabe para 
onde estâ indo o lucro. O prejuízo nós sabemos que vai para o povo, que estã 
aí, â nossa agricultura, a pequena e média lavouras proletarizadas. S tanto 
que no Brasil de hoje o problema não é possuir terras. porque se o fora, aque· 
les que as possuem poderiam viver bem. Se o Banco do Brasil e o Banco do 
Nordeste, hoje, pelo menos no Nordeste, quiserem ficar com 91J% das terras, 
vão ficar, porque o povo não pode pagar nem ao Banco do Brasil nefn ao 
Banco do Nordeste. 

Essa a situação do proprietário de terra. Ora, se a situação do dono da 
terra é essa, de proletariza~o, calcule V. Ex•, Senador Alberto Silva, a 
situação do meeiro, do re:rldeiro, do operário rural. Eu jâ disse aqui, a 
situaÇão é pior do que a situação do escravo negro. Hoje, o operário rural do 
Nordeste tem uma situação muito pior do que a do escravo negro, porque o 
negro dormia amarrado, mas tinha a barriga cheia, porque o patrão queria 
que aquele negro fosse forte para produzir muito para ele. O escravo branco 
de hoje dorme livre, tem plena liberdade, mas dorme com fome. 

Esta a situação do meio rura~ o proprietário de terra proletarizado, o 
operário diariSta dormindo com fome. 

Qual a situação do pequeno comerciante, do pequeno empresãrio? V. 
Ex•, que foi Governador, sabe. Lã, no nosso NOrdeste, no Norte, quando 
modificaram essa filosofia tributária, em 1967, deixaram os Estados produto-
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res de matéria-Prima apeiú1s com -o ICM, que é o imposto que grava 
determinados produtos, cobrando imposto muito mais pelo trabalho do que 
pela produção de rentabilidade. Resultado, temos alguns Estados da Fede
ração que importam rriaislttipostos do--que exportam. O Brasil como Fede
ração acabou, não existe. 

Os av-iões estã-O su-perlotados de pessoas que viajam semanalmente, e 
posso afirmar: mais- de 60% dos viajantes Vêm para Brasma aúás de dinheiro. 

Há poucos dias recebi, e li desta tribuna, uma carta da Polícia do Rio 
Grande do Norte, onde- um Saigento~ Que tem obrigações de comandar 
destacamento, ganha CR$ 4.600,00 por mês; onde um coronel de polícia, em 
fim de carreii-a, -recebe um soldo de CR$ 23.000;00. Àquela data, -no dia em 
que fazia o discurSo, leildo a carta, eu perguntava: qual a segurança que a 
Polícia -pode oferecer ·a uma comunidade, se- o dinheiro que aquela 
comunidade paga ao policial não dâ para ele viver condignamente? 

Se esta é a Situação no campo econômico, ·no-campO ·nnai1.cC:::iró, no 
campo social, no campo político, por- qUC rião mudar? 

Há necessidade de mudança, ou muda por bem, ou não sei, Senador 
Alberto Silva, para onde seremos arrastados. O qlie não é possível é que se 
fique à rilercê de um regime, de um sistema, de uma legislação onde o homem 
que trabalha passe e sofra necessidade. 

Os jUros para aquisição de matrizes elevaram-se Para 33%. Uma vaca 
média mestiça cus lã 50 mil cruzeiros; a juros dC 33%, são CRS16.500,00 de ju
ros. Resultado: o cidadão vai ter que vender a vaca para poder pagar os juros, 
porque com um bezerro ele não paga. Sendo esta a realidade, como é que nós 
podemos trabalhar? Como é- que nós podemos p-iõ-duzir? 

Vou concluir, Sr. Presidente, pedindo ao Governo que ganhe as eleições 
de 1982, mudando esse modelo econômico que afronta quem trabalha. Eu 
sou oposição; mas estimaria que o Governo ganhasse as eleições. Mas, ele só 
ganhará se mudar o modelo económico. Ele só ganhará, se levar ao povo a 
mudança que ele espera. Se não houver essa mudança, não haverá casuísmo 
que possa ganhar as eleições de 1982, porque eu tenho certeza que o povo se 
levantará de sua miséria, de sua fome, do SeU sofrimento e irá até às -urnas 
dizer o "não", dizer o .. basta" ao Governo que não quer mudar, para, 
mudando, melhorar a situação daqueles que, trabalhando, precisam viver 
com um mínimo de dignidade. M-uito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MO. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão· do- orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Acabo de receber um apelo _da comunidade de Taguatinga. Com-o -s-abe 
V. Ex•, esta cidade não tem representação política. Brasília, com mais de um 
milhão e duzentos mil habitantes, sequer tem a sua AsSembléia Legislativa e 
sequer tem representantes no Congresso -NaciOn'al. - - -

Sr. Presidente, a comunidade de Taguatinga é maior do que a minha 
cidade de Juiz de Fora, demograficamente. h uma cidade que tem mais de 
quatrocentos mil habitantes. Mesmo assim, ela tem que vir ao Senado pedir a 
um representante de Minas GeraiS que--faça chegar aos Anais e ao 
Governador Aimée Lamaison um apelo quanto à demissão do 
Administrador Regional de Taguatinga. 

Leio este ofíCio que vem assiilado pelo -Presiderife da Associação 
Comercial e Industrial de- Taguatin-ga, José Maria GonÇalves Coelho; pelo 
Lions Club de Brasília Taguatinga, pelo Rotar}; Club de Taguatinga, pela 
Associação de Entidades Assistenciais de Taguàtióga,· pelo lions Club 
Taguatinga Independência, pela Associação dos Advogados de Taguatinga e 
pelo Sindicato dos Feirantes do Distrito Federal, que diz o seguinte: 

ASSOCIAÇÃO COMEKCIAL E INDUSTRIAL DE 
TAGUATINGA-ACIT 

Taguatinga, II de maio de 1981 

Excelentíssimo Senhor 
Aimée Alcibíades da Silveira Laimason 
DD. Governador do Distrito Federal 

Senhor Governador, 

A comunidade de Taguatinga, representada pelas entidades e 
instituições que abaixo assinam, vem externar a Vossa Excelência 
sua estranheza pelo recente e repentino ato de demissão do 
Administrador Regional de Taguatinga, Doutor Benedito Augusto 
Domingos. 

A indicação do nome do Administrador demitido foi 
processada por nossa comunidade, a pedido do Governo de Vossa 
Excelência, em atitude que entendemos, à época, plenamente 
sintonizada com a abertura política preconizada pelo 

Excelentfssirilo Senhor Presidente da República e em valorização da 
comunidade. 

A nossa comunidade agradeceu tal escolha, em histórico jantar 
festivo, realizado em homenagem _a Vossa Excelência, ocasião em 
que, inclusive se reivindicou maior autonomia administrativa para 
as cidad~-satélites do Distrito Federal. 

Desde então, nos empenhamos em procurar levar ao Governo 
as reivindicações da comunidade, através do nosso admini.§trador, o 
qual, a partir de então, passamos_ a c~nsiderar um representante da 
comunidade no Governo, dentro dei. filosofia administrativa traçada 
por Vossa Excelência, com _o sentido de escolher nomes da 
comunidade com real conhecimento dos problemas e integrada 
vivência da cidade, filosofia administrativa agora prejudicada,_com 
a demissão abrupta e a imposição de pessoa completamente 
desvinculada da nossa comunidade, e totalmente alheia aos 
problemas de Taguatinga,. medidas que contrariam o pacto 
Governo-Comunidade então estabelecido. 

Sempre consideramos que poderia haver um trabalho conjunto 
Governo-Comunidade em busca de soluções mais adequadas às 
reais necessidades_ de: Taguatinga. Porém, a sistemática 
administrativa centralizada e o difícil acesso dos administradores 
reglOnai".S- ao poder deciSório, têm dificultado, e muitas- vezes 
impedido, a tomada de decisões em benefício da nossa comunidade. 

Assim, reiteramos neste ato o sentimento de _estra_nheza a esta 
demissão, pois sempre acompanhamos o nosso administrador, e sua 
atuação dedicada confirmava o acerto de nossa indicação. 

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa 
Excelência nossos protestos de elevada estima e consideração. 

Atenciosamente- José Maria Gonçalves Coelho, Presidente da 
ACIT - Lions Club de Brasília Taguatinga, Presidente - Rotary 
C/ub de Taguatinga. Presidente - ASSENAT- Assoe. Entidades 
Asststenciais Taguatinga, Presidente - Lions Club Taguaringa 
Independência, Presidente - Associação dos Advogados de 
Taguatinga, Presidente- Sindicato dos Feirantes do Distrito Federal 
- Presidente. 

Aqui temos um exemplo de que mais do que nunca Brasília precisa ter a 
sua _representação política. E oxalá, Sr. Presidente- não digo hpje ou ama
nhã, mas oxalá - o Congresso Nacional tenha a sensibilidade de permitir 
que a comunidade brasiliense escolha, mas pelo voto direto e secreto, os seus 
representantes. 

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

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Lê-se o seguinte discurso.)
Senhor Presidente, Senhores Senadores: 

Estou retornando às atividades parlamentares, após a minha 
participação, na qualidade de convidado especial, da I Conferência- do 
Distrito Rotário 472, realizada na cidade de Santarêm, Estado do Pará, entre 
os dias 30 de abril e 2 de maio. 

O acontecimento pioneiro de um Distrito desmembrado do antigo 449, 
encheu de alegria seus patrocinadores, pelo alto significado que representou o 
Encontro de aproximadamente 300 rotarianos e damas rotárias. 

O ambiente, durante três dias, embora de trabalho, apresentava-se 
festivo, pela cordialidade que reinou. Forarn apresentados temas os mais 
variados, não apenas acerca da Amazônia, mas do Brasil e todos da mais alta 
relevância como: 

~·Encontremos tempo para servir", de autoria de Lahire Orlando dos 
Reis Carvalho, do R.C. de Belém-Norte; "A importância de servir", de 
Ismael da Cunha Neto, do R. C. de Rio Branco-Acre; "O que pode fazer um 
Rotary Club na siiã- comunidade", de Samuel Isaac Aguiar, do R. C. de 
Manaus-Adianópolis; uos valores perenes em Rotary". de Geraldo Dallete 
Pinto de Lima; "Recursos Minerais da Amazônia", a cargo do Dr. Otávio 
BeneditG de Carvalho Mello; "A influência Mundial de Rotary", do R. C. de 
Belém-Leste, pelo Dr. Geraldo da Rosa e Silva; "Ç>s 50 anos do Rotary Club 
de Belém e a expansão do rotarismo na Amazônia", de autoria de José 
Rodrigues da Silveira Neto, representado por Manoel Barbosa de Rezende; 
"A juventude no mundo atual", do R. C. de Belêm, a çargo de Edson 
Raimundo Pinheiro de Souza Franco; ''A Convenção Internacional de 1981 
~em-S-ão PaulO e a nossa responsabilidade cOnlo fotarianos brasileiros'', tema 
a cargo do ex-Governador VaiJemiro Martins Gomes. 

Todos os temas mereceram, dentro d_o espírito de companheirismo, 
acalorados debates, o que contribuiu para o aprimoramenteo das idéias 
expostas. 
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Pela importância- do evento, o Presidente de Rotary Internacional, 
Doutor Rolf J. Klarich, foi ali representado pelo Professor Theobaldo Paulo 
Koelle, paulista de Rio Claro. Sua Senhoria soube catiVar o auditório e seus 
companheiros, pelo seu cavalherismo, sua cultura e pelos conhecimentos que 
tem sobre Rotary e a problemática mundial. E a seu lado não faltou a 
simpatia -de sua dedicada esposa, Carmem C. Benetti Koele. 

Retornei convencido _de que Rotary é em verdade uma idéia em ação, 
que desde 1905 vem polarizando o Mundo. Nascido em Chicago, graças ao 
idealismo de Paul Harrys, essa entidade de "roda dentada" tem contribuido 
para minimizar o sofrimento humano, graças à conduta de seus membros 
espalhados em todos os continentes. 

Senhor Presidente e Senhores Senadores: 
Não poderia deixar-- de fazer -unl registro especial a respeito dos 

patrocinadores do Encontro, tendo à frente a -figura do GoVerriador -do 
Distrito, Professor Nagib Coelho Matni, Secretaiiiiào Pelo Dr. Arnaldo Mei
ra e coadjuvados por -outros_ coin:Panheiios particip-antes ·das Comissões 
como: 

- Lourival Wanghon 
- José Vargas Porto 
- Dagomar Miller de Macêdo 
- Raimundo Lúcio de Medeiros 
- Adelino de Souza Morhy 
- Scylla Lage da Silva Filho 
- Lhahire Orlando dos Reis Ca-vanero-------
- Ubirajéira Moura da Cruz 
- José Esteves Dias Filho 
- Raimundo Chaves da Silva 
- Moisés Machado Carneiro 
--André Teixeira Vinholte 
- João Bianor Freitas 
--Orlando Marinho Cerqueira 
- Heráclito Vieirã--d-ã SilVa 
~ Helcio Amaral de Souza 
- Geraldo Fonseca de Oliveira 
- José Geraldo de Lima_ Araújo 
- Romeu d_os Santos Peres 
- João Ferreira de Farias 
- Ronildo Corrêa 
-~José Baústa Capeloni 
- Joaquim Fernandes Antunes 
- Arthur corrêa da Silva 
- José Maria de Souza 
- Paulo Fernando de Oliveira 
- José Borges Correia 
- Manoel Bulcão 
- Guaracy de Biito 
- Elcio Bemerguy 
- Manoel das Graças souza 
- José Wilson Fonseca 
- Alexandre José Martins Figueiras 
- GiorgíCl F<llangola 
- Alfredo Coimbra 
- Joaquim Carreia Ferreira 
- Geraldo da Rosa e Silva 
- José Maria Santana Santos 
- Getúlio Sirotheau Serique 
- Marcelo Mário Moura e Silva 
- Sebastião Nazareno Lima Rodrigues 
- Manoel Façanha da Costa 
- Antônio Fernando Lalor Ibiriba 
- Eimar Messias Marcião Neves 
- Raimundo Aquino da Silva 
- João Nazareno Fernandes 
- Germã:nó -Reis do Vale 
- Saburo Taketome 
- Jerônimo Gomes Diniz 
- Edemar da Costa Machado 
:-José Valdir Viana 
- Arnildo Ercher 
- Edson Sirotheau Serique 
--Fortunato David Serruya 
- Ivanilson M. Monteiro 
- Jorge Roney Amaral 

- Ivan Caubi Monteiro 
- lvanor Alberto Símioni 
- João Alberto_ da Luz 
- Antônio Augusto Costa 
- Antônio Alcântara 
- João de Deus Sentes 
- Álvaro Fonseca O!iveira 
- Ronaldo Menezes 
- André Teixeira 
- Galdino Flávio de Almeida 
-João Vieira Cardoso 
- Wilson Lobato Oliveira 
- Tacheshl- Sudo -
- Samuel Gueiros Júnior 
- José Rodrigues da Silveira Netto 
--Antônio Gomes Moreita Júnior 
- OctáVio Au"gusto Briito Gomes de Souza 
- Adriano Velloso de Castro Menezes 
- Paulo Fernando de Oliveira 
- Raimundo Lúcio de Medeiros 
- Kofei Tuji 
- Y Oussif Talayeh 
- Manoel Barbosa de Rezende 
- Aureliano de Souza Santos 
--Pedro Thaumaturgo Sariano de Mello 
- Lüii Ismaelino Valente 
- Raimundo Tadeu Farias de Souza 
- Antônio da Silva Pereira 
- Arnaldo Augusto Martins Meira 
- José Ivo Loureiro do Amaral 
- Ronaldo Moraes de . ,guiar 
- Arnoldo Amaral de Souza 
- José Wilson Fonseca 
- Fernando Guarani 
- João Eduardo de Oliveira 
- Francisco Grijalvã Meneses -de --Barros 
- Giov_ani Costa e Silva 
- Joaquim Amoras Castro 
-....:._ Alberone Benedito Corrêa Lobato 
- Altevir Cavalcante de Souza 
- Alberino Lopes 
- Adonay Barbosa dos Santos 
-João F~ury 
- AntôniO Venturieri Filho 
- José Augusto da Silva 
- lvanildo Monteiro 
- Evarildo Bantes 
- Maria Nélia Vasconcelos Dias 
~-Vera Lúcia Ebraim Fernandes 
- Alice Macêdo Carneiro 
- Rosinete Campos de Souza 
~Maria Célia Vasconcelos Wanghon 
- Dilene Casu(a Porto 
- Maria José Vinhote 
- Maria Hozana Pinto Serique 
- Oneide Maia Medeiros 
- Raimunda Moura Silva 
- Marlene Serruya 
- Gildete Cavalcante de Oliveira 
- Maria de Belém Lages Freitas 
- Maria Raimunda Siqueira de Oliveira 
- Isabel Moraes Carqueira 
- Julita Januâria Malheiros Monteiro 
- Elham Talayeh 
- Maria Madalena Meléo Monteiro 
- Jacira Maximiana da Costa 
- -Luciane de Andrade Gueiros 
- Elza Taketomi 
- Maria das Neves Oliveira 
--Lucena Ida Imbiriba 
- Elciana Barros Rodrigues 
- Rita Moura Souza 
~-Hosmarina Ercher 
- Zuila Oliveira Cruz 
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- Francéli Oliveira Almeida 
- lvaina Tavares Oliveira 
- Zaida Viana 
- Gisela Guedes Moura e Silva 
- Darnea Gorayeb Santos fonseca 
- Ivaniralda Ferreira Luz 
- Lidelrna Souza da Silva 
- Rosênia Riker de Souza 
- Mirinalva Alves da Costa 
- Dagma Alvina Martins Faria 
- Lucivalda de Almeida Diniz 
~ Elizabeth Oliveira de Sousa 
- N euza Brazão Bentes 
- J ercira Carneiro V alie 
- Rosângela Gil Mene2;es 
- Iolanda Chêne Cardoso 
- Irene Almendra e Silva 
- Albanira Lobato Bernerguy 
- Dely Natalia Macêdo 
- Solange Nogueira da Silva 
- Neurna Nunes Valente 
- Maura Célia Sena Oliveira 
- Raimunda Tapajós Simione 
- Áurea Lisboa Machado. 

Não obstante isso, todos se confundiram no desejo de servir, visando ao 
êxito do encontro, denominado •'Conferência da_ Amizade" pelo companhei
ro Nagib Matni. 

E não foram diferentes dos clubes anfitriões, como o R. C. de Santarém, 
R. C. de Santarém-Aldeia, R. C. de Óbidos e o R. C. de Itaituba. Tudo ali de
correu alegremente, fraternalmente e rotarianamente, dentro dos preceitos da 
Instituição. 

E as autoridades e o povo santareno mais uma vez provaram a grandeza 
de seus corações e a peculiar hospitalidade, onde tudo é grande como o pró
prio rio Tapajós, irmã_o -do Amazonas na confluência da pacata, risonha e 
bela Santarém- a "Pérola do Tapãjós". E nós, que ãifida continuamos im
pregnados pelos efeitos-Saudáveis daquele monumental encontro, dele parti
cipando ativamente, apresenta-mos um trabalho intitulado "A Amazônia está 
integrada?". Pela abordag_em do tema, peço su_~ transcriç~o nos ~nais desta 
Casa. 

Antes, porém, de pronunciar a conferência, fiz o seguinte exórdio: 
"Voltar é uma forma de renascer e ninguém se perde na volta". 
O Distrito Rotário 472 desmembrou-se do seu original449, com a força 

de uma iceber ou, numa linguagem planiciária, com a valentia dos repiquetes 
dos rios e a velocidade das pororocas. 

Subiu e alegrou o ambientel 
Afirmo-lhes que este seu primeiro Encontro: sua estrêüi. tem a dimensão 

do rio-mar e a grandeza dos sentimentos de seu_s_ animad~resl 
Os companheiros Nagib Coelho Matni, ProfesSor culto, sereno e nobre 

como as Vitórias Régias; SeU primeirO Governador; e Arnaldo Meira, da di
nastia cultural e jurídica dos Meira, Secretário-Geral do Distrito, pressentin
do, ambos, minha passagem meteóríca por Belém, deixaram-me alegre, ao me 
convidarem, por telefone, para participar deste congraçamento rotârio; mas 
logo, como num passe de mágica, tudo se dissipou, quando ambos, "rugin
do" como a força do Amazonas ao adentrar-se no Atlântico, intimaram-me a 
falar nesta oportunidade acerca de um tema relacionado com a Amazônia. 

A partir daquele momento,- já era noite, ao me recolher ao quarto não 
pude conciliar o sono - o meu pensamento faiscava como um bando de va
galumes nas matas escuras e divagava entre a honrosa incumbência e a res
p~nsabHidade que me jogaram sobre os ombros. 

Mesmo afeito aos percalços com que a natureza do ime!tso rei-nado ama
zônico impregnou e impregna seus "súditoS", confesso-lhes que somente o 
amor a Rotary me fez capitular ... 

E aqui estou, felizmente, compreensivos e tolerantes companheiros, mas 
condicionando ao Nagib e ao Meira e aos que com eles comungaram, o fra
casso que ocorrer durante a minha vilegiatura verbal pelos "furos" e rios des
ta incomparável rainha - Amazônia. 

Socorrei·-me, poiS, COmpanheiros, para meu barco não sossobrar. 
Com os olhos voltados para o horizonte, digo horizonte? Sim, limitado, 

porque a pequena distância, diferentemente de outras regiões, a visão se cho
ca com a selva compacta. Se não lhe dá a amplitude de um infinito, contud_o, 
se:rve de baiisa natural; e tendo sobre a cabeça o céu azul incomparaVelmente 
belo e de quando em vez fugidio, por se encontrar ofuscado pelas nuvens den
sas; uma d_as car~cterfstiCas da paisagem destas terras imaturas c aqui e ali en-

trecortada pelo arco-íris ·como se "Tupã" desejasse oferecer um panorama in~ 
comum para que o viandeiro não se canse ... 

Meu discípulo de Arquimedes, companheiro Theodoro Paulo Koelle, 
Representante do Presidente de R. I. Rolf J. Klearich. 

Meu Governador Nagib Coelho Matni. 
Meus ex-Governadores do Distrito, Moreira Júnior, Laércio Gonçalves, 

Otávio Gomes, Adriano Menezes, Valdomiro Gomes e Adonay Santos, sob 
cuja Governadoria se r~lli;ou a Conferência Distrital do então 449, em San
tarém e surgiu o R. C. Santarém-Aldeia. 

Governador eleito Geraldo Dalleti e o escolhido Samuel Isaac Aguiar. 
COmpaheiros, companheiras, posso largar os cabos, suspender a âncora 

e enfusnar as velas para a partida? 
Como sei _que vocês têm pressa, eu parto antes da permissão, na certeza 

de ancorar no porto seguro da amizade, construindo no Estado do Compa
nheirismo, que tem como sua capital o Rotary e como Chefe Supremo e 
orientador, o imortal Paul Harrys. 

Mas prossigo como os veleiros do V alga e de Veneza, porém cantando à 
semelhanÇa dos nossos Tapuias em suas igarités, como a melhor receita para 
vencer distânda.s, e no nosso Caso a maneira de homenagear a imensa gleba, 
entõando e recitando .. Minha Terra", do poeta indianista Gonçalves Dias, 
porque fala à nossa própria alma: 

~'Todos cantam sua terra, 
Também vou cantar a minha, 
Nas débeis cordas da lira 
Hei de fazê-la rainha; 
Hei de dar-lhe a realeza 
Nesse trono de beleza 
Em que a mão da natureza 
Esmerou-se em quanto tinha. 

Não ficarei apenas aí, porque, empolgado com os clubes anfitriões de 
Santarém e Santarém-Aldeia e os cc-anfitriões de úbidos e de ltaituba e com 
a cidade que ora nos acolhe, cometeria erro imperdoável se a eles não me refe
risse neste meu .. encontro das águas" materializado por Rotary. 

Foram felizes os que escolheram a cidade de Santarêm como sede desta 
I~ Conferência Distrital e quando se celebra o cinqUentenário da instalação 
do 1"' Clube rotário da Amazônia, em Belém, do qual foi seu 1"' Presidente o 
sa1 _ioso companheiro Menenio Lobato, cuja memória reverencio. 

Sãntarém, ricã de tradições históricas que pela sua beleza mereceu o cog
nome de .. Pérola do Tapajós", o sabe, pela bondade de seu povo, acolher seus 
visitantes. 

Li "Monsenhor Frederico Corta", escritO por João Santos, editado pelo 
Conselho de Cultura do Pará. E a sua leitura trouxe-me à lembrança gratas 
recordações, porque se Dom Frederico Corta foi o 1'1 Bispo da Diocese santa
rena, também o foi do Acre, quando o Amazonas esteve sob seu bispado, 
após deixar o comando espiritual desta então Prelazia. 

E o momento é próprio para dizer~lhes que me alegra fazer minhas aspa
lavras do culto e-saudoSo Príncipe da Igreja, a9 se despedir, através da sua 
carta datada de 19 de março de 1907, da qual destaco pequeno trecho: 

.. Nobre povo de Santarém, adeus! 
Antes de te conhecer já te amava! 
Depois que te conheci, cresceu de pronto meu afeto! 
Es um povo digno de ,estima e de interesse, porque teus filhos possuem 

todos os dotes de inteligência e coração, suficientes para formar um povo 
grande futuroso!" 

Esta mensagem em verdade exprimiu uma profecia, pois grafada por um 
homem de exemplar conduta soube situar a predestinaç[o de uni povo como -
soe ser o da cidade e seus vizinhos que reabrem o sopro úmido do Tapajós e 
do caudaloso rei - o Amazonas. (Poesia) 

Meus compaheiros, vou ao tema a que me propuz antes, porém, conside
rando que "os mortos comandam os vivos", nUma reverência terna aos insig· 
nes companheiros que tanto se dedicaram a Rotary, os quais pelos seus talen
tos se destacaram no campo cultural, projetando à Amazônia, deploro que o 
destino não os tenha permitido participar desta I Conferência que, certamen
te, os inspiraria a registrarem o notável evento. 

Refiro-me aos saudosos companheiros como - Augusto Meira Filho, 
com vários livros, dente. os quais .. Evolução Histórica de Belém do Grão
Pará", editado em 1976 por AI tino Pinheiro; Antenor Cavalcante de Campos 
Ribeiro; jorrialistas Frederico Barata; Edgar Proença; Carlos Augusto Men~ 
dança, esbelto e elegante no andar e no escrever, como na sua obra .. Epopeia 
de Pedro Teixeria" e também com suas apreciadas crônicas diárias na im
prensa belenense, depois de fundar o .. Alto Madeira", em Porto Velho, quan
do grassava o paludismo; e o teatrólogo Aluizio Alexandre Soares .. 
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Em Manaus conheci Jacob Benoliel, Abdul Sâ Peixoto, Francisco de 
Areal Souto e o sãbio Djalma Batista. No Acre, do R. C. de Rio Branco: 
Aquiles Peret, José Rodrigues Leite, Eduardo Assmar e Leônidas Pontes, do 
R. C. de Xapuri, Manoel Eugênio Raulino. 

Todos se incluem entre aqueles que engrandeceram a "amada querên
cia". Por isso, sensível aos relevantes serviços que prestaram, não poderia dei
xar de render-lhes minha homenagem especial às suas memórias, relembran
do os seus queridos nomes neste momento histórico da vida rotâria da grande 
Planície. Estendo a homenagem póstuma aos demais intelectuais glebârios 
que, através de suas penas também engrandeceram a Amazônia. Se vivos esti
vessem, cantariam hino de louvor por mais "esta coilcj_Uista, quando a ârea ba
nhada pelo rio-mar e seus tributários, se reúne em bloco, pela primeira vez, 
representada por um Distrito que lhe deu personalidade própria! 

Eis a conferência: --

Terra! Aleluia! Com estas palavras de contentamento, Cristó
vão Colombo divisou o Novo Mundo, em 1492. E não foi difer~nte 
o ~ntusiasmo do almirante português Pedro Álvares Cabral, através 
de Pero Vaz Caminha, ao chegar pela primeira vez, em 1500, às no
vas terras, quando registrou a sua exuberância: "em se plantando, 
nela tudo dâ"! 

A meu ver, esses foram os marcos decisivos das descobertas que 
contríbuiram-para mais tarde desvendar a incógnita Amazônia. O 
homem, ambicioso e inquieto, sempre em busca de glórias, não tar
daria a enfrentar o desconhecido, para alcançar esta parte do Brasil, 
o que semelhava a utopias, .. poderão acontecer se o homem quiser". 
E em verdade, prevaleceu a força da persistênci~ma das carac~ 
terísticas daqueles seres decididos -, que n'fo tãrda.ria a premiar a 
sua audácia. 

A quem se deve esse passo largo, difícil e bravo? 
Gostaríamos de fazer um retrospecto de maneira suscinta, para 

desaguarmos no oceano da história amazônica. 
Primeiramente perguntaremos se a Amazônia seria brasileira se 

outros fossem os seus descobridores, ao invl:s dos portugueses. 
A respOsta é negativa, dentro dos exemplos existentes e do co

nhecimento geral. Fernando Antônio Raja Gabaglia, em As Fron
teiras do Brasil, edição de 1916, registrara que 

·~No mundo ocidental, atê o século 169, a idéa religiosa domi
nou nestes assumptos. O Papa era considerado soberano de todas as 
terras dos infiéis, não só pelos direitos que a Santa Sé tinha sobre to
das as regiões e sobre todos os reinos do Mundo, o que era indiscutí
vel, como também pela doação de Constantino Magno, que conce
dera ao Pàpa São Sylvestre e a seus sucessores, entre outras regiões, 
as ilhas. O Summo Pontífice podia dispor da tei:-ra como quizesse e 
naturalmente dispunha em favor dos Estados mais capazes e melhor 
aparelhados para difundir a fé catholica. O título definitivo era uma 
bulla, a investidura religiosa do Papa, e a ocupação justificaVa-se 
pela christianisação." 

Não me vou referir às bulas, nem ao imortal Infante Dom Hen
rique, criador do Observatório Astronômico e da Escola de Nave-
gação de Sagres e o .. o ininciador e verdadeiro propulsor dos des· 
cobrimentos maritímos que-de modo sistemático fizeram os portu
gueses". 

O fundamental para nós, como ponto de apoio, é o Tratado de 
Tordesilhas, celebrado em 7 de junho de 1484, na cidade que lhe deu 
o nome, na Castella Velha, pelos delegados espanhóis e portugueses. 
Na afirmação de famoso diplomata, .. Esta convenção é o célebre 
Tratado de Tordesilhas que, pode-se dizer, sendo como é o primeiro 
capítulo da história diplomática da América, é também o uregistro 
de nascimento" do Brasil, e o Papa Júlio II, em 24 de janeiro de 
1506, sancionou o Tratado de Tordesilhas". E como era natural, 
numa época em que não existia a têcnica avançada dos anos poste
riores, o Tratado fixava uma linha imaginária a qual, com o passar 
dos tempos, gCrou dúvidas e contestações,. porêm didmidas graças à 
'inteligência esclarecida de Alexandre de Gl.).smão, brasileiro de San~ 
tos servindo à Coroa portuguesa, ao incluir o UTI POSSIDETIS, 
no Tratado de Madrid, de 1750, como bem realçara o ilustre pa~ 
raense Serzedello Correa em seu livro O Rio Acre. 

Se o UTI POSSIDETIS foi a pedra angular para o grande 
triunfo tefritoriâl brasileiro, também é de justiça destacar que ou
tros fatores, no passado, preponderaram na metamorfose que a 
grande ârea experimentou, -tendo no Comércio um dos seus baluar
tes. 

Portugal, com a Espanha, eram na época das descobertas as 
nações Iídimas e poderosas do Ocidente. Sabiam que, para manter 
os seus reinados e suprir os custeios da corte tornava-se necessário 
desenvolverem-se economicamente. Baseados nesse priricípio, que 
de modo geral prevaleceu no Mundo, partiram em busca .de supOrte 
material. Foram para as lndias e arredores e depois aproaram suas 
naus para o Ocidente . 

Era um Mundo Novo, ainda por desbravar. Estava virgem! 
Encontraram especiarias, drogas, minérios,' principalmente ou~ 

ro, prata e esmeralda. Dir~se~ia que o contato foi animador e o su
cesso alcançado recompensou o sacriffcio. 

Essas riquezas mais aguçáram sua intrepidez e ambição, 
motivando-os em busca de mais novidades. 
· E todo esse esforço --ê retratado nos versos de Camões: 

.. Mais do que prometia a força huinana; 
"E entre gente remota edificaram, 
Novo reino, que tanto sublimaram." 

Alargamento das fronteiras 

Parece até paradoxal registrar que foi durante o domínio espa
nhol, entre os anos de 1580 a 1640, ''que começou o alargamento 
das fronteiras do Brasil", ante a indefinição do meridiano, em con· 
seqüência do Trat?rJ:. de 1\:.~-.. ..... llhá . Mas para as duas Coroas ha
via o mâximO ; 1teresse em sé aglutinar e ·.forças no sentido de escla
recimertN acerca da posirão rie cada uma das potências, tocando 
para Portugal ~posse eYdu::;ivc~. do Amazonas, cobiçado e disputado 
pelos franceses, holandeses e ingleses. 

Logo expulsaram os franceses do Maranhão; fundaram a cida
de de Belém com Castelo Branco, ampliando, desta maneira, o 
domínio português na grande ârea, graças ao apoio dado por Felipe 
IV da Espanha e III de Portugal, sendo logo criada a Capitania de 
Cametá, limitada a Oeste pelo Xingu, entregue a Feliciano Coelho 
de Carvalho; o cabo do Norte, a Bento Maciel ·Parente, cujos limites 
ficaram mais-tarde reconhecidos com a Guiana Francesa e o Brasil, 
pelo Tratado de Utrecht, em 1715. Vale destacar a figura de Pedro 
Teixeira -qi.J.e, ao subir o Amazonas e o Napo até a confluência do 
Coca e do Pauamino, próXimo de Quito, dilatou a fronteira de Por
tugal ao norte do rio-mar. 

SalienÍa-se, até como especial homenagem, a ação dos jesuítas e 
posteriormente dos franciscanos na margem meridional do Amazo
nas e do Cabo Norte, respectivamente, até o rio Urubu; e dos car· 
melitas, no rio Negro. Com isso surgem Arium, em 1668, e o lugar 
da Barra, que é a atual Manaus, em 1669, com ''a expulsão dos je~ 
suítas espanhóis do Padre Samuel Fritz (1710) foi possível o reco
nhecimento do Juruâ, Iço, Japurâ, Tocantins, Coari, Cataua, Jutaí, 
Jundiaituba e Purus". Francisco de Melo Palheta, em 1722, vai ao 
Rio Madeira, transpõe cachoeiras e descobre o Mamorê. uEm 1742, 
Manoel Félix de Lima desce das minas do Mato Grosso, pela via 
fluvial do Guaporé- Mamorê-Madeira, indo sair no Amazonas, 
ligando Cuiabá ao Atlântico. Jo~o de Souza Azevedo, outro paulis
ta, desce de Cuiabá a Belém, pelo Arinos- Juruena-Tapajós e re~ 
torna ao Jauru" conforme registro do General Frederico Rondon 
em Amazônia Brasileira, (p. 15), lembrando~se ainda Antônio Rapo~ 
so Tavares, como intiniorato desbravad_or. 

Os portugueses, preocupadOs com a extensão territorial e como 
medida de segurança, criaram, em 1748, as Capitanias de Mato 
Grosso e Cuiabá, desmembradas da de São Paulo, com a implan
tação da sua sede em Vila Bela, à margem do Guaporê:, e a do Rio 
Negro, em 1755 

Para não nos alongarmos acerca dessas medidas, acrescente-se 
no plano da segurança amazônica .a construção de fortes como o do 
.. Príncipe da Beira", ''Tabatinga", o de "úbidos", na parte mas es~ 
treita e estratágica do rio Amazonas; o de "Macapá" e o do "Caste
lo", em Belém, afora outros no total de 26, inclusive entre a Vene
zuela e a Guiana Inglesa. E estas obras bêlicas foram dejxadas pelo 
Marquês de Pombal, quando Primeiro Ministro de Dom Josê: I, no 
Sêculo XVIII, e, paralelamente, .. lançou as bases da colonização 
amazônica". 

O seu programa de trabalho, e de profundidade nos campos da 
agricultura, construção naval em Belém e em Barcelos, abertura de 
rodovia de Vila: Bela ao rio Madeira, lamentavelmente não teve con
tinuidade no reinado d_e Maria I, o que contribuiu para um melan· 
cólico atraso sofrido pela ârea, que já se agigantava. Por isso dize~ 
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mos que Pombal e depois Mauâ, a partir do sêculo XVIII, foram os 
artífices da integração regional. 

O Marquês, com sua visão de estadista; e o Barão com o seu ti
rocínio comerciaL 

Outro fator de preponderância econômica na Amazôna, foi a 
borracha. Inicialmente conhecida de C:l'ist~vão Colombo, no S~ulo 
XV, no Haiti, em sua 2' viagem, manuseada pelos silvícolas. Mas 
depois, com os testemunhos de La Condamine e o Botânico Faes
nau, a Europa passou a se interessar por essa matéria-prima. A bor
racha, ante o seu aproveitamento, representou para a Amazdna o 
que a esmeralda foi para os bandeirantes paulistas. A borracha -a 
nossa esmeralda negra- tev~ o sentido de um novo farol a iluminar 
outros caminhos a serem percorridos na Amazônia, habitat da serin
gueira. O interesse de lucros e o fenômeno da seca: nordestina foram 
os fulcros das grandes migrações ocorridas no século XVIII para 
um povoamento mais acelerado, adentrando-se "com ímpeto quase 
guerreiro", indo até o Estado do Acre, que mais trarde foi reconhe
cidamente brasileiro através do Tratado de Petrópolis, celebrado em 
17 de novembro de 1903. 

Os fatos económicos ressoaram animadamente entre os que 
dispunham de tirocínio e capital. 

0- nosso MOnarca, desejoso de impulsionar a Amazôniã, deci
diu abrir .. os rios Amazonas, Tocantins, Madeira, Negro e São 
Francisco à navegação dos navios mercantes de todas as nações" 
através do Decreto n• 3.749, de 7-12-1866. Antes, porém, em 1826, 
autorizou seu· representante junto ao GoVerno dos Estados Unidos 
a animar "mas sem comprometer, os capitalistas e quaisquer em
preendedores, sobretudo os barcos a vapor, para os fazerem, por~m, 
à sua custa, contentando-se com a proteção do Governo". Não tar
daria a chegar o primeiro navio- afuericãilO~ao porto de Belêm, coln 
o nome de "'Amazonas". 

A surpresa da presença do vapor fez aflorar o espfrito glebário; 
em conseqilência é reCUsado o intercâmbio que tanto serviria para 
aproximar a AmazÔ"nia dos outros países~ sob 3. aleg3.ção de que 
tínhamos de preservar "particularmente daqueles donde tira a Sl:lb
sistência a classe mais necesSitada, mals útil C inais numerosa da 
província, sendo evidente que as emba~cações de um único pâo, e 
mesmo as igarités sustentam a maior Parte daqueles indivídUos que 
as constroem". 

Após o decreto de abertura sutgiram_as Companhias de nave
gação criadas pelo Barão de Mauâ que, con:t a sua tenacidade, con~ 
tituíra, em 1852, a Companhia de Navegação e Comércio do Ama
zonas, entre Belém e Manaus, 14 anos antes do decreto Imperial de 
abertura à navegação estrangeira. Em 1867, surgiu a Companhia 
Fluvial Paraense, fundada pelo Comendador João Augusto Correa, 
ua quem tantos serviços deve o Parâ". E em 2 de dezembro de 1869, 
apareceu a Companhia Fluvial do Alto Amazonas, com sede em 
Manaus, de propriedade do Comendador Alexandre Paulo de Brito 
Amorim, para atender os .. tributários do Amázonas como o Soli
mões, o rio Negro, o Juruá, o Purus etc". Destas pioneiras vieram 
outras como a Amazon River, já no- princípio do s~culo, depois na
cionalizada, sem falar no surgimento de "gaiolas" p3ra atender à 
cabotagem ao lado d~ barcos meno~es. formando o grande elo do 
serviço de cõmunicações lacustre e fluvial e posteriormente as estra
das de ferro Porto Velho-Guajará-Mirim e Bel~m-Bragança. 

Não se pode deixar sem registro o tr-abalho do sertanista Cân
dido Mariano Rondon, ou simplesmente Marechal Rondon, com a 
instalação, na selva ínvia, de mais de 15 mlJ quilômetros de linhas 
telegráficas, que os índios apelidaram de "língua de Rondon", 
CQmo meio ~e integrar o mundo mato-grossense ao Brasil. 

Das décadas de 30 até 80, neste meio século, tamb~m muito foi 
realizado em prol da Amazônia. 

Lembramos inicialmente Vargas, ao lançar o programa de Go
verno. despertando o gigante de água e selva, com o ·discurso deno
minado "Rio Amazonas", onde afirmo~ uo ingresso definitivo no 
corpo económico da Nação, como fator de proSperidade e de ener
gia criadora". E mais: "A Amazônia afinal deixava de ser um sim
ples capítulo da História da Terra, para se tornar um capítulo da 
história da civilização". EstávamOs em plena hecatombe muD.dial, e 
nossa borracba,.antes preterida pela estrangeira, retomou ao apo
geu; novas levas de nordestinos varo, para mobilizar _os seringais 
adormecidos; criam-se o Banco da Borracha, a SPVEA, o Instituto 
Agronómico do Norte, e outros organismos em prol da abandonada 

ãrea; os Territórios--de Rondôriia, Roraima e Amapá, para melhor 
_desenvolver regiões distantes e carentes. 

Urgia o aproveitamento de suas matérias-primas, especialmen
te a borracha, a fim de socorrer o M_undo Ocidental conflagrado. E 
com entusiasmo transbordante o apelo oficial foi correspondido. 

No Governo Juscelino Kubitschek construfram~se grandes es
tradas como a Belém-'Brasflia e a Brasília-Acre, coitando o 
Mato-Grosso e Rondônia_, Dâ-se início ãs hidrelétricas de Paredão. 
no Amapã e Curuá-Una, em Santarém e a Refinaria de Petróleo de 
Manaus._No.s governos revolucionârios, a partir de 1964, quando na 
Presidência d~ »arechal Castello Branco, todos esses projetas tive
ram prosseguimento, somados a outros como a SUFRAMA, com 
sede em Manaus; as rodovias Santarém-Cuiabâ; Rio Branco
Cruzeiro do Sul e a Perimetrai Norte, indo atê o noroeste acreano, 
passando por Tabatinga; a Manaus-Porto Velho, paralelo ao rio 
Madeira, bem corno o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
(INPA) e a instalação do Comando Militar com sede em Manaus. 
No campo energético, o interesse continuou inusitado. Fazem-se as 
barragens de Tucurui, no Pará; Balbina, no Amazonas; Samuel, em 
Rondônia e outras menores, para atender as necessidades dos mu
nicípios. O Telex vai substituindo a telegrafia, o rãdio transmissor e 
a televisão unem os habitantes da imensa gleba. A INFRAERO 
constrói campos de pouso para aviões de todos os portes, inclusive 
os de turbina. 

Os Ministérios da Marinha, Exército e Aeronáutica instalam 
suas Bases e Comandos em Belém, Manaus e no interior; a FAB e o 
Correio Aéieo Nacional interligam as cidades, vilas e povoados dis
tantes, como a Marinha de Guerra, com seus navios adaptados à de
fesa da região e assistência ribeirinha; o Exército, vigilante nas fron
teiras, abrindo estradas e, como as outras Forças irmãs, também as
siste a população interiorana. No campo diplomático, foi celebrado 
o Tratado de Cooperação Amazônico, assinado pelos oito países 
limítrofes. 

A esscf elenco de fatores positivos somam-se os incentivos fis
cais para um maior incremento, principalmente aos projetas agro
pastoris; __ os de pisciCUltura; os madeireiros e de mineração, etc. 

Não se pode olvidar o surgimen_to das universidades, em todas 
as 'capitais amazónicas, como elemento fundamental de materiali
zação do progresso esperado, porque, como disse o Padre Fernando 
Bastos_Ávila: -

"Cada vez mais me incli~o a Crer que" toda estratégia de de
senvoivimerlto se resume, em última análise, na mais racional 
valorização dos recursos humanos." 
E a grande Amazônia, antes apenas cantada em verso e prosa, 

não é mais o deserto de água e floresta- insulado do Brasil. 
Já se encontram· no passado relativamente distante os prognós

ticos, pessimistas e temerários, de alguris naturalistas acerca da ocu
pação e vitalização da ârea, como W. Chanddless, falando do Purus 
·~séculos se passariam antes que a margem do Purus fosse habitada 
por gente civilizada" e três anos depois, em 1869, era desmentida 
essa sentença. Tãmbémjã não sorria e nem impressiona o depoimen
to do iniiualãvel escritor e sábio Euclides da Cunha a seu respeito: 

'"A impressão dominante, que tive, e talvez correspondena 
te a uma verdade positiva, ê esta: o homem, ali, é ainda um in
trUso irnpertiri.ei:tte. ChegoU sem ser esperado nem querido -
quando a natureza ainda estava arrumando o seu mais vasto c 
luxUoso salão." 

'PoderilOs afirmar que ela já Se emancipã e se encontra perfeita
mente integrada à Pátria comum. 

Tudo isso é frl).to _cfo desetlvolvlriierito do Brasil com fortes rc· 
-flexos nesta parte do seu território.-

Teixeira Soares, em sua magnifica-obra Amazónia, em justo e 
aplaudiáo entusiãsmo, afirmou que- ela deixou .. de ser um desafio 
permanente à imaginaçã-o criadora do homem brasileiro", porque 
nós já despertamos para a sua realidade. e convictos de que, ·~os 
grandes problemas só podem ser resolvidos com audácia criadora". 
Felizmente, confessamos orgülhosos, não nos tem_ faltado a audácia 
criadora. 

Sempre se comentou acerca da cobiça internacional nesta área. 
Nós não negamos esse desejo, que certamente deve figurar entre al~ 
guns paíseS, Inesmo porQ_ue parã -repetir o Professor Arthur Cezar 
Ferreira Reis. ua Amazônia, como espaço, ~. realmente, um campo 
de atração". 
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Mas o que temer se o Brasil sempre soube reagir em defesa de 
sua soberania territorial? Quem desconhece ~s primeiras i~v~stidas 
feitas poi ingleses, irlandeses e holandeses no sécUlo XVI? 

Isto aconteceu há cerca de 400 anos c voltou a ser tentado tem
pos depois e sempre soubemos manter o que~ nosso. O território es
tá incólume, não sofremos qualquer fracionamento. Ora, se o Brasil 
soube reagir às investidas quando_ ainda ensaiava os seus primeiros 
passos, o que não se dizer quando já e: considerado o oitavo país do 
mundo em superfície, população e economia, com suas Forças Ar
madas eficientes, e com 120 milhões de habitantes? Logicamente 
que, neste mundo onde o egoísmo se torna :mais avassalador, quan
do se sente o crescimento demográfico de todas as nações e a conse
qUente falta de espaço, é natural que, ante o nosso civismo pela 
Amazônia, tenhamos pensamentos temerários a seu respeito. 

Face a isso é que os responsáveis pelo nosso dCstino têm toma
do providências adequadas às nossas necessidades. Há quase trinta 
anos escrevia o eminente General Golbery do Couto e Silva: 

·•o tariiPOilRrilento efetivo dos Caminhos naturais de pene
tração, que de além-fronteiras conduzem à Amazônia, e: medi
da que se impõe, e se inipõe com urgência, para- que, como dis
se, possamos levar a cabo, quando oportuno, tranqUila e meto
dicamente, um plano de integração e valorização-daquele mun
do perdido." (Geopolítica do Brasil - pâg. 56.) 
Vejam os senhores que essa preocupação sempre esteve latente, 

haja vista as providências tomadas desde o Brasil-Colônia, pelos 
portugueses, nos campos militar e econômico, as quais tiveram con
tinuidade e mais se robusteceram nestas últimas decadas. 

O certo é que vale repetir o conselho de- Washington: 
"Deveis ter sempre em vista que é lo~cura o esperar uma 

nação favores desinteressados de outra; e que tudo quanto uma 
nação recebe como favor terá de pagar mais tarde com uma 
parte da sua independência." (Geopolftlca do Brasil- pâg. 64.) 
A Amazônia de nossos dias continua impãvidaJ estuante e 

sente-se segura nestes tempos da cibemêtica. Daí repetirmOs nosso 
pensamento a seu respeito, quando participávamos do I Simpósio 
Nacional, em Brasília: 

''A Amazônia não é região egoista~ poi'qué sempre desejou 
que seus irmãos de outros Estados e outros povos, se abrigas
sem em seu seio. h a região beleza, encantadora, esplendorosa, 
extasiante, qUe enleia, que enternece e que emudecea voz huma-
na ao primeiro encon-tro ... " --- --
E o sábio H umboldt extasiou~se e não se conteve: "E. o celeiro 

do mundo!" 
Raymundo Moraes (pág. 211) em seu Aluvião, teceu loas crista

linas ao escrever que ·~a Amazônia, pOr certO 6 maiOr milagre hidro-
- gráfico" u-rdido pelos deuses, gozou, para a multiplicação de suas á

guas, do contato infalível do cajado, da flor e dos dedos _c;iivinos, 
que, pelo simples toque, faziam a linfa rebentar em repuxos, em fios, 
em gotas, em sereno, em poços, em borbotões; linfa que é também 
orvalho e- nuvem, tromba e chuva, cachoeira e oceano"! 

Mas a Amazônia, com sua beleza luxuriante, o colorido de sua 
exuberância vegetal e animal e sua rede hidrográfica, não é apenas 
cenário turístico. 

Ela representa, na incomparável grandeza e pujança, um gi
&antesco potencial. Quando aproveitado em plenitude, será capaz 
de corar o muQdo! Sabemos quanto já foi realizado e o muito em 
realização; pOrém para dar-lhe o sentido exato do que a área almeja 
e necessita é forçOSo reCõilhecer-se que seus problemas, pela sua 
própria naturêza, parecem confundir-se com seu tamanho, exigin
do, para soa solução, nãõ capacidade humana, já sufich~ilte, e disto 
nos orgulhamos, mas recursos alentados de ord_em financeira, 
tornando-se quase impossível ante a insufiCiência do Tesouro Na
cional. 

O que não Se pode negar é o palpável e evidente progresso expe
rimentado e em marcha satisfatória. 

Assim, os acontecimentos favoráveis, induzem-nos a clamar, e 
permanentemente, por mais beneficias, como nos ensina o Pe. Viei~ 
ra: uBrada, ó Pregador, e não cesses; levanta a tua voz como trom
beta". (pâg. 31 - "Os Sermões'\) 

O saudoso sãbio Djalma Batista, em seu O Complexo Amazóni
co, aconselha: 

••o que atualmente vem se fazendo, para enfrentar o desa
fio da esfinge, não pode constituir apenas a aplicação de recur-

- sos públicos e privados, aventureiramente ou sem unl objetivo 
definido. 

Têm de se criar bases econômicas realmente estáveis, si
multâneas a bases culturais, que permitam o progresso da terra 
e representem boas condições para sua gente, sem que se des
truam as potencialidades da terra e sem que o homem seja ten
tado a emigrar por se sentir abandonado e sem horizontes. 

Entre as verdades incontestáveis está a de que não poderá 
existir uma economia criada somente à base de subvenções e re
cursos encaminhados pelo Tesouro Nacional. A Amazônia tem 
de constituir os seus fundamentos econômicos, não em carAter 
extrativista ou expedicionário, mas de maneira permanente c 
bem orientada. Esta é a tarefa das novas gerações, que não pa-· 
derão nunca esquecer a lição de Eliot, de que o ttmpo.futuro es
tá contido nO passado. " 
Parece aproximar-se desse pensamento a tese esboçada pelo 

professor Arthur Cezar Ferreirá Reis, ao prefaciar o livro daquele 
cientiSta amazônida: 

'"Há necessidade, é verdade, de todo um conjunto de providen
cias visando a defender, assegurar a existência da natureza amazôni
ca. Essa política não deve ser desacompanhada do esclarecimento, à 
sociedade amazônica, dos perigos a que se expõe, da prática crimi
nosa de que se tem valido, inconscientemente, uma vez que no ime
diatismo de suas concepções, ignorará a verdade que havia em sua 
atuaÇão, para que, realmente, seja possível conseguir êxito. Tam-' 
bêm se faz necessário, no entanto, não ignorar que não se pode ir ao 
excesso de impedir que o homem transforme a Amazônia numa área 
integrada ao processo civilizatório brasileiro. Possuí-la como mu
seu, regiãu -para turisnlo, refúgio dos que não possuem mais um 
mundo natural para recreação, não estará certo. Os dois excessos 
são prejudicciais. Ademais, o inventário científico da região ainda 
não satisfaz." 

Tratamento diferelzciado 

Faremos nossas as exPressões do Padre Quoist, isto é. "pôr os 
homens de pé é a mais bela tarefa que se possa empreender. O ho
mem é a imagem de Deus e Deus é nele vilipendiado, quando o ho
mem é subdesenvolvido". 

Reconhecemos e reconheçamos o nosso crescimento. No en
tanto, esta área, tendo dimensão continental, com uma defasagem 
demográfica, somã.das as suas incipientes condições sócio~ 
tco_ndmicas, levou-nos a defender um tratamento diferenciado. As
sim pensando, desde a mocidade, porém agora com o raciocínio 
mais sedimentado, robustece-se em nós a certeza de que somente 
com instrumentos adequados e à altura de suas peculiaridades 
poder-se:..á- dar-lhe condições realísticas. 

É um erro pensar-se, por enquanto, no nivelamento desta área 
às demais unidades federadas e; embura rica nos três rei'nos e um 
membro ainda incipiente no corpo da forte nação brasileira, exigin
do por isso cuidados especiais ainda por várias dá:adas. 

Fugindo a essa verdade estaremos fadados a não alcançar, com 
segurança, o objetivo que nos propusemos a buscar. 

Dentro das nossas limitações e'co~o primeiro passo, apresen
tamos projetas que corrêspondem relativamente aos nossos anseios. 
O primeiro· consiste na apJtcação, como iitcentivo fiscal, na área da 
SUDAM, da totalidade do Imposto de Renda devido pelas pessoas 
físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia legal. O segundo, no 
aporte de maior soma de recursos financeiros levando-nos a propor, 
em 1980, que do total do IOF arrecadado no pafs sejam destinados 
ao Banco da Amazônia 8% ao inVés de 4%, como atualmente. 

E afinal criar·se uma Secretaria Especial para Assuntos da Re
gião Amazônica::.... SEARA, desvinculada do Ministerio do Interior 
e subordinada diretamente à Presidência da República, como forma 
de dar à grande área maior flexibilidade, objetivando a solucionar o 
mais depressa possível, sem os tentáculos da buroCracia, os seus 
vários -problemas. 

Companheirost 
Já divisando terra. depois dess~ minha viagem pelos meandros 

do tema que me trouxe aqui, num gesto ditado pelo meu sentimento 
telúrico, abro p~rênteses antes de ancorar para render meu preito de 
homenagem a algumas classes que na sua humildade e anonimato, 
representaram e representam as vigas meStras do uhinterland" ama
zônico. Refiro-me primeiro ao Seringueiro ,que, internado na selva, 
dá seiva para as cidades amazônicas sobreviverem, arriscando o tra-
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balho e a vida, como o seringalista arrisca o seu capital c a vida, c 
ambos pensando no Brasil. 

O vaqueiro, planiciário, principalmente das áreas molhadas, 
como do arquípêlago marajoara, que tem na canoa o seu corcel... o 
garimpeiro com a sua bateia, desvendando os mistérios minerais 
guardados no seio generoso da terra ... e finalmente o pescador, 
discípulo de São Pedro, desprendidamente, busca o seu alimento, 
alimentando seus semelhantes! 

Concluo. 
Com esta síntese, algumas vezes contendo passagens românti~ 

cas resultanes do meu natural entusiasmo pela .. amada querência", 
desejei assinalar que as medidas adotadas não deixaram de somar 
favorav.elmente, contribuindo para se respirar uma saudãvel atmos~ 
fera de otimismo comó liame a nos conduzir a um futuro promissor, 
buscando~se meios pat~ a .quebra das desigualdades existentes nos 
dias atuais, fruto da dimensão continental de um país do porte do 
Brasil. 

Finalmente. 
Sempre confiei na Amazônja - um dos admiráveis segmentos 

da terra brasileira - que com a determinação característica de seus 
habítantes jamais estagnou e avança Senl olhar para a f<:taguarda, 
pois sabe encontrar~se guarnecida pela vigilância patriótica das nos
sas Forças Armadas e de seu heróico e generoso povo. 

Diante do que se vê e se realizou direi: 
Bendita Amazônia brasileira, irmã estremada, filha querida, 

aconchegada e agasalhada sob o pálio do .. auriverde pendão da es
perança", símbolo da Pátria comum, creio em ti e, porque sempre 
cri, afirmo que jâ estás plenamente integrada ao Brasil, cristalizada 
no coração de todos nós, como parte subjetiva do nosso Eu! 

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

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão, designando para a próxima a se&uinte 

ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei do Senado n• 70, de 1980, do Senador Humberto Lucena, 
que dispõe sobre coliga_ç~o parti_dária, e dã _outras providências, tendo pare
cer oral, da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, ju~ 
ridicidade e, no mêrito, Pela rejeição; -

2 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n~" 303, de 1979-

DF, que institui a taXa de limpeza pública no Distrito Federal, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 710 a 712 e 1.029 a 1.031, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça- /P pronunciamento: pela constitucionalida~ 

de ejuridicidade; 29 pronunciamento: (reexame solicitado em plenãrio), favo
rável, com emenda nl' 3-CCJ, que apresenta; 3t pr.qnunciamento: (prestando 
esclarecimento solicitado pela Comissão do Distrito Federal); 

- do Distrito Federal- /P pronunci'amento: favorável, nos termos das 
Emendas de n9s I e 2~DF, que apresenta, corh voto vencido, em separado, do 
Senhor ftarnar Franco; 2P pronunciamento: favorável ao projeto e à emenda 
da Comissão de ConstitUição e Justiça; e 

-de Finanças, favorável ao Projeto e às emendas da Comissão do Dis~ 
trito Federal, com voto ·venCido dos Senadores AffOnso Camargo e José Ri
cha. 

3 

Votação, em turno único (apreciação pr~liminar da-c_onstitucionalictade, 
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n~" 305, de 1977- Complementar, do Senador Itamar Franco, que dâ nova 
redação aos parágrafos 29, 39, 49 _e 59, e acrescenta parágrafos (antigos e no~ 
vo's) à Lei n9 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), 
tendo -

PARECERES, sob n•s 22 e 1.233, de 1979, e 1.013, de 1980, da Comis· 
são: 

-de Constituição e Justiça: /P pronunciamento: pela inconstitucionalida
de, com voto vencido dos Senadores Tancredo Neves, Cunha Lima, Hugo 
Ramos e Amara1 Furlan; 2? pronu_nciamento: (reexame solicitado em ple
nãrio), ratificando seu parecer anterior; c-Jp pronunciamento: (reexame solici~ 
tado cm plenário), mantendo seus pareceres anteriores, Com voto vencido dos 
Senadores Leite Chaves e Cunha Lima. 

4 

Votação, ~IÍ1 turno único (apreciação preliminãr da constitucionalidade, 
nos teros do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 
196, de 1979- Coinplementar, do Senador Franco Montara, ·que· dispõe 
sobre o pagamento de pensão aos dependentes do trabalhador rural falecido 
antes de 31 de dezembro de 1971, tendo 
de 1980, da Comissão 

PARECERES, sob n•s 43 e 1.005, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e JustiÇa -JP pronunciamento: pela inconstitucionali~ 

dade, com voto vencido dos Senadores Leite Chaves e Cunha Limaj i' pro
nunciamento - (reexame solicitado em plenário): mantendo seu pronuncia~ 
menta anterior, com voto vencido dos Senadores Leite Chaves e Cunha Li
ma. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9172, de I980(apre~ 
-sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nl' 1.258, 

de 1980), que autor{za o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a elevar 
em Cr$ 1.785.620.157,75 (um bil~hão, setecentos e oitenta e cinco milhões, 
seiscentos e vinte mil, cento e cinqUenta e sete cruzeiros e setenta e cinco cen~ 
ta vos) o montante de sua dívida cqnsolidada,_ tendo 

PARECERES, sob n's 1.259 e 1.260, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade; e 
~de MunidpioS. favorãvel. 

6 

Votação, em turno ónico, do Projeto de Resolução n9J77, de 1980 (apre~ 
sentado peta Comissão de Economia como cõnclusão de seu Parecer n9 1.273, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mossoró (RN) a elevar em 
Cr$ 315.464.652,36 (trezentos e quinze milhões, quatrocentos e sessenta e 
quatro mil, seiscentos e cinqüenta e dois cruzeiros e trinta e seis centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.274 e 1.275, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munidpios, favoráveL 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de RJ:s_olução n9 178, de 1980 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.277, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio das Pedras (SP) a elevar 
em Cr$_ 29.983.645,00 ('linte e nove milhões, novecentos e oitenta e três mil e 
seiscentos e quarenta e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolida~ 
da, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.278 e 1.219, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constit]Jcionalidade e juridicidade; c 
- de Municípios, favorável. 

8 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9' 179, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9' 1.280, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC) a elevar 
em Cr$ 1.530.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, _tendo 

PARECERES, sob~n•s 1.281 e 1.282 de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiçá, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios. favoráVel. 

9 

Votação, em turne> único, do Projeto de Resolução n' 180, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia COmo conclusão de seu Parecer n~' 1.283, 
de. 1980_), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araripina (PE) a elevar em 
Cr$ 2.600.000,00 (dois· milhões e Seiscentos mil_cruzeiros) o montante de sua 
divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob-n•s 1.284 e 1.285, de 1980, das Comissões: 
- de ConSlituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorãvel. 

10 

Votação, em turno únicO, do ProjetO de Reso1ução ri~ 181, de 1980 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.285, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Arês (RN) a elevar em Cr$ 
1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil e cem cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.287 e 1.288, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 



I! 
Votac~o. em t~rno ~ni~Q, do I'Ni!=tQ qg ~ei~!HQ!ío n• 182, de l9BQ (apre· 

5entado pela Comlii4P d~ !lconoml& ~o mo conel41~o q• 1e~ l'ar>cer n• I ,289, 
de 1960), qHe aHI9rl~a & !'r;felt»ra M~nlelpal do Camplnll Onnd!l (!'!ll a ele· 
var cm ÇrS U@Q,QOO,OO (vln!e c tr~• mlln~ei o ~~lscenloi mil !lr~zelroi) o 
montamo de m fi!Y!~H e~nlo!ic!adil· li:O\lQ 

I'A~!lCE~J;;S, iPb n'i j.22Q e J,22j, de 1980, dai CqmliiÕOi: 
- r/r Çon$1(/lllfáQ r Jul·llça, pela conitlt»cion~lldÍ!d~ e j~rl~lcldade: e 
dr Munldp/p~, favorl\vel. 

12 
Votaç!ío, em tHrno ~nico, <;IR !'NietQ de ~C!OIYQ!ío no 183, de 1960 (apre· 

lentado pela Comi11~o cje ~c9nqm!a como !lPn!ll»ilo ~e !eH l'ar>m n• I .292, 
de 19BQJ, qy~ nHtQr!~~ a Pr~feiluru MH~!çipal de Campoi Oeloi (00) a Çievur 
em CrS 895.1QO,QQ (o!toçcntoi e novent« ~cinco m!l c cem ÇrHzelroil o mon· 
tante de lHa !lfvi!l~ cQniolilln\!a, len~o 

PARECER!'~, IQP fl'i J,m e 1.2~4, de I~&Q, ~qi ÇQmi31ÕCi: 
- de r:'on~IIMrilo e Juo/lrq, pelu conitl!He!oMiisillde e Jyridleidnde: e 
- rir M«nidpfQs, favorAvel. 

13 
Votuçao, ~m IHrno ~nico, do ProJete Q!' ReiAIHçi!o n• i 54, de 1 ~ao (npre· 

.~ntado pela Comi uno ~F Gconoml~ comA c~nP!H1ao de ••» P&rem n' I .2~5. 
le 1980}, que aylorl~& a Prefeitura Municipal de Puerê (00) 11 elevar em Çr$ 
767.700.00 (ietecentoi e ieliCntn e 1ete mil e 1eteceotoi eryzeircl) o montante 
de iH!l d!vldu consolld~d~. tenQ~ 

PAREC~R~~. ioll n•1 1.2~6 ~ r.m. d~ l~ao. dai ComlnO>~: 
=dr C~aotiMç.to e Ju~t/ça, pclu conitít~~ign~lld&~P c jijrjdjcidad~: c 
- de Munlrfplo!l, favor4vel. 

14 
Votaçlio, cm tHrno 1\nlco, dQ Pmll:to de ~ciQi~çlio n9 189, de I ~BQ (apre· 

1en1ado pclª Comiiilio de !lconomi& PRffiQ 9QficiH&ijo !le 19H !'3recer n• I .:110, 
de 19BQ), que a»lorlz& ~ PrefeiiHm MMn!cipal de Pedro Velho (RN) a elevar 
em ÇrJ 2.2Q~.JQO,OO (dois mllh~~~. np,yecentoi ~ nove mil e trezentoi cruzei· 
ro1), o montan!e ~e 14& dfv!f!n coniolldijda. tenl!o 

PAR!'C!>RilS, 1ob n9i i.JII e i.JI2, de 1~80, dai ComiiiOei: 
-de r:'onotlliilráo e Ju!llfra. pela conitituclon&iidªd~ e Jurlqi~ldade: e 
- de Muntrfptos, favor4vel. ,, 
Votaçlio, em fHrno ~n!eo. do !'rRleto ~e ROioluç~o n• 194. ae 1980 (apre· 

1entedo pela Comj!lijo d~ !i!conRml~ como ~QncluiijQ de 1cu Parem n• I .32,, 
de 1980), que ilHfPri~~ e Prefci1Hrª MHnif:ipal de Tere,ina (!'!l ª çjeyur cm 
Cr$ n.2(i~.JQO,QO (!rlntu c ie)e mllh!}ej, QH~COIQ! ri iOiiCntÍI e élnco mil e lrC· 
~entoi ~rHgelro1l o moniHnte de IH& íliYida coniolldªda, tende 

' PI\,RiiCERE~, iPb n'i i.J2G e 1.327, de 1~80, das Comi110es: 
- de Con~ll1u!çdo e Ju!itlça, pela conltitH<:ionalidado e jurldlclda\le: o 
de Atuntdp/Ys, ruvor~vel. · 

~~ 
Votucao, em l»mQ ltnlcR, qQ l'rRJ~tq dll ~cloluc~o n• 201, de 1980 (apre· 

sentlldo pela Cqmli!ijq dll FI R~"~ª' como cqne!u1Ao de 1ou Pare>er n• I .3~S. 
de 1980. com vqlQ vencido, em ieparudo, dg Senlldoi J.4~am í1Hl1~gq), que 
autorize o OoY>rnq dR !liiRdo qe Qql4i a real!~&! ppemção de emprhtlmo 
externo, no v&ior ~~ J.í~' JMQQ,QQQ,QQ (lrlnt~ o ciocp mllh~oi de dól~ro1 
ngrte·americ&nQI) ÀPillnqqQ q On&n>lur PTOI!fll!ll&l ~Q !l1taqo, tendo 

PA~!':C~~. ~Qb n• J,J4~, de 1~80, 9~ CQmii!~R: 
~ rlt r:onn!Mri1o e JiiSttça, pej~ çoni!IIHcionalld&~o e Jurldl~ld&dQ. 

17 
Vqtqçijq, em IHmR 1\nlco, 4q Vr9Jc!q lio ~o!ol\W~Q n• \, llc !98\ (apre· 

leotudQ poli! CQIJllli~Q QP flnun>q! ~=~m9 cRn>iHI~Q do IC!J Perccor n• 4, qe 
1981, com VQtQ voncj!jq d9 Senqqq[ L~~~fQ !!4rP.P.;g), quo autoriz~ Q QQvor· 
nQ qq !'ltildq de !'orn&m!J»çq ~ reH.!z~r ~n1prhtim~ e~t>rqq n~ vqJRr qe !JS$ 
lS.OOO.QOO,OO (v!nt2 P Fin>P milh~Pi !le d4iilf01 09fle·&m>ri9~U9il Q~ 9 oqul· 
villeme em 9Hir& mRedil· deilfnild9 &9 delenvolvlmonto aaropecuirl~ q~ 1>1· 
t&l!c l!mdQ · 

PA~!>Cii~~~. ~~~ n9~ ~ p ~.~e 1~81, ~~~ ~Rmi!!Oos: 
- df Ç~n$fllij{ftfo ç JH~IIrq, poJa CQfl!f!!HFlQney!l4~~P • JHrldi~i~&d~: J 
~ de M«nlcfp(~s. f~v~rfiv<:\. . 

!3 
Vctaç~p, em f~rn~ !!nl"~' ~~ PrRlPIQ il~ B,PiRIHr;lo n9 ~~.~o~~~~ (opr;· 

1entadQ pei& Comi11~q P.F f!nanm cQffiP cqn91»!ª~ HF ~~H !'&n:m n• IQ~, ~e 
1981, com •Rio v~n!liHQ RQI ~enq~QfFI ~Q!~ !"rol!elll e ~ffoniQ Cªm&rso), que 

autorlz& & Pr~f~i!Hf& M4nlcipul de Snc Caetano do Sul (SP) ª re~llzar ope· 
raçno de empréitlmo e~t~rno. no Yalor !lo IJSS :w.ooa.ooo,oo (vinte milhões 
de dólureô nPr\O·&merjcijOQi), deitln»R~ ij nMnclar Q proirama de lnvos!l· 
mentes urllunc1, l~ndo 

PARECERES, sob n•! 109 e 110, de 1981, dai CoiJlii&ões: 
- <(~ ~o«~llliilf<fo e Juntçq, pelu con~tltucionalidqqe e JHrl~lcldade: e 
- de MunlrlpM. ravoràvel. 

19 
Votação, em IHrno ~ni•o, \19 PNI~tQ ~e Reicl4el!c n' 20, qe l~ijJ (upre· 

icntijdo pela Comji&ao de Finunçq; como ~QnciHião qe i~M Pijrem n• IQ~, de 
1981), que HH~orl~a Q Ooverno qo ~;tudo do Rio Cirande do None H realizar 
oper•clio de empré;timo e~terno, no valor lle \.IS$ 2Q,QQQ,QQO,OO (vln~c mi· 
IMei de dólure;), deitln~qq ~ Finunclqr prol!rHmHi de emprcendlm9niOI ln· 
duitriali, u~roin4~ilfl!!. infru·eilrHtura e promce~o ;oclal, tepqp 

1'1\Bllf=l'~· ~~~ n• IQ7, 4~ 1981, \lu Çqmlll~o: 
- de C'onstllutç(la e Jus/Iça, pelu c0oitit4>1cnal!dndo c JHrl~lcida!lc. 

20 
Votuçlio, em primeiro wno, do PriiJeto de ~el da Senudp n• W, de 

1979, do Senudor R~benp SuWnino, que di1pilc u reipeltc du eipcclullzaena 
de en~enhelro! e urquitetai em "Ensenhurla de Seiurnneu da TraP~Iho" ~;la 
profiu~o de "Têçnl~o de Sel!urança do Trnllalho" ~ Cit~Qelece provid6nclai, 
ten~o 

PARECERf;S, sob no! 863 u 86~. de 1980, dai ComiiiOei: 
- rtr Con~l/fi!lf~O. e ~!(,!{Iça, pela connltuclcn~lldalle ç JHrldlcldade, com 

emenda q~e apre>enw, de nllmero I·CCJ: 

ll 
Votuçno. em primeiro turno (upreciaçao preliminar da con1titucionali· 

dude, noi termPi dQ art. mi <lo Reilmento Interno), do ProJeto de l.el do Se· 
nado n' 49, de !~79, Q~ Sen~dor Ore!ICi Q4~rcla, que eleva o v~lor d~ IIJlpor· 
tânciu a icr depoiit1!4a em favor do empreaado, qaando rmlndldo ie4 con· 
tratQ 1em Ju•ta ca~1a. allerundo o artiao 6• aa Lei qQ F11nc!o de Oamntla do 
Tempo de Servi~o- S. i07, de I J de ietembro de J90~- e delermlna o~1ra1 
provid~ndlcal. lendo 

FARI':CER, 1o!l n' j,026, de 1980, da Com!il~o: 
-de Con$/{lufç(lo r Ju.ftlça, pela inconstltuclonalld~Qe, com voto Y~nci· 

do, eiJI ieparado, do Senador C~nha Lima e veto vencido do& Senadores 
franco MontGrQ ~ Tqncr~QQ Neves. 

23 
Votac~o. em primeiro turno (npreciaçao preliminar dajuridicidadc, no& 

termo! do urt. 296 do Resimento Interno), do Prqjeto de t.ci do Senado n• 
Jn de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dlspOo sabre a concen~o de 
apo&entudoria eipeclal para 01 coveiros e cmprej!adol em ecmit6rias, tenda 

PAREC~R. sob n• 1.006. de 1980, da Comlullo: 
-dr Con511tulção r Jii.!/((Q, pela 11\iuridlclctade, com voto vencido do1 

Sen3dorei Cunha Lima e Leite Chave!, e voto em separado do Senador Ader· 
bal Jurema. 

23 
Yotll~1io, em primeiro turno (apreclaçllo preliminar da constitHclanall· 

dade, no1 termoi do art. ;m; do Regilllento Interno), do ProJeto de Lei doS~· 
nadQ n• 142, de 198Q, do Senador Oreste1 Qutrcla, alterando di1p01itiva ela 
Lei n• J.807, de 26 ~e agoito de 1960, quo dispõe sabre a Lei Orsânica c!a Pre· 
vld~nela Soch!l, tendo 

PARECER, 10b o• 1.034, de 1980, da Comllilo: 
- de Consllrutçdo e JiiSIIça, pela lnconl~itucionalld~de. 

24 
Votaç~o. em primeiro turno (aprcci~çfto preliminar da con&lltuclona!l· 

dalde, no1 terl]191 Qo ar\. 29§ do ~eaimeqlo Jntcroo), da Prqjoto do Lei do 
Senado n• i46, de 1980, do Senador Omte1 Qutrcla, que 11on~a do impo&ta 
de renda o 13• ial~ri~. tendo 

PARECER, i~b n• §4, de 1981, da Comliilo: 
- fie r:onstl!fflçilo e J~~Jtlça, pela inconalltu~IRn~!ldadc· 

25 
VotaçRo, eiJI primeiro 14rnq (aprcciaçlo preliminar ~ª cqnit!tuclan~li· 

dade e Jur\Qic!pade, no1 termo1 do art. 226 do ~caimento interno), do PrRfc· 
to de Lei ao Senado n• 1~3, de 1980, do Senador Pre1tc1 Q~brcía, que diipOc 
1obre a con~"i!lo de apoientadori~ especial para PI aarçoos, tcn"o 

PARECER, iob n' 1.009, de !980, da Comla&.o: .. 
r/e C'onsll(uiçHo e Justiça, pela inconltltuclanalldadc o inJur!d!cld~dc. 
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O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 20 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE UNS NA 
SESSÃO DE 304-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA
DOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOS€ LINS (PDS- CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

Desejo, Sr. Presidente, tecer alguns comentários sobre o discurso do 
nobre Senador Josê Richa e dos apartes que lhe foram dados. 

Pelo menos, Sr. Presidente, um proveito nós tiramos hoje. Um proveito 
de grande importância para- nós todos. Ouvimos aqui, Sr. Presidente, pela pa
lavra abalizada do nobre Senador Roberto Saturnino, o reconhecimento de 
que os juros dos empréstimos à exportação correspondem a um alto subsídio. 
Mais do que isso. S. Ex• confirma cOnsiderar que esses recursos cOr-respon
dem nada mais nada menos que a dinheiro dado de graça. 

Ora, V. Ex• sabe do debate que se tem gerado aqui, constantemente, 
quando se analisa a qualificação dos subsídios dados pelo GoVerno, através 
dos juros, à agricultura e a outros setores. 

Se o dinheiro emprestado ao setor de exportação corresponde a dinheiro 
dado de graça, com mais razão assim podem ser considerados os recursos dos 
empréstimos concedidos à agricultura. Eu gostaria que isto ficasse consigna
do nos Anais do Senado. Não foi um Senador distante da análise dos proble
mas econômicos que fez essa declaração. Daí a sua importância para a inter
pretação da polífica do Governo. 

Mas, Sr. Presidente, o Senador José Richa não comete apenas uma irijus
tiça, juntamente com o nobre Senador Roberto Saturnino, quando diz que o 
Governo não sabe o que quer. S. Ex• comete um3: vesga contradição. Diz o 
Senador José Rlcha que o Governo subsidia as eXportações. Confirma o 
nobre Senador Roberto Saturnino que esses subsídios não estão apenas nos 
juros, que correspondem a dinheiro de graça, mas que estão ainda relaciona
dos com impostos, com tarifas, em suma, trata-se de um denco de subsídios. 
Pois bem, agora quando o Ministro Ernane Gálvéas ci-ia mais um subsídio, S. 
Ex• diz que-não sabe qual é a direção que o Governo toma em sua política. 

Ora, o que se identifica é uma perfeita e total coerência na política do 
Governo. O que esta -viSa é, deliberadamente, incrementar as exportações na
cionais para resolver um problema que é de suma importância para o País. 
Ao lado da inflação, que o Governo pretende dominar, é preciso resolver o 
problema do balanço de pagamentos. PrecisahlõS exportar cada vez mais, fa
zer mai~ divisas,-equilibrar e, se possível, tornar superavitária a nossa balança 
comercial. E não é nada- mais, nada menos, SI-. Presidente, do que isto que es-
tá sendo feito. · - -

O Senador José Richa estranha, porém, que o Ministro Galvêas, após 
conceder o crédito-prêmio, dele exclua alguns produtos através de outras ta
xações, para satisfazer a certas exigências ,do mercado externo. Ora, o Minis
tro está certo. S. Ex•, mais uma vez, ajusta a sua -polítiCa ao objetivo funda
mental de exportar mais. Ao corrigir a ·rota das medidas antes adotadas não 
está cumprindo senão a sua Obrigação.-·Merece apenas elogios, porque está 
procurando acertar no alvo colimado pelo Governo em beneficio da econo
mia brasileira. Mostra que está atento, Sr. Presidente, às reações do mercado 
externo para vencer as suas passiveis dificuldades. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Permite um aparte, nobre Senador? 

O SR. JOSE UNS -(PDS-.::. TE)- Com o -maior prazer, concederei o 
aparte logo em seguida. 

E preciso lembrar, Senador José Richa, que os 15% de aóono sobre ova
lor FOB das exportações foram dados a dezenas de produtos. 

A supressão posterfor, ao contiário, incidiu apenaS sObre-- três deles: 
sobre os têxteis, sobre os coureiros e sobre o setor de calçados. 

Sr. Presidente, tive oporfunidade de ajudar ao setor industrial do Nor
deste. São pequenos industriais que estavam com dHículdades para exportar 
os seus produtos, e que através de suas associaçqes de classe tentavam, há 
tempos, que o Governo lhes concedesse melhores ~ondic;Õ«?!õ de venda para o 
exterior. 

Quero testemunhar a satisfação desses empresários com a medida adÕta
da pelo Governo. O Nordeste tirou proveito dela, para os mercados da casta
nha do caju e o chamado LCC- o óleo da caStanha do caju - além de ou
tros produtos regionaís. 

Os benefícios certamente teriam sido mais amplos para a região se não ti
vesse havido reação do mercado externo quanto aos têxteis e quanto ao setor 
coureiro, dada a alta significação desses Produtos para a indústria nordestina. 

O Sr. José Richa (PM DB- PR)- Permite-me V. Ex• agõra um aparte, 
senão, daqui a pouCo, ele já não será rriaiS- õpó·rruncl". - · · 

O SR. JOSE UNS (PDS - CE) - Concedo o aparte a V. Ex• 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Quero estranhar exatamente o que 
V. Ex• saúda como uma bela estratégia do Governo, um recuo com relação a 
uma determinada medida, dizendo que isso é para se ajustar às exigências. 

O SR. JOSE LINS (PDS - CE) - E claro, nobre Senador. 

O Sr. José Richa (PMDB - PR) - Mas, nobre Senador, V. Ex• não 
pode ignorar que há órgãos internacionais que regulam o comércio exterior. 
O GA lT, por exemplo, é um acordo internacional que regula o com~rcio in
ternacional e, nessas condições, as normas de um acordo- o qual o Brasil foi 
um dos signatários-=-- têm que ser respeitadas e, pol-tanto, aquilo que pode 
parecer uma estratégia do Governo Brasileiro, quando adota determinadas 
medidas, quando recua para se ajustar, na realidade comprova a falta de se--
riedade do Brasil no plano internacional. Então, não sei o que é mais danoso 
à ·e-Cóiloiilia ·naCional: se são as guinadas de 18~~ os constantes avanços exe~ 
cuo! das decisões do plano económico, ou se o comprometimento da imagem 
do Brasil lá no exterior. Não sei, portanto, n que é mais danoso à nossa eco
nomia. 

O SR. JOSE UNS (PDS -CE)- Sr. Presidente, o que o nobre Sena 
dor José Richa deseja é que este País pratique uma política de imobilidade 
ante o mercado externo. 

S. Ex• sabe, como todos sabemos, que existe o GATT. Sabe que o GATT 
controla acordos no campo do comêrcio internacional. As medidas adotad.<.:-> 
pelo Governo brasileiro não contrariaram, poréin, os convênios do GATT. 
Contrariam, sim, a "Certos interesses. Quando se faz referência à imprensa Je 
qualquer parte do mundo, não se deve, certamente, ignorar a força da opi·· 
nião pública. Ela é um fator da maior importância e influência. 

Sendo as medidas adotadas pelo Governo brasileiro totalmente acorde~ 
com as normas do GA IT, essa força pesa. São as reações doS concorrentes lá 
de fora. No entanto, essas reações se referiram a poucos produtos. Somente 
três, pelo que sei, dentre todo um elenco de dezenas de outros que foram in
cluídos na Portaria 626. Este é que é o fato, nobre Senador José Richa. V 
Ex•, porém, levanta outra questão: que os empresários não teriam ficado sa
tisfeitos com as medidas do Governo. 

O Sr. José Richa (PMDB - PR) - Não, eu não falei isso. 

O SR. JOSE UNS (PDS - CE) - Desculpe-me, mas a impressão que 
eu tive é a de que V. Ex~ se referiu ao setor de calçados como altamente preo
cupado com essas medidas. O setor, que poderia exportar uns certos milhõe.:> 
de dólares, com as tais medidas, já não poderia fazê~lo. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Não, Senador José Lins, eu não diria 
isto porque tenho conhecimento, antes dessas medidas serem adotadas, qu~ 
numa reunião realizada no Rio Grande do Sul, as indústrias calçadistas soli
citaram ao Governo qUe adOtasse a medida do iffiposto de exportação, por
que consideravam mais danosa a imputação lá nos Estados Unidos, de uma 
sobretaxa, do que a própria eliminação desse Crédito. Então, veja bem: isso 
não significa que as cfasses- empre5ariais desse setor, também, estejam satisfei
tas com essa orientação. O que na realidade demonstra esse pedido do setor 
da indústria brasileira é que eles estão igualmente atónitos com tudo isso que 
está acontecendo no BrasiL Hoje, os nossos empresários não têm condições 
de programar a sua produção, porque não confiam na estabilidade das medi
das no plano económico adotadas pelo Governo. Há pouc_o tempo, um indus
trial do meu Estado reclamava, quando eu o interpelei porque tinham caído 
tanto as exportações de sua industria têxtil -lá da minha cidade, de Londri
na, no Paraná-, uma indústria que exportava muito, e eu perguntei por que 
razão as re_~uções br~tais das exportaçõ_e~_ de ~ua empresa: ele, pura e simples
mente, me disse que não tinha condíções de exportar com essas tremendas os
cilações das medida-s do plano económico financeiro adotado pelo Governo, 
porque lá fora, os importadores nãO querem ser clientes de uma empresa, 
para importar uma simples partida de um produto qualquer; o que eles que
rem é uma _certã. estabilidade, é se tornar cl~entê~ ~tê: certo ponto estáveis, per
manentes, e não há condições de se estabelecer u-m intercâmbio duradouro 
cófu -qü-a:Iquer ~mpresan-aCional, porque estas riilo têm condições de progra
mar a longo prazo. Então, aí está a explicaçãO: quando os próprios indus
triaiS do calçado pedem ao Governo que tome uma medida, ê porque eles es
tavam vendo a reação lá nos Estados Unidos, que são os nossos compradores 
onde, em represália ao crédito prêmio, i<im ·adotar suas medidas internas. En
tão, eles, premidos entre essa sobretaxa, que seria um precedente que poderia 
ser adotado, também, por outros países, e a eliminação do crêdito-prêmio, 
cjue poderia prejudicá-los não apenas no lnercado norte-americano, mas em 
outros mercados também, sugeriram ao Governo, no desespero, que o Go
verno, pelo menos para os Estados Unidos e com reJação aos calçados, esta
belecesse esse imposto de exportação para eliminar a vantagem dada ante
riormente do crédito-prêmio. 
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O SR. JOS~ LINS (PDS - CE) - Vê V. Ex• Sr. Presidente, como o 
nobre Senador José Richa, concorda, agora, exatamente com o meu ponto de 
vista. Os empresários "não solicitaram, a exclus_ão do crédito-prêmio para o 
seu produto, mas verificaram que, após adotada, a rrledida apesar de ben6fi
ca, despertava reflexos negativos no mercado externo. Pensaram então, exa
tamente como o Miriistro Galvê:as, e aceitaram como um fato natural, a sua 
revogação para poder ajustar as vendas externas a uma situação nova. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Mas nem precisaria recuo, nem ha
veria recuo se o Governo se preocupasse em estudar melhor as medidas antes 
de adotã-Ias. · 

O SR. JOSÊ LINS (PDS -CE) -Muito bem! Hã os que adivinham. 
Quando V. Ex• for Ministro da Fazenda, co~o aquele produtor de calçados a 
que se referiU o nóbre Senador Luiz Cavalcante, poderá pensar assim. Então, 
certamente, V. Ex• terá os seus grandes defensores e os seus grandes críticos. 
É preciso, nobre Senador, que V. Ex• espere essa oportunídade. 

No momento precisamos de uma análise crítica mais equilibrada- e aí 
que V. Ex• peça ao negar a seriedade do. Governo. Não hã seriedade ê na po
sição de V~ Ex• Isso é fácil de constatar. Enquanto V. Ex'" condena o Govêrno 
por ter concedido melhores condições de exportação para certos produtos, re
clama, ao mesmo tempo, melhores condições para os ·exportadores de café. 
Eu não sei, Sr. PrCsidente, onde anda faltando coerência e sinceridade. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Eu não sei, Senador José Lins, onde 
hã falta de seriedade. O que não poP,e acontecer~ o Governo brasileiro conce-
der incentivo a multinacional e confiscar. -

O SR. JOSÊ UNS (PDS - CE) - V. Ex• foge do assunto. 

O Sr. José Richa (PMDB - PR) - Eu não sou a favor de dar incentivo 
aos exportadores de café, mas também não sou a favor do Governo estabele~ 
cer confisco cambial sobre os exportadores do café. 

O SR. JOS~ UNS (PDS- CE)- Gostaria que V. Ex• me permitisse 
continuar. Segundo V. Ex• o Governo se contradiz ao tornar uma medida e 
recu~--

O Sr. José Richa (PMDB - PR) - Claro que ê. 

O SR. JOSE UNS (PDS- CE)- Mas quando V. Ex•, reclama contra 
os incentivos à exportação e, ao mesmo tempo, pede mais incentivos para ex
portadores de café, nisso não hã contradição! 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Não estou pedindo maiores incenti
vos, eu quero é que o Governo não penalize ... 

O SR. JOS~ LINS (PDS- CEf...:·v .. Ex• fala sobre o confisco. Recla
ma que as condições para os exportadores não sãO-boas; -portanto, V. Ex• re
clama. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Mas claro que tenho que reclamar. 

O SR. JOS~ LINS (PDS - CE) - O que peço a V. Ex• ê um pouco de 
coerência, apenas· iSSo. - - -

O Sr. José Richa (PMDB- CE)- Eu é que peço a V. Ex•, coerência. 

o SR. JOSÉ LINS (PDS- CE)- Estávamos tratindo de produtos do 
Nordeste. No caso da castanha de caju e do LCC -liquido da castanha do 
caju- V. Ex• fafou também sobre a exportação ~a soja e sobre o café. V. Ex• 
esquece que o café é um produto caro, tanto dentro do País como lá fora·. Se o 
rendimento desta cultura, não se coaduna mesmo com esses altos preços, é 
outro problema. V. Ex• sabe que enquanto um_ s~co _de arroz custa três mil e 
seiscentos cruzeiros, o ·saco de café custa cerca de dez mil cruzeiros, ao produ
tor. Vê V. Ex• que as condições que os produtores d~ cafê desejam são real~ 
mente privilegiadas. Mas, éu vou mais longe. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Não tem nada a ver uma coisa com a 
outra. 

O SR. JOS~ LINS (PDS- CE1- V. Ex• critica o Governo porque 
transforma parte do imposto sobre a exportação do cate em confisco. Desta 
vez, Senador Richa, a impressão que tenho ê a de ciue V. Ex• contraria os in
teresses do setor cafeeiro, porque a ttariSformação do imposto em _confisco 
vai refcrrcar os fundos da conta café:, cuja aplicação beneficia ao setOr. Eis ar 
mais uma contradição de V. Ex' 

O Sr. José Richa (PMDB - PR) - Permite V. Ex' um aparte?' 

O SR. JOS~ LINS (PDS- CE)- V. Ex• se refere, ademais aos proble
mas de produção de soja ... 

OS r. José Richa (PMDB- PR)- Eu não estou entendendo, palavra de 
honra, eu não estou entendendo. V. Ex• me chama de incoerente porque ao 
mesmo tempo em que eu .reclamo... -

O SR. JOS~ LINS (PDS -·CE)- V. Ex• só entende as coisas que lhe 
favorecem, nobre Senador. Essa é que ê a verdade. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Absolutamente. Eu é que não enten
do a distorção que V. Ex• faz para provar qUe o Governo é coerente e que eu é 
que sou incoerente. V. Ex• acha que é incoerência eu reclamar ... 

O SR. JOS~ UNS (PDS- CE).- As contradições do Goveino são in
coerências. As de V. Ex• são coerências das mais legitimas. Não dá para en· 
tender nem para aceitar, nobre Senador! 

O Sr. José Richa (PMDB - PR) - Permita·me aPenas concluir meu 
aparte? 

O SR. JOSÊ LINS (PDS - CE) - Vou conceder mais uma vez outro 
aparte a V. Ex• 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Eu não sei onde V. Ex• encontra in
coerêhcia quando eu reclamo de incentivos dados aos produtos manufatura· 
dos, quase todos produzidos por multinacionais, e ao mesmo tempo reclamo 
contra o confisco estabelecido contra os produtores nacionais, de produtos 
agrícolas. Eu não sei onde é que existe incoerência. 

O SR. JOSÉ LINS (PDS- CE)~ V. Ex• se engana. V. Ex• não falou 
apenas contra o confisco, V. Ex• falou contra a transformação do imposto em 
confisco. 

O Sr. José Richa (PM DB- PR)- Claro, estão aumentando ainda mais 
o confisco. 

O SR. JOS~ UNS (PDS - CE) - Nesse caso, V. Ex• contrapõe-se à 
subtração de recursos do orçamento fiscal em beneficio da conta cate. O que 
diz V. Ex•? 

Mas vou adiante e peço a V. Ex• que me permita continuar. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Mas claro. O que V. Ex• quer dizer 
com isso? 

O SR. JOS~ UNS (PDS- CE)- Hã mais contradição. V. Ex• diz que 
o Governo não incentiva a produção de soja. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Mas explique primeiro "'ta contra
dição. Não fujã ·ao debate. Expf.ique primeiro onde estâ a incoerência? 

O SR. JOS~ UNS (PDS- CE)- V. Ex• me perdoe. Isso jâ não é mais 
um debate, isso é um boicote. Paciência, nobre Senador. 

..-OSr. José Richa (PMDB- PR)-Tenha paciência V. Ex• Não distorça 
as coisas e. vã seguindo em frente como se nada ... 

O SR. JOSÊ LIN1f (PDS- CE)- E ainda se diz que não se entende por 
que o Senador José Uns defende o Governo. O Governo é coerente e críticas 
infundadas não pode~ ser aceitas. 

Mas vou mais adiante. V. Ex• c3i erll mais uma contradição. Quanto à 
s.oja ... 

O Sr . .José Richa (PMDB- PR)- Nobre Senador, vou aceitar como 
piaçla isso que V. Ex' está dizendo e vou ficar ouvindo e me divertindo com a 
sua piada. 

O SR. JOSÉ UNS (PDS- CE)- V. Ex• diz que o Governo não incen
tiva a produção de soja, mas acaba declarando que este ano vamos ter a 
maior produção de soja deste País! 

O ~r. José )?.icha (PMD:IJ- PR)- O que tem a ver uma coisa com a ou
tra? 

O Sr. Dejandir Dalpasquale (PMDB- SÓ -Permite um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. JOSê UNS (PDS- CE)- V. Ex• diz mais: q~e a soja aumentou 
de produção, porque não se·-podia plantar mais café. Mas é o Cate, Sr. Presi
dente, que vai oferecer, este ano, uma das maiores produções de todos os tem
pos. Se não me engano, beirando os 30 milhões de sacas. 

Concedo o aparte a V, Ex• Nobre Senador Da!pasquale. 

O Sr. Dejandir Dalpasquale (PMDB- SC)- Um dos que falaram aqui 
que a produção de soja deste ano realmente é uma produção que agrada ao 
produtor, fui eu. 

O SR. JOS~ UNS (PDS -CE)- Perdão, o Senador José Richa tam
bém se referiu ao aumento da produção de soja deste ano. 

O Sr. Dejandir Dalpasquale (PMDB- SC)- Exato. Talvez seja a maior 
da história brasileira. 

O SR. JOSI': UNS (PDS- CE)- Veja Y Ex• como a política do Go
verno de incentivo à p·rodução de soja está no caminho certo. 
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O Sr. Dejandir Da/pasqua/e (PMDB - SC) - Vou dar a resposta a V. 
Ex• Há uma série de fatores que precisam ser analisados: primeiro. o juro do 
dinheiro para asafra de 1981 era um juro barato,·o dinheiro que o agricultor 
apanhou foi relativamente barato para o plantador de soja, 

O SR. JOS!õ LINS (PDS -CE)- Para 1981? 

O Sr. Dejandir Da/pasquale (PMDB- SC)- Para 1981, para a safra 
que estã. sendo colhida agora. Segundo, as condições climáticas foram das 
mais favoráveis. Isto influiu grandemente para um melhoria da produtivida
de. O que não aconteceU nos três últimos anos, inclusive alguns com frus
tração de safra. O caso do Paraná foi c~mo o de _Santa Catarina, que produ
zia trigo; o Rio Grande do Sul era o fu_aior oro\iutor de trigo, seguido por 
Santa Catarina. Como o trigo é um produto muito caro, sujeito às variações 
climáticas que são constantes no sul do Estado, diminuindo em muito a pro
dutividade, foi substituído pelo soja. O mesmo -ocorreu no Paraná, qiJe subs
tituiu o café pelo soja. Dizia estes dias e volto a repetir o que disse há pouco: 
hã uma preocupação na produção do soja para a safra de 1982. Digo isto, não 
porque eu esteja pensando, mas porque ouvi do próprio agricultor. O dinhei
ro para o custeio, parã. ·a manutenção da próxima safra é um dinheiro muito 
caro. E veja V. Ex• que além do custo do dinheíro, que desestimula- e isto 
estou dizendo porque ouvi do agricultor, repito- desestimula que ele plante, 
alêm disso hã. a alta do petróleo, dos insumos. da maquinaria, que são todos 
produzidos por multinacionais. Atê prevejo, segundo as informações e os 
contatos que tenho com os agricultores, que teremos uma safra no ano de 
198~ menor do que a de 1981, o que não pode, evidentemente, acontecer. Mas 
tenha V. Ex• a certeza de que o Governo não olhou, com a distinção que mea 
rece, ·a agricultura neste ano de 1981, principalmente pela alta dos juros. 
Agradeço a oportunidade que V. Ex• me dá, principalmente, para esclarecer 
aqtit; porque o Governo parece que não está muito preocupado com a agri
cultura brasileira, que é um dos setores que mais deveria preocupá-lo. Aliás, o 
nobre Senador José Richa, foi bem objetivo nesta questão, porque nós temos 
todas as condições, não só para alimentar o Brasil, mas para alimentai- o 
Mundo todo pela extensão de terras que temos, pela deversificação de clima, 
etc; basta que o Governo seja sensível à gente que trabalha no campo, mesmo 
porque isso estã fazendo com que o êxodo rural se torne um grande problema 
social no Pais. 

O SR. JOSfl LINS (PDS- CE)- Creia V. Ex• que muito me honrou 
com o seu aparte. Compreendo perfeitamente a preocupação de V. Ex•, e 
digo mais, tambêm comungo da mesma preocupação, porque é da natureza 
da atual política do Governo a conc~são desses incentivos ao setor primãrio. 
V. Ex• sabe disso, e se hã dúvidas quanto às medidas atualmente adotadas, 
não vejo porquê não a discutirmos. 

O que o Governo fez, -no ano passado, foi preparar condições para a 
. grande safra que esperamos este ano. ~ o que.se deseja tamb~ atualmente, 
nobre Senador .•. 

O Sr. Dejandlr Dalpasqua/e (PMDB - SC) - At6 acho que não foi 'O 

Governo-não, foi Deus quem olhou para baixo e fez com que tivéssemos uma 
grande produção. 

O SR. JOSf: LINS (PDS - CE) - Desculpe-me, mas V. Ex• mesmo se 
referiu ao crédito simplesmente barato oferecido pelo Governo. Foi V. Ex• 
quem citou o exemplo desse apoio que não foi dado por ninguém, senão pelo 
Governo, nobre Sen,ador. ' 

O Sr. Dejandlr Dalpasqua/e (PMDB -·SC) - Não, entusiasmou ... 

O SR. JOSR LINS (PDS- CE)- O que disse o nobre Senador Rober
to Saturnino é que o crédito não é apenas barato, é de graça. 

O Sr. Dejandir Da/pasqua/e (PMDB - SC) f: evidente. 

O SR. JOSR, LINS (PDS - CE) - E se Deus não ajudar, nobre Sena
dor, não há Governo que acerte. Nesse ponto V. Ex• tem toda razão ... 

O Sr. Dejandir Da/pasqua/e (PMDB - SC) - E ao Governo brasileiro 
Deus precisa ajudar muito. 

O SR. JOSR LINS (l.'DS - CE) - ... de qualquer modo, levantemos os 
braços para os céus e agradeçamos a sua ajuda. 

Espero, Senador Dalpasquale, que as condições oferecidas pelo Poder 
Público para essa nova safra, sejam pelo mesmo tão boas quanto as anterio
reS, 

O Sr. Dejandir Dalpasquale (PMDB- SC)- R exatamente"isto que es
tou querendo. E é a: pergunta que iã. fazer a V. Ex• 

O SR. JOSÉ LINS (PDS - CE) - Neste ponto, de modo nenhum eu 
contestaria V. Ex• Ao contrário, acho que devemos juntar esforços com esse 
o~jetivo, 

Agradeço o aparte de V. Ex• e vou terminar porque sCi que o nobre Sena
dor Dirceu Cardos_o, que me cedeu o seu tempo também precisa fàlar. 

O Governo se esfOrça. É evidenie que nem sempre ele acerta. Mas, trans
formar toda a sua política numa confusão de contradições e de inseriedades, 
certamente não tem sentido. Isso seria uma posição esdrúxula e nada constru· 
tiva. 

Trago, Sr. Presidente, o meu testemunho do esforço do Ministro Ernane 
Galvêas, dO acerto __ de suas medidas. Ehis foram bem recebidas pelo setor de 
exportação. O Miriistro ac~rtou ainda, quando revogou sua decisão quanto a 
alguns produtos. Também aqui ele foi compreendido e apoiado pelos expor
tadores. 

Longe, portanto, de atingir o Ministro Ernane Galvêas as críticas do Se
nador José Richa, pã.ssam ao longe, como um grito sem re'ssonância. Resta 
apenas realçar o esforçO que o Ministro tem feito no sentido de abrir as por
tas à economia do País, para que ela encontre o camfnho do seu equilíbrio 
nessas três ãreas fundamentais: o controle da inflação, a melhoria do balanço 
de pagamentos e o desenvolvimento de --novas fontes de energia. 

Muito obrigado á V. Ex• (Muito bem!) 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 46, DE 1981 

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 n9 2, de 1973, e à vista do disposto na Resolução n9 130, de 1980, re· 
solve autorizar a contratação, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis 
do J""rabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, de Olavo Ribei
ro de Faria para o einprego de Assessor Técnico, com o salário mensal equi
valente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 5 de maio de 1981, com 
lotação e exercício no Gabinete do Senador Evandro Carreira. 

Senado Federal, 11 de maio de 1981. -Jarbas Passarinho, Presidente do 
Sena.do Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 47, DE 1981 

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 1973, e à v"ista do disposto na Resolução n' 130, de 1980, re
solve autorizar a contratação, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis 
do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, de Linda Alba 
Dutra Brunelli para o emprego dé Assessor Técnico, com o salário mensal 
equivalente ao vencimento do· cargo DASa3, .a partir de 5 de maio de 1981, 
com lotação e exercício no Gabinete do Senador Tarso Dutra. 

Senado Federal, ll de maio de 1981.- Jarbas Passarinho, Presidente do 
Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 48, DE 1981 

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 
oom a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão 
Diretora n_9 2, de 1973, e à vista do dispOsto na Resolução n9 130, de 1980,~rC.: 
solve autorizar a contratação, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis 
do Tcabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, de Ronaldo Jos~ 
da Cunha Lima para o emprego· de Assessor Técnico, com o salário mensal 
equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 07 de maio de 1981, 
com lotação e exercício no Gabinete do Senador Cunha Lima. 

Senado Federaltll de maio de 1981. -Jdrbas Passarinho, Presidente do 
Senado Federal. 
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ATAS DE COMISSOES 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
3• Reunião, realizada em 1• de abrO de 1981 

As nove horas c trinta minutos dO dla prhTieifO de ab!irae mil 
novecentos c oitenta e um, na Sala de ReuniõeS da Comissão de ConStituição 
e Justiça, sob a Presidência do Senhor Senador Aloysio Chaves, reúne-se a 
Comissão de Cõn"stitLiiçãó e Justiça, "com a- PrêSCiiÇ3 dos Senhores Senadóies. 
Almir Pinto, Raimundo Parente, João Calmon, Murilo Badaró, Bernardino 
Viana, Moacyr Dalla, Orestes Quércia e Adcrbal Jurema. 

Deixam de comparecer por motivo jUstificado os Senhores Senadores 
Hugo Ramos, Helvídio Nunes, Amarai J:"urlan, Paulo Brossard, Franco 
Montoro, Nelson Carneiro, Leite Chaves, Tancredo Neves C Jos~ Fragelli. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os traba
lhos e dispensa a leitura da Ata da Reunião anterior, que é dada como 
aprovada. Prosseguindo, dá ciência à Comissão de Oficio recebido do Senhor 
Presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, através do 
qual é encaminhado parecer daquela entidade, oferecendo subsídios para 
apreciação do Projeto de Lei do Senado n9 240, de 1980; e determina sejam 
remetidas cópias a todos os membros da Comissão. 

A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta, e são 
relatadas as seguintes proposições: Mensagem n9 36, de 1981, do Senhor 

. Presidente da República, submetendo à aprovaçãO do Senado Federal, o 
1 nome do Doutor Antônio CarJos de Seixas Telles para exercer o cargo de 
:·Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria 
do Ministro Lima Torres. Relator: Senador Moacyr Dalla. A Presidência 
comunica que a proposição encontrava-se coin vistas ao Senador Leite 
Chaves, havendo Sua Excelência devolvido-a sem apresentar voto escrito. 
Entretanto, solicitou aquele Parlamentar através de pedido por escrito 
dirigido à Presidência dâ. COmissão, que fosse solicitado ao indicado fornecer 
algumas de suas obras publicadas ou trabalhos produzidos para revistas 
especializadas, a fim de ser avaliado seu notável saber jurídico de que faz 
referência a Constituição Feder31. Assim, dada a complexidade do pedido, 
submeteria à deliberação da Comissão, para cji.i.e esta decidisse sobre sua 
conveniência. Colocado em- diScussão,-O- Senador Murilo Badaró, externa 
ponto de vista contrário àquele pedido, pois que no seu entender, quando a 
Constituição exíge dentre Os requisitos necessáfios _.1_ ínvestidura o notável 
saber jurídico, ela não cogita seja atravês çle obras publicadas. E, mais 
precisamente, no caso em epígrafe, qUe se trata de uma promoção de Auditor, 
não· é cabível a diligência solicitada. Na mesma linha de consideração usam 
da palavra os Senadores Aderbal Jurema e Moacyr Dalla, que consideram 

. completamente dispensável o solicitado. O Sr. Presidente esclarece, que tendo 
sido o pedido feito àquela Presidência, seria o mesmo submetido à delibe
ração através de votos. Colocado em votação, a Comissão por maioria ·de 
votos, rejeita o pedido, dispensando assim, a diligência_ ~_olicitada, sendo 
registrado o voto com restrições do Senador Orestes Quércia. A fim de dar 
prosseguimento à discussão e apreciação da Mensagem, na forma regimental 
a Reunião torna-se secreta .. Reaberta a ReuniãO, dá-se seqUência às demais 
apreciações das matérias da pauta, e são rClã.tadãS: 2) Projeto de Lei da 
Câmara n9 2, de 1981, que "autoriza a criação de municípios no Território 
Federal de Rondônia, altera a Lei n9 6.648, de 11 de outubro de 1977, e dá ou
tras providências". Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: favorável 
quanto ao mérito, por conveniente. Não hã debates, e a Comissão, por 
unanimidade, aprova o parecer do Relator. 3) Indicação fl9 l, de 1981, que 
'"sugere que a Comissão de Constituição e Justiça elabore projeto de lei sobre 
nova Lei de Segurança Nacional, atendendo à aspiração popular, e inspi~ 
ração nos recentes pronunciamentos do Ministro da Justiça, e de Ministros 
do Superior Tribunal Militar". Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: 
pela constitucionalidade e juridicidade, contrário quanto ao mérito, por 
inconveniente. Colocado em discussão o parecer, Usa da Palavra o Senador 
Orestes Quércia, que diz iniciar por estranhar aquele parecer, por pretender o 
mesmo, que o Congresso Nacional, se omita diante da matéria que pela pró
pria natureza, é aspiração do povo, ·e- a ComiSsão de Constituição e Justiça, o 
'tcolhendo, estaria fora da realidade nacional. E, em assim sendo, sugere aos 
•eus pares a rejeição do mesmo. O Senador Murilo B-adaró, diz que como 
relator da matéria, cumpre esclarecer, que seu parecer justifica~se no sentido 
de que seria inconveniente se dedicasse toda a Comissão de Constituição e 
Justiça ao rexame da referida lei, cumpridos pouco mais de dois anos de sua 
vigência, por outro lado, os partidos oposicionistas, os niais ardorosos 
críticos da Lei de Segurança Nacional. dispõe de abalizados juristas para 
examiná-la e expungí-la dos defeitos fnqtiíi13dos, mediante proposição 
legislativa; reservando assim à Conlissão, seu julgamento de méritOJ para 
quando da apresentação de proposta pertinente pelo Executivo ou qualquer 

parlamentar. O Senador Orestes Quércia, pede vista da proposição, ao que a 
Presidência esclarece que por ser de sua autoria, lhe é vedado 
regimentalmente tal pedido e, à luz do Regimento Interno, indefere o pedido. 
Encerrada a discussão e colocado em votação o parecc:r, é o mesmo 
aprovado. cont voto contrário do Senador Orestes Quércia. Verificada a 
inexistência de- quorum para deliberação, a Presidência determina do 
adiamento da apreciação dos parecerer .1bre as s:guintes matérias: Projetas 
do lei do Senado n•s 317, ae. 1980; 190, úe 1980; 181, de 1980; 312, de 1980; 
100, do 1979; 195, de 1°~0; 77, de 1980; 51, de 1980; 320, de 1978; 125, de 
1980; 87, de ·1980; 131, ao i9~0; 3!5, de 1980; 183, de 1980; 4S, de 1980; 310, 
de 1980. Projeto de Lei da Câmara n9 62, de 1980; Oficio "S'\ n9 32,"dC 1980; 
e Projeto de Resolução n• 149, de 1980. 

Nada mais havep.do a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Paulo 
Roberto Almeida Campos, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida c 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, 

4• Reunlio, realizada em 8 de abrO de 1981 

Âs -nove horas e trinta minutos d-o dia oito de abril de mil noveç:cntos e 
oitenta e um, na Sala de Reuniões da Comissão de Constituição e Justiça, sob 
a Presidência do Senhor Senador Aloysio Chaves, reúne-se a Comissão de 
Constituição e Justiça, com a presença dos Senhores Senadores Bernardino 
Viana, Jo~o Calmon, Almir Pinto, Lenoir Vargas, Aderbal Jurema, J:lugo 
Ramos, Leite Chaves, Orestes Quércia, Raimundo Parente, Murilo Badaró, 
José Fragelli, Franco Montoro e Amaral Furlan. 

Deixam de comparecer por m.otivo justificado os Senhores Senadores 
Helvidio Nunes, Moacyr D;illa, Paulo Brossard, Nelson Carneiro, Marcos 
FrCire e Tancredo Neves. 

Havendo númerO regimental, o Sr. Presidente declara abertos os traba· 
lhos e dispensa. a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como 
apro\-ada e concede pela ordem, a palavra ao Senador Leite Chaves, que 
manifesta contrariedade com relação à apreciação pela Comissão da 
Mensagem n9 36, de 1981, ocorrida na reunião anterior, ,sem haver sido 
deferido seu pedido de informações acerca do candidato através dela 
indicado, para Ministro do Superior Tribunal Militar, expressando conside
rações a r~speito da decisão d~ Comissão, que no ehtender de Sua Excelência, 
foi umé!: violação às normas assent~, salientando, que houvera pedido 
informações a respeito do currículo do indicado par'\ que tivesse condições, 
como também, a Comissão, de manifestar-se, cumprindo seu encargo 
constitucional. Pois que, sem o solicitado tal não seria possível, uma vez que 
o currículo apresentado, nada oferecia, sendo que o candidato, poderia até 
reunir os melhores atributos, mas as informações ~r(l.m muito precárias, 
muito parcas a respeito, aleg3.ndo que -o pedido prendia-se ao fatcr de já haver 
precedentes na Comissão em casos anteriores; comO foi à época, de um 
candidato ao_ Tribunal Federal de Recursos, quando o então Presidente da 
República_, ErneSto Geisel, pelas razões invocadas pela Comissão, retirou a 
Mensage~, e outr_o _ foi o Ministro do Tribunal Federal de Recursos. 
Prosseguindo, ressalta, que não havia razões para que a Presidência da 
ComiSsão forçasse a- apreciação do processo sem sua presença ou sem ser 
atendida sua solicitação, havendo a Comissão aprovado o nome de um 
homem c)ue a s~u ver, não tinha condições mínimas para o cargo, como 
também tirou de um Senador o direito de examinar com tranqUilidade um 
processo. Ficando, d~sa forma, profundamente chocado com aquele 
procedimento, po"is se não estava presente à ocasião, é porque estava 
atendendo a compromissos no Estado. Sentido, que por fatos ocorridos 
anteriormente, considerava como sendo a Presidência, mis impositiva do que 
democrãtica, coisa incompatível com o sentimento c formação de órgão de 
natureza da Comissão. 

Finalizando, disse Sua Excelência que em protesto se retiraria da 
reunião, pois que não teria condições de funcionar na Comissão. Usa da pala
vra o Senador Aloysio Chaves, manifestando os reparos necessários da 
Presidência a atitude e as expressões do Senador Leite Chaves, esclarecendo 
que o pedido formulado foi à Comissão e; apóS lido, foi submetido a 
apreciação, havendo sido deliberado que a solicitação era desnecessária, 
incabível na espécie, tendo sido cumprida a decisão. E, por outro lado, ao 
contrário do que fora expressado pelo Senador Leite Chaves, a condução da 
presidência na Sua Pessoa, não era de maneira imperativa· e sim, correta e 
isenta com todos os colegas, tanto assim, que havia dado àquele 
reqUerimentO o' tratamento regimental, submetendo-o à Comissão, sem 
prévia maOifeStação, havend-o então esta, decidido no seu alto saber, como 
lhe pareceu mais acertado. Sen4o que as expressões registradas por aquele 
Parlamentar, quer quanto ao Presidente, quer quanto à ComiSsão, não pode
riam, absolutamente, ser aceitas sem uma manifestação de estranheza e 
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também de protestos, uma vez que, jamais teve presidência imperativa, tendo 
até aquele momento conduzido e, que sempre o faria, com isenção, correção, 
dentro de um espírito de eqiiidade e, sobretudo de maior cordialidade para 
com seus pares, be~ co~o, que sua autoridade constítuciorial e regimental 
exercida não cairá em nenhuma circunstância de sua mão, nem se deteriorará. 
O Senador Murilo Badaró, manifesta solidariedade para com a Presidência, 
pelas expressões do Senador Leite Chaves contra a mesma, cõmo também, 
ressalta, pelas atitudes daquele Senador, que agora os privariam de sua 
presença, sem aboluta razão de ser, mesmo_ porque, a Presidência prOcedera 
de acordo com·-o- Regimento, e a Comissão, na sua attá. soberania, deliberara: 
não tendo cabimento a exasperação do Senador Leite Chaves. O Senador 
Hugo Ramos, em apoio ao Senador Murilo Badaró, diz que o pensamento de 
Sua Excelência seria consignado com O mesn10 ·da Comissão. O Sendor 
Orestes Quércia, salienta sua posição na ·ocasião, dizendO ser naqUeia 
oportunidade o único Parlamentar do PMDB presente à reunião e, mesmo na 
ausência do. Senador Leite Chaves, posicionou-se favoravelmente a sua 
opinião. A seguir; passa-se à apreCiaçãO das matéfias coristailtes d·a paüta, e 
são relatadas as seguintes proposições: ProjetO de Resolução da Comissão do 
Distrito Federal sCibre o Ofício ·•s" n9 32,- ae 1980, do Sei1h0r Presidente do 
Tribunal de Contas do- Distrito Federal, encanlinhando ao Sehado Federal, o 
Relatório e demais peças do PI-acesso sobre a aprovação das Contas do 
Governo do Distrito.Federaf, relativi aO bterdcio de.1979. Relator: Senador 
Raimundo Parente. Parecer: favorável, por constituci0n3l e juZ.fdiCo. Não há 
debates, e a <;o~is~ão ·po~' unaniiÍlidade, a_prova o parecei do Relator. 2) 
Projeto de ResoluÇão n• 14, de 1981, que "dá nova redação ao artigo 484 do 
Regulamento Administrativo do Senado Federal (Resolução n• 58, de 1972), 
alterando a Resolução n9 57, de 1976". Relator: Senador Orestes Quércia. 
Parecer: favorável, por constitucional e jurídico, inclusive_quanto ao mérito. 
Não hã debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do 
Relator. 3)-Projeto de Lei do Senado n9 8, de 191ft, que "reajusta os valores de 
vencimentos e proventos dos Servidores ativos e inativos do Senado Federal, 
e dã outras providências". Relator:· Seri<i.dor Josê FraSeJii. Parecer: 
favorável, por constituóiO.nai e· jurídico. Nã()~â de_bates, e a Coinissão, por 
unanimidade, aprova o parecer do Relator. 4) Projeto de Lei da Câma·ra n9 
II, de 1981, que ••altera a redaÇão do caput do artiio 17 da Lei n9 6.091, de 1.5 
de agosto de 1974, que "dispõe sobre~ fornecimentC? gratuito de transporte 
em diaS de eleição, a eleitores residentes nas zOnas rurais, e dá outras 
providências'_'~ _R~I~~or: __ Seriado i- ~uriiO Bãdãró. Parecer: favorável quanto 
ao mérito, por-õportuiio e- cOri.Ve0.1eiite. Colo~ado em discussão .9 parecer, o 
Senador Bernardino Viana sugere uma emenda, a fiffi de estender o direito de 
voto também para Governadores, sendo aceita pelo Relator, que sugere seja 
colocada separadamente em votação. Encerrada a discussão e colocada em 
votação a emenda, é a ritesma aprov3da, coiOCado.em diSCussão-o parecer, é 
também aprovado, na forma d~ Emend~ n9 l~CCJ, proposta. 5) Projeto de 
Lei do Senado n9 51, de 1980, q-ue •·•revoga o Decreto-lei n9 1.284, de 28 de 
agosto de 1973, que declarou o Município de Anâpolis de interesse da Segu
rança Nacional". Relator: Senador Muriio Badaró. Parece.r:: _contrãrio, por 
inconstitUcional. Antes de ser colocado em discussão, o Relator solicita à 
Presidência, tendo em vista enteJldimerifo ~lulri~~do ·com o autÕr do projeto, 
que o mesmo seja retirado da pauta, a-nm- de-ser a_p-iCCiado em outra ocasião, 
sendo deferido o pedido. 6) Projeto de Lei do Senado n• 229, de 1979 -
Complementar, cjue "institui o auxiliÕ-doeilça Cm favor do trabalhador ru·ral, 
e dã outras providências". Relator: Senador Almir Pinto. Parecer: contrário, 
por inConstitucional. Colocado em discUssãO -o parecer, o .SCii.ã.dor Franco 
Montoro, externa ponto de vista no sentido· de o projeto instituir um 
beneficio de carãter social, reconhecido por todos e que o Relator se baseia 
em presunção de que não existam recursos Para atendime-ntos dessa natureza, 
e nessa linha de considerações sugere a aprovação dO mesmo. O Senador Mu
rilo Badaró, entende que o parecer é correto à espécie, e que por ou tio lado, 
sabe-se que o Executivo estâ elaborando Um projeto-fãZCndo amplas reformas 
na legislação previdenciãria do Pais, estendCndo à· zona rural a previdência 
social. O Senador Franco Montoro, em aditamento às razões invocadas pelo 
Senador Murilo Badaró, diz que o projeto estâ realmente sendo elaborado e, 
aquela proposição poderia ser inchifda j)ifci PróPrio Executivo, razão por 
que, p_ropõe seja o projeto baixado em diligência, a fim de que o Ministério da 
Previdência Social sobre ele possa manifestar-se. Encerrada a discussão, é 
colocada em votação a proposta do Senador Franco Montoro, sendo a 
mesma aprovada. 7) Projeto de Lei do Senado n9 77, de 1980, que "dispõe 
sobre o preenchimento de vagas em instituiÇões ·creaCnciadas ·a executar 
programas de Residência Médica". Relator: Senador Almir Pinto. Parecer: 
favorável, por constitucional e jurídico. Colocado em discussão o parecer, o 
Senador Hugo Ramos suscita dúvidas acerca do projeto e do parecer, e para 
maior esclarecimento, pede vista do mesmo, sendo deferido pela Presidência. 
8) Projeto de Lei do Senado,n9 100, de 1979, que .. concede .. aposCntadoria 

es·peciai aos· ártistas e aos té.Cnícos em espetãculos de diversões". Relator: 
Semidor Lenoir Vargas. Parecer: contrâr.io, por inconstitudonal. Colocado 
em discussão o parecer, usa da palavra o Seriado!' Franco Montara, que 
justificaridO o projeto, diz que esta reiVindicação dos artistas de uma equipa~ 
ração aos joi'nãlistas, tem sua fundamentação no fato de ser a vida do artista 
muitO mais breve que a de qualquer outro profissional. Sendo que o próprio 
POder Pil.blicõ jâ r-econheceu essa justiça, quando da regulamentação da 
profissão~ não· o fazendo com ·relação à aposentadoria, porque essa dizia 
respeito à P.revidência Social. Para tanto, propõe seja ouvido o Ministério da 
Previdência"SOcíall:!Cerca.d_a proposição, a· fim de se evitar a posição delicada 
que ficaria o Legislativo, rejeitando uma matéria que futuramente pOderia ser 
aprovada pelo Executivo. O Senador Lenoir Vargas, manifesta opinião con
trária-quanto à proposta, pois que no seti entender, o proJeto em questãO, 
retornara à ConiissãO. apenas para reexaine de seu par"t:cêr proferidO 
anteríortnente, "têndo o mesmo completado o seu ciclo nas comissões, 
enquanto qlle· a -ser atendida a propõsta do Senador Franco Montoro, de 
audiência, reiniciaria outra·-vez toda aquela tramitação. O __ Senaâ"or Franco 
Montoro, em discordância ao -SenadOr Lenoir Vargas, salienta que não hã 
n-enhuma limitação na competência da Comissão, para reex<i.me de matéria. 
E, se tal houvesse, não seria a Comissão que iria argUir, não impediria que se 
ela estivesse de acordo com a matéria poderia solicitar que a Presidência 
sugerisse ao Plenãrio do Senado a audiência a resPCito da existência ou não 
de recursos. Em apoio ao Senador Franco Montoro, o Senador José Fragelli, 
diz entender que o Relator faz uma Objeção puramente formal, devendo no 
caso, prevalecer o princípio da econ·omia processual. O Senador Mllrilo. 
Badaró, sustenta também sua objeção com relação à audiência solicitada, 
esposando a tese de que se a matéria retornou à Comissão para reex:ame da 
preliminar da constitucionalidade, somente esta d-everia ser feita, e não ser 
aténdida a fórmula proposta~ O Senaáor Franco Montoro, alegando estar 
sendo chamadO- a atender compromisSo e.ffi outra comissão, solicita vista do 
projeto, prometendo trazer ampla documentação a respeito da matéria para 
discussão em outra ocasião. A Presidência, tendo em vista os motivos 
alegados, defere o pedido. 9) Projeto de Lei do Senado n• 195, de 1980, que 
"disciplina a concessão de crédito especial para assistência permanente a· 
posseíro rural, e determina outras providênciã.s''. Relator: Senador Lenoir 
Vargas. PareCer: contrário, po"r inconstitucjonal e injurídica. Não hâ debates, 
e a Comissão, pot unanimidade, aprova o parecer do Relator. IO) Projeto de 
Lei do Senado n9 317, de 1980, que .. modifica dispositivo da vigente 
Consolidação das Leis do Trabalho". Relator: Senador Hugo Ramos. 
Parecer: contrário, por injurídiCO. Não hã debates, e a Comissão, por 
unanimidade, aprova o parecer do Relator. O Sr. Presidente, comunica que 
havendo em pauta projetas de autoria do nobre se·nador Nelson Carneiro, 
não estando Sua Excelência presente Por se encontrar em tratamento de 
saúde, e como há uma praxe na Comissão, de não se apreciar proposições de 
autoria de seus membros não estando os mesmos presentes, propõe sejam 
adiadas as apreciações do piojeto de autoria do Senador Nelson Carneiro;
No ensejo, comunica a p3ssagem natalícia do ilustre Senador Nelson Carnei
ro que transcorre nesta data, consignando em nome da Comissão, os votos de 
parabéns por aquela data, bem como, de pronto restabelecimento a Sua 
Excelência.· Igual procedmento, é tomado em relação aos demais projetas 
constantes da pauta, por não .~starem presentes os seus autores, e é 
determinado o adiamento da apreciaÇão dos pareceres sobre as seguintes 
proposições: Projetos de Lei do Senado n•s 131, de 1979; 310, de 1980; 28, de 
1979; 92, de 1980; 10, de 1981; 99, ãe 1980; 312, de 1980; e 183, de 1980. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Paulo 
Roberto Almeida Campos, Assistente da Comissão, a presente Ata, qtie lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

5• Reunião, realizada em 9 de abril de 1981 

Extraordinária 

Às onze horas e trinta mihutoS -do dia nove de abril de mil novecentos e 
oitenta e um, na Sala de Reuniões- d8 Comissão de Constituição e. Justiça, sob 
a Presidência do Senhor Senador Aderbal Jurema, Presidente na forma 
regimental, reúne-se a Comissão de Constituição e "Jüstiça, com a -p!CSeriç3 
dos Senhores Senadores Bernardino Viana, Martins Filho, Orestes Quércia, 
Lenoir Vargas, João Calmon, Murilo Badaró, Leite Chaves e Almir Pinto. 

Deixam·· áe comparecer por motivo juStificado os Senhores Senadores 
Aloysío Chaves,_ Hugo Ramos, Helvídio Nunes, Amaral Furlan, Moacyr 
Dalla, Raimundo Parente, PaUlo Brossard, Franco Montoro, Nelson Carnei
ro, Tancredo Neves e José Fragelli. 

Havendo número regimental, o Sr. Pre.s:idente declara abertos os traba
lhos, e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como 
ap~ov~da. A seguir, passa-se a apreciação das n:tatérias constantes da pauta, e 
são reiitadas as-seguintes proposições: 1) Projeto de Resolução da Comissão 
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de Finanças, sobre o Ofício "S" n• 12, de !981, do Senhor Prefeito da Cidade 
de São Caetano do Sul (SP), solicitando autorização do Senado Federal, para 
que aquela Prefeitura possa contratar empréstimo externo no valor deUS$ 
20,000,000.00 (vinte milhões de dólares), destinado ao Programa de 
Investimentos Urbanos -~aquele Município. Relator: Senad_or Orestes 
Quércia. Parecer:- favorável, por constitucional e jurídico. Não hã debates, e a 
Comissão, por Unanimidade, aprova o parecer do Relator. 2)Projçto de Reso
lução da Comissão de Finanças, sobre O Ofício "S" ~9 40, de 1980, do Senhor 
Governador do Estado do Rio Grande do Norte, solicitando aut()rização do 
Senado Federal, pa~a contratar eroprêstímo eXterno Tio valor- de US$ 
20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte-americanos), destinado a 
financiar Programas de Empreendimentos Industriais, Agroindustriais, 
Infra-estrutura e Promoção Social do Estado. Relator: Senador Martins Fi
lho. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não há debates, e a 
Comissão, por unariirilidade, aprova o parecer do Relator. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Paulo 
Roberto Almeida Campos, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e 
aprovada~ serã assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO MISTA 
Incumbida áe estudo e parecer sobre a Proposta de Delegação 

Legislativa n? 4-, de 1979, que ~propõe delegação de poderes ao 
Presidente da República para elaboraçiío de lei criando o Ministério 
da Produção Animal e determinando outras providências". 

3• Reunião, realizada em 19 de abril de 1981 

Ao primeiro dia do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e um, 
às dezesseis horas e quarenta e ·cinco minutos, na Sala de Reuniões da 
Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores 
Passos Pôrto, Benedito Canelas, José Lins, Jutahy Magalhães, Almir Pinto, 
Moacyr Dalla, Agenor Maria, Josê R~cha, Lâ:z;aro Barboza, Alberto Silva e 
Deputados RuQen_ Figueiró, Francisco Benjamim, Geraldo Fleming e Celso 
Carvalho, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de estudo e parecer sobre a 
Proposta de Delegação Legislativa n• 4, de 1979, que "propõe delegação de 
poderes ao Presidente da República para elaboração de lei criando o 
Mínistério da Produção Animal e determinando outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhçres Senador 
Leite Chaves e Deputados Antonio Gomes, Antonio Morimoto, Genésio de 
Barros, Victor Fontana, Pacheco Chaves, Ernesto Daii'Oglio e Hélio Garcia. 

Assumindo a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Almir 
Pinto, declara que irã proceder a eleição para o novO Presidente da Comissão, 
em substituição ao Senhor Deputado Cardoso Fregapani anteriormente 
eleito, tendo em vista a Reforma Partidária que alterou a composição e a 
proporcionalidade da mesma, conforme ofício recebido da Secretária 
Legislativa do Senado Federal. 

Procedida a eleição, ê declarado eleito, Presidente da Comissão, o Se~ 
nhor Deputado Geraldo Fleming, que agradece, ~ honra com_ que foi 
disti.nguido e, que, redistribui a f!tatéría ao Senhor Senador Benedito Canelas, 
cm substituição ao Senhof Senador Affollso Camargo, anteriormente 
designado. 

Nada mais havendo a tratar, enç:erra-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 mem_bro.s_ da Comissão e irá à 
publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Delegação 
Legislativa n? 5, de 1979, que "propõe delegação áe poderes ao 
Preside11te da República para a elaboração de lei dispondo sobre o 
desdobramento do Ministério das Minas e Energia em Mi11istério das 
Minas e Ministério de Energia". 

3• Reunião, realizada em 2 de abril de 1981 

Aos dois dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e um, 
na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes 
os Senhores Senadores Martins Filho, Almir Pinto, Jutahy Magalhães, 
Raimundo Parente, Lomanto Júnior, Jorge Kalume, Itamar Franco, Cunha 
Lima e Deputados Horácio Matos,_José Carlos Fagundes, Horácio Ortíz, 
Maurício Fruet e Carlos Sant'Ana, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de 
estudo e parecer sobre a Proposta de Delegação Legislativa n9 5; de 1979, que 
"propõe delegação de poderes ao Presidente da República para a elaboração 
de lei dispondo sobre o desdobramento do Ministêrio das Minas e Energia 
em Ministério das Minas e Ministério-di Energia". 

· Deixam de comparecer, por motivo jüStificadt?, os Senhores Senadores 
Roberto Saturnino, Alberto Silva, Leite Chaves e Deputados DarcíJio Ayres, 

Adauto Bezerra, Jairo Magalhães, Antonio Zacharias, Fued Did e Walber 
Guimarães. 

Assumindo a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Almir 
Pinto, declara que irâ proceder a eleição para o novo Presidente da Comissão, 
em substituiçãb ao Senhor Senador Henrique Santlllo anteriormente eleito, 
tendo em vista a Reforma Partidária que alterou a composição e a 
proporcionalidade da mesma, conforme ofício recebido da Secretária 
Legisla_tiva do Senado Federal. 

Procedida a eleição, é declarado eleito, Presidente da Comissão, o Se
nhor Senador Itamar Franco que agradece, a honra com que foi distinguido. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro 
Lo'pes de Sá, 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 estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição ~? 99, de 1980. que uáá nova redaçáo ao item VI do 
af.tigo I 3 da Constituição Federal". 

3• Reunião, realizada em 24 de março de 1981 

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de mil novecentos e 
oitenta e um, às dezesseis horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado 
Federal, presentes os Senhores Senadores Luiz Cavalcante, Helvídio Nunes, 
Raimundo Parente, Moacyr Dalla, Passos Pôrto, Leite Chaves, Mendes 
Canale, Aâalberto Sena e Deputados Afrísio Vieira Lima, Nilson Gibson, 
Nosser Almeida, Osmar Leitão, Mário Hato, João Herculino, Flâvio Chaves 
e Newton Cardoso, reúne~se a Comissão Mista do Congresso N3'Cional, 
incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n'1 

99, de 1980, qUe "dá nova redação ao item VI do artigo 13 da COnstituição 
Federal". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Aderbai Jurema, Roberto Saturnino, José Fragelli _e_ Deputados Jorge 
Arbage, Artenir Werner e Joel Lírrii. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor 
Presidente, Senador Leite Chaves, que solicita, nos termos regimentais, a 
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Prosseguindo, o_ Senhor Presidente conc;ede a palavra ao Relator da 
Matéria, Deputado Afrísio Víeii·a Uma, êtüe einite parecer pela rejeição da 
Proposta. 

Posto em discussão, fazem -uso da palavra os Senhores Deputados 
Afrísio Vieira Lima e Newton Cardoso. O" Senhor Presidente, ao verificar a 
momentânea falta de quorum para deliberar sobre a matéria, resolve solicitar 
a prorrogação por trinta dias do prazo concedido à Comissão. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Frederic Plnheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Se_~hor Presidente, demais membros 
da Comissão e irâ à publicação_, juntamente com os apanhamentos 
taquígráficos dos trabalhos. 

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• 99, DE 1980. QUE"DÁ NOVA REDAÇÃO 
AO ITEM VI DO ARTIGO !3 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL'", 
REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 1981. ÀS DEZESSEIS HO· 
RAS, INTEGRA DOS APANHAMENTOS TAQU(GRÁF!COS, 
COM PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORJZADA PELO 
SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO, SENADOR LEITE 
CHAVES. 

O SR. PRESIDENTE (Leite Chaves)- Havendo número legal, declaro 
aberta a reunião. 

Proponho que seja dispensada a leitura da ata da reunião anterior e 
coloco o assunto à deliberação do plenãrio.-

Os Srs.- membros da Comissão que estiverem de acordo, queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Está dispensada a leitura da ata. 
Comunico a V. Ex•s que diversos Deputados foram substituídoS nesta 

Comissão. Para que isso seja devidamente anotado, informo que o Sr. 
Deputado Nosser Almeida substituiu o Sr. Deputado Nelson Morro, o Sr. 
Deputado Walter de Prã, ao Sr. Deputado Natal Gale, o Sr. Deputado Jorge 
Arbage ao Sr. Deputado Brabo de Carvalho, o Sr. Deputado Nilson Gíbson 



!10 Sr. be[ltitlldo Walter ~é ~iA, o Sr. bepUhido AHi:lilt Werhcf 1Ui Sr 
De~Utlldo Aiítohlo Dias, o $r. De~Uiddo tiiilliir Lelt!o a~ St. be~Utado Alo 
ron Rios, 

14avetido Hdlliér~ jiiird discussao, convido o be~UIIido Arrtiio Vlelrli 
Lintll ~nrll tn~et d lei!Uiíl do jiatcl:et. 

o SR. iüüAtt5R {Afrislo Vlelrá Uma. Lé o sejUinte jil!recei.J- Si. 
Presidente, Srs Corigfi!!ls!lts: 

A ptoEdsta de emenda .11 C:ortsUHHelo, de autoH~ do nobre bepuíado 
Brubo de Câlv:ilho, nao e;bumt ~lil i:jUalqilel dos obstd:ulos vesUbulares 
lm~ediUvos de sua ttriinltaeao, lnserioi rió àtl. 47 da Cart.n MugM. 

2. Pretende o Alltordar Mvil. rtduçao ao lteill VI do 11rt. 13 du 
Coristlllltçao Federal, sugerindo a acloeAo do seguinte tc~tó: 

22: 

"a pro!btçao de páaM !i be~üi(idos l::staduals iii4ls de dois 
(e~<;ol do ttúll peiebbe, a qualqué~ !I!U/o, os Deputado! Fedorals, 
ben1 eólild fSIHUHefl!f if!líls de olio silisaes extra~tdlnl!rlllB mensais. 
(0 grilo 6 h~isd)." 

Assliil, deseja revogar li ~tectlto atuâl, vlizadcl no; sel!lllníe.i teHtio;: 
"a rtolbleao de pngar, ti qUalquer titulo, a D;;)'!utado; 

i:lstndila!s máls de dois terços do& aubaldlos e da l!juda de cu&tõ 
nhlbuldoa em Lei nos beputíídoi !'~det~!i, bem eomo de iemunmr 
1ilnls de oito seu5es extraordlnllrlas meh!llls." 

3, Para jUatlftcai súd li1lclatlva, o nobre Autor i!tgU!Iíetilll e pondera' 
"Qllia e ae obmvn elnrtunerite 11 lntençKo do OovetHei elll 

i'orH1nli2tlt n plidtlilde ~elo dlsel~!lnameiílíl du pfo~Hn m:ltêr!l!. o 
berutlido IU.trtduni pereebe dota tereos do Deputado l'edm.l e o 
'-:ercndor da tápl!:i! clnqtlenhi jiof l!eíítO da remuneração do 
Dcpuluclo Estadual. Claro pois que, se rto eoiíiponente da teillunc 
tn<;fic neeltn-se limpidamente d lcilal pmebldo pelo Deputado 
Bshid~al. 6bvlo eril~o. iid leiHUHehii;Ko deste seja eonslderndo o 
lota! nntil do vétUee dn plr!iiilde." 

4 .. Sem qUnlqUcJJ 1 nl~ci o Aülôf dn Eli!ertdn tciíiilltUelonal. 
Co1ii eFeito, o vetu!fo IJiploma Mngno de IS9l Jâ déelarnva, emaeu ãH 

"burrtHie li1 sliis~iii vcHcethci os Senndo.res e os lJeputados llili 
subsidio pcéürihhlo lgUiil, e ajuda de custo, qilil 1er~o flxados peltl 
Coiigréil~. Ho nm de eadn leglalaiura, ~!itli 1\ íéiiilliite." 

Por !UI! ve2, d Coii&tltule~o de 1 ~34, no Ati. 30, determinou, 
repctltivumente, que o esHp~ridlo dos Deputados seja dleolilmleo: subsidio r 
ajuda dr f!/.!M. A gUion de remuneraçKo, nadu mals. 

A Ctlr\n de 46 ~etnlfiheeilU net n tradleiotltll orientação (att. 4?), A 11tual 
nno l'osc 11 salutur trtidiçaô do blrelto Cíírtatltuelonal btãsllclr~. 
cstubelceendo, no seu dH. 33, dois rótulos ou rubricas de eoril~éiiia~l!o 
pccunldrln pn1n beputndos e Senadores pela permnnlnc!a na litlvldadc 
pntiuinchíut illit detrimento de seuslntett!iei ~nttleulnrea: subsldio.lntc~tado 
de umn pnrto flxa e outra vnrlllvel com o eom~nreeimonlo: e ti]uda di' tu;tn 

t~nl rdu~tto nn subsidio, doutrina tnrlot Maxlmll!aho: 
"N~o vodem us Cdmlitlis flxar, nem alterar o proprlo sub,ld!o; 

este e qll1ídrlenul, votado por unu; loglslntutl! f\ãfil 11 seguinte" 
(Comchtdrlos b Constltule~o brusllelftl, VoL 11, pilg M). 

Sobre n ujiJàu de ruilo, eilslnn 'fhemldodc& cavaknnte: 
"Ü aUxilio ~fiM vlngcli\ e ln!tniaoAo e n rl~ot s6 deve e so ~ode 

ser concedida para aquele! residentes nos Estados quando j'\ara ali 
se lenha de trunspor\ut oH1 F!\Hus ou quando eoHvoeado; 
ordliüírlumente ou n«o, par!i o! trabalho& do Congresso•;. (A 
CortstltUI~~o l'ederal Conte~tndn, Vol. lll, pdg. 43). 

ii itlsoMslnnvíHmêHte einro que d CoHIIHukão ao atHbulr no pariame~tnt 
o direito de perceber !Ubs!dlo é ajudii de eililo hKo quiR mmplif!m, m111 sim 
,,,peNflcar DeRtnHo, n~n h i\ como aeolhet, por lmprópHu e IMdequadn, a 
cxpre!sno dlhlt)!;ndu a qua/qu•~ tftulo parn estubdeeer-se as liHdes du remunc
ruçno dos Deputudos B•tudunls, poli a Lei Maior, lnllud[vehnehte, só aeeltu e 
udmlte dois lltulos: subs(iflo • ajuda dr custo, 

Dcvcn\os rcssnliur, jlot ~ütro iudo, qúc o jlteeélio eoHstllüeional, cuja 
ultetuçao b po!tuiuda, resultou du neeé!ílâiide de eolblr-se abusos 
enscndrudos por nlgumas Aueiilblélus Legl!luilvl!s, que huseavam rórmulas, 
uo nrteplo dtt Crtttu Mugna t ti. revelia do deeoro parlamentar, pata Hlajornr 
os subsidio! de seus lnlegtrtntes, Qun~e sem~te 01 aumentos, ainda que 
inconstilUeionul~. ernm deferido• c pngti.s. l'oueni vem, Inquinado; de 
llcgltimos, etUitt nuilnendos ~elo Poder Judlelátlo. Exemplo ed!fleante é n 
dcctgno un4nil11e do Suprel11o Tribunal i'edernl proliilnda nu Ae5o Populnt, 
em derruclelru ruse reelltsnl, lnteniuclu pelo Jornail;ta Sóernteu Times de 

Malu de l'iill 

tlih'i!lho cotiltà d Resolüçlo iii 182, de 24 dejliili:lro de tm, da }.sit!ibltl~ 
leglslntlvn do Estado de Pw!atnbileii, ljUe M ltU alt. !~, eslábdeeet qu~ o 
beputndo J!stadual, ni~tll do &Uh!ldio, peí<eberlã, meíisaihltnlc, cotlití 
re~re&entaeil.o a quantia de ol!o mil CtU2eitos. 

Leia-se a emerttã: 
Deputado - Suba!dlo - li.eptõ!entli~~o c- A~Ko Populat, 

"~ nula 11 eoneessKo de verbo de tepresentae!o e111 fuvõr d~ 
beputado, ii plii do stibsldlo e. da liJüda de eilito. (R.e~utw 
ExuaordlnArlo n~ 40 982 ~ Rel Mlnl1tro llmos Barreto).'' 

ln!'ert·sé dai que, se ãeolhlda il el<Jllóiõló ábiangente ~ qua/que1 lllulo. 
como substituta da meiliill.ex~resaaõ explielh!da em earãtc1 rrtliietldnmcnt• 
mlrltlvo, no Item VI do Art. !3, poderá optrar.st, ainda que litrllvês de 
III tlf!e{o!, a tõVOgã~Ko do ãrt. 33 dn Conatltulç!o ~ederal, COill O filH!v.o 
desdobialh~hUi do subsidio tm pareelns diversAS, eom as !lials varlegãdas 
deMrniMe5es, sem)lte soHOtai e apliiehtementt eoMentAneas, A exemplo do 
1)ue jil acotreu, M111 freqU~nela, em J'Ussado nKo muito dlshititê. 

l'õt oütrõ lado, d~ve-se rrlsar que Hõ Direito ConstltueiOI!al btaallelro 
dlversâlileíií~ do ~uo ocorre l:iil 5Utios ~ll!ses, o sub;!dlo e a ajUda de euun 
n5o ~~o lnt~grndos de outto! melo&, p~reelas ou tée~leas l!.doln~o.s para 
arrlmorar o i:xereiG!o do martdato ]liiHamerttar, quer Federal ou Estadual 
tais eomo assessorts, tranqula postal, te!egrAflea eteltrànlea, ete., pâ~oi pàt> 
evitar aldentlflen~ao, dlretamente jílilo Estado, õ que evidencia, sem dnvld• 
o ehoquc ~~tente, da emenda a~tesentadl! enm a ôstrututa do slsttillll bta•l 
lclro, no qUe ttiiliíe u petee~eBo do e&tlpl:ndlo, COfil o alennee tjUe ~la aecnc 

hlr derradeiro, entend~mos que o estlpêndlo constitui unlií das garantia, 
eon;tltllelóiiais da lndependênela da !>odor i.egl&là!lvo, por Isso, semr.« 
sustelitttmos, nõ Congresso e na impte~i~. a i:liíiveniênela dnlnlóeab!lldndc" 
Jttdoeabll!dnde dos bteetltos da êatta Magna ~ue o dlstlpllnnm, salvo parn 
eW<l~5es lmperâtlvns e lrillfustí\veli, !'undámentãis Ai novas exlgênclu~ 
subjaeentes do mliiido iliôâerM ~ue jl&de m11lor, mais n!lijlla e e~duslvl;ta 
ntuae«o do pí!tlumentnr, para ãtêfldet os 11peloa e a; solleltãe5es de uril ~ovo 
eada vez 111ais relvlndlcnhte. 

Alll!s, o no&só enteridhrtento eneonttã o taspaldo dos ítiala doutos < 
ãbnilzadog eoi\iltüeltiHallstas, dentre li! (!Uãll destueai!ios õ 110\Avel Pir.t.~ 
F'errelr;t, l>roreasor na fineuldnde de blrelto da Universidade de Reclre, qut, 
no seu etuclito trabalho "0 Subsídio l'arlnmeiltlít", pôiítlfieoU: 

"be ijlialquer ror!lill tllnstltuto do sub!ldlo ~atlllrillmldt jieile 
tr6U decisivamente Hll leslsluel~ eonsHtudonal e . poiltka 
modcti11i, ... 11 Nm de salvaguardar o d~coro e a lndependtnela dn 
l'oder Leglsl~tlvo. n 

S •. best1üte, íôiliiiietihtW.I.o& a apiovi!~~n da Prospo~tn de !Omelld• ~ 
CóHsHiúitKo Hl ~~.de I ~80. pórijue, àllim d.: lnecvenlente é ineompallvel tom 
ll at<;aboueo MrtsHhidoHiii brãSUeiro. 

I" o perem, Sr. l'rosldcut~. 
Agorn, Sr. !>residente, se v. Ex• me t••liiilllr, cddenwnelltí: eu!l, "'" 

paióéer s!ntNleó. l!u 11~0 cspctâvn ~llt houves;~. digamo! U!!llH, um 
üul~ntlco iohbj' dos lJeputndo; estaduais, no sentido de lllli(JOtal a sua 
rrmns~o. l'.xatamente po1 lsao eu fui bastabt;; ;intHito, mas ~UeHi rtgr.t~ 
âptoveltar esta op6Hllhldade parla teeer iilgutni!s con!lderaçaes enr tolho di. 
~ftteeet. 

Sr. Ptesidonte, Sts. Congressistas, a t:õnstlluicao eBtabelece qu1 • 
tllh1UHérae5o dos Sts. Deputados e Senadores.~ dleotdm!ea, Isto é, fjut r. 
subsidio é ~lvld!do. em pl!rte li<a e parte \'l!lii\vd. A varlávei, evldén!éilil:nl' 
eortes~Mdendo A frcqtl~rieia e o jlagamehto da ajuda de eu~to t dividido em 
duns parecias, uma no lnlélo do ano e outrn rtll ['1!11\e linai. l!isl! é a relliune 
rueao dos lJeputados flederals t dos Senadores. Mao ti CA!nara federal, à 
sem<!lhanea de todos os pat!JI,nentarc! do frlUildo, como o Senado tAil!billt, 
adotou o erltl!r!o de apresent:tt t~enleas, apresentar Noeessos, npresentat 
J!ltlneirrts de raeiiitilr o exerelelo do parlamentar. Entao se Mtll, Hii Senado ae 
~ao me equivoco, que d1!o ao Senador um gabinete, de certo modo behi 
lnstl!ladó, d1!o frnnqula telegrálka, franquia postal e dlieito a uill 
~~~artrtiilêlito runelonal. Tudo Isso ;1\o maneira~, do téenleas qua 
representam facilidade! rarn o aprlmorlllíiilnto, para o rt!elhot etnpenho no 
e~ercfdo do mnnduto l~gislu!lvll. 

Ma• IB~o nfto iHtegra, nem pode integrar, 11 rtti!Unõra~Ko; Perguntll-so: ~ 
eonotltúclonull Evidentemente qUe h. Mas nAo setla eónstllüeiotial nó&, 
Senadores, nós Deputados votarmos uma lei erlnndo Mva rótltlll de 'ub!!dlo, 
ctlando novurotmn de ajuda de eusto, o que nfto podemos erlat desde que,j4 
expliquei, ~ dl~otdinko o pteeelto eonstitutlOHnl. 

Doutrinariamente, nfto hll eomo se atompllnhat o entendimento do 
nõbte lJeputnclo llrubo de Clirv~lho pbrqUe seria rerlr toda li. estrutura do 
lJirelto COH!!Itucionl!l bra~lleiro. !s&o ~oderlll oeotret nos Estados Unido&, 
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onde acontece o seguinte: são pagos aos parlamentares tantos dólares; com 
~ses dólares, evidentemente uma remuneração muito superior à do 
parlamentar brasileiro, ele paga, do seu bolso, cartas, telefones •. telegramas, 
alguns secretários. Essas facilidades, esses processos, essas iécnicas, realmente 
integram o subsídio do parlamentar. No Brasil, não, essas técnicas ficaram 
fora qo subsídio parlamentar. Tudo isso é dentro do campo do aspecto 
doutrinário, do aspecto técnico-jurídico-constitucional. 

Na prática, no Brasil, no que tange aos Deputados Estaduais e aos 
Vereadores, a Constituição estabeleceu uma vinculação, quando diz que o 
Deputado Estadual não pode perceber, seja a que título for, mais do que dois 
terços do que percebe o Deputado Federal. Correta a vinculação, porque isso 
é acabar com aqueles equívocos, aquelas demasias que se faziam 
notadamente antes da Revolução. Mas_ CO!l1 isso o legislador constitucional 
não impediu também que o legislado_r e_s~adual tenha as -~uas facilidades, te~ 
nha as suas técnicas, tenha os seUs Processos, mas não sob _a rubrica de 
subsídio ou de remuneração, porque só existem duas rubricas. Eles poderão 
fazer no campo da autonomia estadual. E têm feito. ôo que me consta, em 
diversas assembléias d<?s Es_tãdos, eles recebem, c aí está o periSo, e 
transformam iSso em dinheirO-. Nós, Deputados Federais, recebemOs a 
franquia postal, mas não recebemos o dinheiro correspondente. Quem paga é 
o Estado. E por que o Estado paga aos Correios?- Porque isso nãojntegra o 
subSídio. Se integrasse nós receberíamos a importância. Então, os Deputados 
Estaduais fazem um cálculo do total que os Senadores e Deputados Federais 
recebem e transformam isso em dinheiro. Exemplificando: admita-se que 
toda nossa franquia postal atinja, pOr mês, a_importância de Cr$ 100.000,00; 
telefones, CrS 100.000,00; jornais, CrS 50.0oo,OO. Al estão CrS 250.000,00. 
Eles avaliam inclusive o nosso apartamento. Se são CrS 100.000,00, então, 
corresponde a mais Cr$ 100.000,00. Certamente, conio aS coisas vão-se 
encaminhando, eles vão aferir agora o locativo do gabinete do Deputado 
federal. Vale o locativo, por exemplo, CrS 200.000,00 por mês. Eles 
acrescentarão esse valor e dividirão o total em dois terços. E recebem a 
importância em dinheiro, o que não é lícito nem conStitucional. Eles têm que 
receber nas técnicas, nos processos, adotando o sistema geral brasileiro, em 
utilidades. Os Deputados Estaduais têm direitos,_ sim; se nós Deputados 
Federais temos, por que eles não? Temos direito de franquia postal. Até aí 
não existe a vinculação constitucioOaJ. EJes podem ter muito mais, digamos, 
os Deputados de São Paulo, do que nós, Deputados Federais, se realmente o 
Governo Estadual e a Assembléia notarem que o deputado paulista precisa 
movimentar-se muito mais do que o Deputado Federal. ~ problema de 
autonomia estadual. Indago a V. Ex•s: vamos praticar um escancarado 
despautério inconstitucional para atender o _quê? Não vamos beneficiar 
ninguêm, porque agora eles vão ficar vinCulados, ao contrário, vamos 
prejqdicar os Deputados Estaduais. · ExpJico. Admitamos que todas essas 
facilidades, essas. técnicas que eu não chamo benemerências, totalizem o 
montante de 1 milhão de cruzeiros. Eles terão direito a dois terços, mais ou 
menos 600 mil cruzeiros por níês. Recebem dinheiro, o que nós não fazemos. 
Nós recebemos em utilidades. Acontece que isso pode ser pesado para 
Sergipe - que tem um grande representante como Passos Pôrto --todavia 
pode ser diminuto para São Paulo, diminuto para a Bahia, porque Iâ o 
Governo e a Assembléia podem entender que essas facilidades devem ser de 2 
milhões e 500 mll cruzeiros. Por que vamos vetar um dir_eito que é do próprio 
Deputado Estadual e do GOverno Estadual? E vamos vetar praticando uma 
ignomínia, praticando um atentado contra a Çonstituição. O preceito que se 
propõe é a proibição de se pagar ao Deputado Estadual mais do que dois 
terços do que ele percebe a qualquer título. N6s não percebemos franquia 
telegráfica, não percebemos selos. Nem se diga que essas utilidades integram 
'o salário porque o que integra o salário ê outro campo do Direito, é no 
campo trabalhista. Mas a figura do subsídio, em todo o Direito 
Constitucional do Universo, ê uma figura diferente . .€ uma contribuição, uma 
retribuição do poder público pelo tempo que o parlamentar dedica quando 
deixa de cuidar de seus interesses particulares para cuidar do interesse 
público. É o que se chama de estipêndio. Não é salário. f: uma remuneração, 
uma contraprCstação. 

De modo que, aparentemente, e eu fec~bi diversos pedidos de Deputados 
Estaduais, poder-se-ia dizer que eu os_ C§taria prejudicando. Ao contrário, no 
meu entender, eu oS estou beneficiando pcii-que deixo isso a critério das 
Unidades Federativas. Não chamo para o ÇongreSso decidir; e se 
decidíssemos, evidentemente contra o meu .voto, estaríamos,. a-o arrepio da 
Constituição, praticando uma re"matada heresia _j_u_ridica. 

Srs. Parlamentares, é este o meu entendinlento. Se houver qualquer 
dúvida, podem indagar porque me sintO feliz em elucidar, em·esplarecer. 

O SR. PRESIDENTE (Leite Chaves)- Está em discussão o parecer do 
ilustre Deputàdo Afrlsio Vieira Lima. (Pausa.) 

O SR. NEWTON CARDQSO - Proponho que o prazo de apreciação 
da proposição seja prorrogado para o próximo mês, se houver da sua parte, 
nobre Relator, esse entendimento porque, ao que me parece, o Deputado 
Artenir Werner já teria pronto um estudo a esse respeito, um substitutivo, e S. 
Ex• não seria tão draconiano, não teria talvez a lucidez e a inteligência do 
parecer do jurista Deputado Afrfsio Vieira Lima, mas seria uma contribuição 
a mais da Câmara para esta discussão, porquanto os nobres DepUtados fede
rais estão sendo pressionados na figura do lobby, como fala o relator da 
matéria. Por isso eu insistiria Cm que esta Presidência prorrogasse o prazo 
desta matéria, segundo o que preceitua o art. 137 do Regimento Interno do 
Senado, por mais 30 dias, dando oportunidade a que o Sr. Deputado Artenir 
Werner traga um subsídio para esta Comissão Mista. 

O SR. PRESIDENTE (Leite Chaves)- O Regimento Comum ê omisso 
a esse respeito, mas o Regimento do Senado assegura essa deliberação. E a 
PresidênCia o fará, desdê que não haja número nesta reunião para deliberar. 
Se houver número, a Presidência estará impossibilitada de o fazer. 

Vamos -proceder à verificação de quorum. (Pausa.) 

O SR. RELATOR (Afrlsio Vieira Lima),- Sr. Presidente, proponho 
que se faça verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Leite Chaves)- Estou pedindo ao Sr. Secretário 
que faça a chamada, para que se verifique se há número para deliberação. 

Houve número para a discussão, para a votação é que vamos verificar se 
hã quorum. A discussão j_á está encerrada. 

O nobre Secretário vai Proceder à chamada nominal. (Procede-se à 
chamada n_ominal dos Srs. Membros da Comissão.) 

O SR .. PRESIDENTE (Leite . Chaves) - Estão presentes Srs. 
Coiigressistas. Para haver quorum são necessârios 12 Congressistas prest: 1tes. 

Nestas condições, não havendo -número, esta Presidência decio~ dP. 
seguinte forma: está encerrada a discuSsão dO parecer, que não serâ 
submetido à votação porque não há número. Aplicamos, aqui, o § 29 do art. 
137 do Regimento Interno do Senado que assegura à Presidência a 
prorrogação de prazo por mais 15 dias: 

"§ 29 Se a Comissão não puder proferir o parecer no prazo, tt.· 
Io-â prorrogado por igual período, desde que o respectivo 
Presidente envie à Mesa, antes da sua expiração, comunicação 
escrita" ... ''Post~rior prorrogação só poderá ser concedida por prazo 
determinado e mediante a deliberação do Senado". 

Onde diz aqui que o prazo é de 30 dias? 

O SR. NEWTON CARDOSO -Trinta dias é o prazo para a Comissão 
Mista. A prorrogação é por igual período. 

O SR. PRESIDENTE (Leite Chaves) - Então, dentro do prazo 
regimental, esperamos contar aqui com esse estudo. 

Para a próxima reunião será designada a data e se fará nova 
comunicação escrita. 

Muito obrigado a V. Ex' pela presença. 
Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 16 horas e cinqüP.n.tu minutos.) 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Me11sagem nP 9, de 1981 
- CN, do Senhor Presidente da República, subn·etendo à deliberaçlio 
do Congresso Nacional o IJ!xto do Decreto~lez n' 1.814, de 28 de 
novembro de 1980, que "altera as tabelas do imp • ..-.$10 de renda 
incidente na fonte sobre rendimentos de trabalho assalariado e nao 
assalariado, e dá outras providências". 

29 Reunião, realizada em 24 de março de 1981. 

Aos virite e quatro dias do mês de março do_ ano de mil novecentos e 
oitenta e um, às dezessete hora~ e quarenta minutos, na sala da Comissão de 
FinançaS, SenadO Federal, presentes os Senhores Senadores Passos Pôrto, 
Jorge Kalume, Bernardino Viana, Gabriel Hermes, Almir Pinto, José Lins, 
Lomanto Júnior, Affonso Camargo e Deputados Fernando Magalhães, 
Adolpho Franco, José Mendonça Bezerra, Victor Fontana, Víva1do Frota, 
Ossian AraripC,- Honorato Vianna e Marcello Cerqueira, reúne-se a 
Comissão Mista, incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n'? 9, de' 
19811 - CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação 
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.814, de 28 de novembro 
de 1980, que "altera as tabelas do imposto de renda incidente na fonte sobre 
rendimentos de trabalho assalariado e não assalariado, e dâ outras 
providências". 
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Deixam d.e comparecer, por motivo justificado, os Senhores Se~.~ _:ores 
Amaral Furlan, Vicente Vuolo, Saldanha Derzi e Deputados Júlio Costami
lam, Figueiredo Corrêa e Airon Rios. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos da Comissão pelo 
Senhor Presidente, Deputado Marcello Cerqueira, que solicita, nos termos 
regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, é 
dada como aprovada. 

Ein seguida, o Senhor Presidente concede a palavra a.o Relator, Senador 
Passos Pôrto, que emite parecer 'iávorâvel à Mensagem, nos termos de 
Projeto de Decreto Legislativo que oferece como concl.usão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aproVado, votando com res
trições, o Senhor Senador Affonso Camargo, e com votO em separado o Se-
nhor Deputado Marcello Cerqueira. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Claylton Zanlorenci, Assistente de Comiss_ão, lavrei a preSente.Ata que, lida e 
aprovada, serâ aSsinada pelo Senhor ~residente, demais membros da 
Comissão e irá à publicação. -

COMISSÃO MISTA 

Incumbida d~ ..examinar e emitir Parecer sobre a Mensagem n' 
10, de 1981 - CN, do Senhor Presidente da República submetendo à· 
At/ih~raçao do ~QIIgresso NacioRal o texto do Decr~tqalei n~'l.815, de 

· 9 ú dezembro Íle1980, que "dlspae sobre apuração de resultados do 
exercfcio financeiro, e dá outras prop/dênc/as". 

2• Reuolio, realizada em 31 de março de 1981 

Aos trinta dias do mês de mar.;o do ano de mil novecentos e oitenta e 
r .. uD, à~ dezcssete horas, na Sala de Reuniões da Comissão de Fina.Dças, nq 
.Senado Federa!, presentes os Senhores Senadores Jutahy MagalP,ães, 1.enoir 
;vargas, JosE: Lins, Alberto Silva, Bernardj.no Viana, GastãO MUller e· 
a>eputados Leorne Belém, José: Carlos Fagundes, Rafael Faraco, Vasco 
Nctp, Ronan Tito e Felippe Pcnna, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de 
Fxamin'ar eemítirparece~sObre a Mensagem n910, de 1981. -CN, do Senhor 
presidente da Rep6blica submetendo à d~li!>eração do Congresso Nacional o· 
texto do ~creto-lei n• 1.815, de 9 de dezembro de 1980, que "dispõe sobre 
apuração de 'resultados do exercício financei~4?· e dâ outras providências". 

Deixapt de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Raimundo Parente, Martins '"Filho, VicentC Vuolo, Benedito Canelas, 
Benedito Ferreira e Deputados Marão Filho, Amflcar de QueiroZ, Cesário 
Barreto, Evaldo Amaral e Niva!do Kruger. 

Havendo número regimental, são abertos os Trabalhos, pelo senhor· 
Presidente, Senador Alberto Silva, que Solicita, nos termos regimentais, a 
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo a:pós, é dada como 
aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra_ ao Relator, 
Deputado José Carlos Fagundes, que emite parécer favorável à Mensagem n' 
!0, de 1981- CN, nos termos de Projeto de Decret<,> Legislativo que oferece 
como conclusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, com voto·. em 
separado do Senhor Deputado·Fêlippe Pcnna. 

Nada mais havendo a tratar, encerra·se a reunião e, para cons.t.,ar, eu, 
Claylton Zanlorenci, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata que, Hqa e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da 
Comissão e irâ à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

ltrcumbidll de estudo t par~cet sobre 11 Mensagem,, 15, dt 1981 
- CN, do Senhor Presidente d11 Repúbllc• submetendo tl deliberaçao 
.tio Co11gre••o N«clonlll o tnto do Decreto-i•/ n• 1.819, .de 11 ii• 
dtumbro tle 1980, fllt "rtlljllltll o Vtllor do soldo but de cdkulo da 
umrortNÇko dos mlllttlrel"· 

2.• Rounlio, rea!lzadto em 7 de abril de 1981 

Aos sete dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e um, às 
dezessete horas, na Sala de Reuniões da Comissão de FinanÇas, no Senado 
Federal, presentes os SenhoreS Senadores Aderbal Jurema, Lourival Baptista, 
Jutahy. Magalhães, Murllo Badaró, A!mir Pinto,. Agenor Maria, Josó 
Fragelli, Gastão MqUer e Deputados Ant~nio Pontes; Paulo Studárt, Erasmo 
Dias, !talo Contii Pedro Ivo e Jorge Gama; ieúrie-se a Coinjssão Mist~;. 
incumbida de estudo c par"""'r s()lirc allfensagcn;u>• 15, ·dc;J981 '- CN, dó 
SenhOr Presidente da Rep6blíca ·submetendo a: delibera:çíl:o: do Congresso 
Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.819, de 11 de dezembro de 1980, que 
.. reajusta o valor do soldo base de cAlculo da remqneração dos militares" 

- . 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Moacyr Dalla, Mauro Benevides, Orestes Quércia e peputados Alípio Carva~ 
lho, Hélio Campos, Ney Ferreira, OdU.Ifo Domingues e Geraldo Fleming. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos da Comissão pelo 
Senhor Presidente, Senador AS;enor Maria, que solicita, nqs termos 
regimentais, a diSpensa 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 Antônio Po.Q,tes, que emite parecer favorável à Mensagem n~' 15, de 
1981 - CN, noS termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece c-omo 
conclusão. ~ 

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,_ d.emais membros _da 
Comissão e ·irâ à publicação. ~ 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n' 17~ de 1981 
- CN, do Senhor Presidente da República submetendo à de/iberaçao 
do Congresso Nacional ,o texto'do Depr.eto-fei ,., 1.821, de 11 dt 
dezembro de 1980, que t'reajusta os Palores de vencimentos e proventos 
dos membrOf. da Magistratura Federal, do Distrito Federal t 

Territórios t do Tribunal de Contas da União, bem assim os de 
pensões, e dd outras providências". 

2• Reunião, realizada em 14 de abril de 1981 

Aos quatorze dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e 
um, às dezessete horas e trinta minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no 
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Lourival Baptista, 
Bernardino Viana, Moacyr Dalla, Pass-os Pôrto, Aderbal Jurema, Mauro 
Benevides, Luiz Fernando Freire e Deputado Juarez Furtado, reúne--se a 
Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 17, de 
1981 - (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação 
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.821, de 11 de dezembro de 
1980, que ~'reajusta os valores de vencimentos e proventos dos Mem9ros da 
Magistratura Federal, do Distrito Federal e Territórios e do Tribunal de 
Contas da União, bem assim os de pensões, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores SenadoreS' 
Gabriel Hermes, Evandro Carreira, Lâzaro Barboza, Saldanha Deni e· 
Deputados Paulo Ferraz, Geraldo Guedes, Marão Filho, Honçrato Viana, 
José Carlos Fagundes, Athiê Coury, Ademar Pereira, · t((y Alcântara, 
Epitácio Cafeteii'a e JerônirÍló Santana. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor 
Presidente, Senador M<iuro Benevides, que solicita, nos termos regimentais, a 
dispensa ·dà leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após,.~ dada como 
aprovada. 

Em s~guida, verificando-se a falta de quorum para deliberar, o Senhor 
)?residente determina que, nos termos do art. 20 do Regimento Comum, o 
parecer deverá ser proferido, oralmente, em Plenário. 

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, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irâ à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Ir~cumhl'da de estudo e parecer sobr~ a Mensagem n' 22, dt 
1981(CN), do Senhor Presidente da República submetendo ii d•libe
raçiío do Congresso Nacion11l o uxto do Decreto-lei n' 1.823, de 18 d~ 
dezembro de 1980, que ''tranifert os recursos orftlmentdrioS qu 
menciona''. 

2• Reuniio, reaJizada em 28 de abrJI de 1981 

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e 
um, às dezesseis boTas, na Sala da Comissão de Economia, no Senado. Fede~ 
ral, presentes os Senhores Senadores Bernardino Viana, Aderbal Jurema, 
Jutahy Magalhães, Martins Filho, Jorge Kalume, LaéJia de Alcântara, 
AfforisO Camargo, Passos Pôrto e Deputados Simão Sessim, Ludgero 
~aUiino, ,Diogo NomuraJ Artenir Werner e Jpsias Leite, reúne-se a ComiSsão 
Mista, incumbida dç .estudo e parecer sob.re a Mensagem n• 22, de !981(CN), 
do Senhor Presiqçnte da Repúl;>lica submetendo à deliberação do Congresso ' 
Nacio!l'al o texto do Deçretoé!ei n• 1.823; de 18 de dezembro de !980, que 
"~ransfere os r~ursoS qrça_mentáriós, que menciona'\ 

Deixam de corriparecer, por motivo justifiCado~ os Senhores Senadores 
Lázaro Barboza, Roberto Saturnino, Alberto Silva e Deputados Antônio 
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Ferreira, Aroldo Moletta, Antonio Amaral, Israel Dias-Novaes, Júnia 
Marise e Jorge Uequed. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos Pelo Senhor 
Senador Jutahy Magalhães, __ Vicc-_()rcsidente, no cxercfciC? da Presidência, que; 
solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião_ ante
rior, que, logo após~ é dada comõ aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica haver recebido os seguintes 
oficios: da Liderança do Partido Democrático- Social - (PDS), no Senad_o 
Federal, indicando o Sen_hor Senador Ader_bal __ Jurcma, para integrar a 
Comissão, em substituição ao Senador Almir Pinio; e da -Liderança do 
Partido Democrático Social - (PÚS), na CâmaÍ"a dOs Deputticfo-s, próPondo 
a substituição dos Senhores Deputados Aécio Cunha, Cláudio Philomeno c 
Amílcar Queiroz, pelos Deputados Simão sessin, Ludgero Raulino c Antônio 
Amaral, respectivamente. 

Dando continuidade aos trabalhos da Comissão, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Relator, Deputado J o si as Leite, que emite parecer 
favorável à Mensagem -n_'? 22, de 1981-CN, nos termos dé Projeto de Decreto 
Legislativo que oferece como conclusão. -

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, votando, com res-
trições, O Senhor Senador Affonso Cam:irgo; - -

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Maria de Lourdes Sampaio, Assistente de Comissão, l:ivrei a presente Ata· 
que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irâ à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Inc11mbida de .examinar e emith' parecer sobre a Mensagem n" 24, 
del98J-CN, do Senhor Pr.sidente da República submetendo à delibe
ração do Congresso Nacion11l o texto do Decr~to-lei ,., 1.825, de 22 de 
dez.embro de 1980, que "Isenta do Imposto de Renda os 
empreendimentos integrantes do Programa Gra11de Car~~)ds, e dti ou
tras pro11idências". 

2• Reunião, realizada em 29 de abril de 1981 

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta 
e um, às nove horas, na Sala da Comissão de Legislação Social, no Senado 
Federal, presentes os Senhores Senadores Bernardino Viana, Passos Pôrtõ, 
Jutahy Magalhães, Martins Filho, Evandro Carreira, Laélia de Alcântara e 
Ocputados Manoel Ribeiro, Sebastião Andrade, Joacil -Pereira, Març:elo 
Cordeiro, Mii.urício Fruet · e Freitas Diniz, reúne-se . a- Comissão -Mista, 
incumbida de examinar e emitir parecer sobre a ~ns,gern n9 24, ~~_1981-
CN, do Senhor Presidente da República submetenli!o .à deliberação do 
Congresso· Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.825: él.e 22 de dezembro de 
1980; que .. Isenta do Imposto de Rendã- os empreendimentos integrantes do 
Programa Grande Carajás, e dâ outras providências". 

Deixam de comparecer, por mOtivo jüstificado, os Senhores Senadores 
Moacyr Dalla, Jorge Kal_ume, Roberto Sat1.1rnino, Alberto Silva, Luiz 
Fernando Freire e Deputados Antônio Amaral, Jorge Arbage, Guido 
Arantes, Vieira da Silva e Hélio Levy. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor 
Presidente, Sena doi" Evandro Carreira, que solicita, nos termos regimC:ntaiS, a 
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, E: dada como 
aprovada. 

Em seguida, _o Senhor-Pfesidente comunica o recebimento de Ofícios da 
Liderança do Partido Democrático Social, no Senado Federal e na Câmara 
dos Deputados, indicando os Senhores Senador Moacyr Dalla e Deputados 
Jorge Arbage e Joacil pereira para integrarem- a COIDissão, em SUbstituição 
aos Senhores Senador Almir Piittõ e Deputados João Alberto e Nagib 
Haickel; da Lidernça do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, no 
Senado Federal, o Senhor Senador Roberto Saturnino, em substituição ao 
Senhor Senador MaurO BenevideS, ·-reSPectivamente, antCriormente 
designados._ 

O Senhor Senador Evandro Carreira infoi"iiiil, taínbém, que a presente 
sessão destina~se à apreciação de requerimento encaminhado à Mesa pelo Se
nhor Deputado Marcelo Cordeiro, no- qual -solicita sejam Convidadas a 
comparecerem, perante esta ComiSsãO, a f'tin de Prestarem -esclarecimentos 
sobre a proposição;-Ota enl debãte neste Órgão, as seguinteS autoridades: Se~ 
nhores Ernane Galvêas, Ministro de Estado da Fazenda; César Cais Filho, 
Miriistro de Estado das Minas e Energia-; Francisco Neves Dornelles, 
Secretário da Receita Federal e Ivan- Barreto de Carvalho, Diretor do 
Departamento Nacional da ProdUção MineiãL 

Prosseguin-do, o Senhor Presidente propõe que a discussão e votação do 
supracitado documento, fique adfada pata o dia cinco de maio do corrente. às 

dezessete horas, em virtude da impossibilidade de vários integrantes da 
ComisSão permanecerem na reunião. 

Colocada em votação, é a sugestão aprOvada, por unanimidade. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, C\.1, 

Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão: lavrei a 
presente Ata qUe~ lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, 
demais membros da ComissãO e irA à publicRçã6. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida d• .studo • par•c.r robre • M•••ag•m •' 2i, ü 
198l(CN), do S.nhor Pr.sid•ate d• R•públ/ca subm.t•lldo t) d•lib•
raçíio do Congresso NacioiUII o ~xto do Decreto-lei,., 1.827, de 22 de 
tl~zembro d~ 1980, que •'feajata os 1'61cimeMtos, saldrios e prol't!atos 
dos servidores da Secretaria G.ral do TribiUUII d• Coatas da Uftiilo, • 
dá outras providências". 

l• Reunião, reaUzada em 30 de abril de 1981 

Aos trinta dias do mês de abril do ano de mil novecentos c oitenta e um, 
às dezesseis horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, 
preSentes os Senhores Senadores Aloysio Chaves, Bernardino Viana, José 
Lins, Martins Filho, Dejandir Dalpasquale, Laélia de Alcântara, Roberto 
Saturnino- e Deputados Emídio Perondi, Gióia Júnior, Homero Santos, 
Simão Sessim e Walter Silva, reúne-se ª Comissão Mista, incumbida de 
estudo e parecer sobre a Mensagem nó· 27,. de 1981-(CN), do Senhor 
Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o 
texto do Decreto-lei n9 1.827, de 22 de dezembro de 1980, que "'reajusta os 
vencimentos, salários e proVentos "dos servidores da: Secretaria Geral do 
Tribunal de Contas d3.- União, e dá outr&S providencias"_. 

Deixam de comparecer~ por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Jorge Kalume, Milton Cabral, José Fragelli, Luiz Fernando Freire e 
Deputados Bias Forte, João Arruda, Amficar de Queiroz, Angelina Rosa, 
Nivaldo KrUger e Rosa Flores. 

Havendo número regimental; são abertos os trabalhos pelo Senhor 
Presidente, Senador Dejandir Dalpasqualc, que solicita, nos termos 
regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que logo após~ 
dada como aprovada .. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, 
Deputado Simão Sessim, que emite pafecer favorável à Mensagem n9 27, de 
1981·CN, nos termos de Projeto de Decreto Legislativo ·que oferece como 
conclusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, com voto em sepa· 
rado dos Senhores Senador Roberto Saturnino e Deputado Walter Silva. 

Nada mais havenao a tralar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Maria de Lourdes Sampaio, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irã à pubfiCação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n' 30, d~ 1981· 
CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do 
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n" 1 .830, de 22 de 
deu~b-~o de 191JO, que '7eajusta os valore~ de vencimentos e proventos 
dos Menibros ilo Trihwral de Contas do Distrito Federal e respectiva 
Ministério Público, e dá outras providências". 

2• Reunião, realizada em 29 de abril de 1981 

Aos.vinte e nove dias_do mês de abril do ãno de mil novecentos e oitenta 
e-11m, às dezoito horas, na Sala da Comissão de Economia, no Senado Fede
ral, presentês os ~enhores Senadores_ Jutahy Magalhães, Passos Pôrto, 
Moacyr Dalla, Luiz Cavãlcante, Loui"ival Baptista, Alberto Silva e 
Deputados Adhemar de Barros Filho, Milton Brandão, Paulo Lustosa, José 
Carlos Fagundes, Leorne Belém e Gilson de Barros, reúne-se a Comissão 
Mista, incumbida de estudo e parecer sobre- a Mensagem n~? 30, de 1981~CN, 
do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso 
Nacional o texto do Decreto~lei n~? 1.830, de 22 de dezembro de 1980, que 
"reajusta os valores de vencimentos e proventos dos Membros do Triburial de 
Contas do Distrito f_ederal e respectivo Ministério Público, e dâ outras 
providências". 

Deixam de compareCer,-por motivo justificado, os Senhores Senadores 
José Lins, Henrique Santillo. Lázaro Barboza, Mauro Benevides, Saldanha 
Derzi e Deputados Delson Scarano, Joel Ribeiro, Leur Lomanto, Aldo 
Fagundes e Pimenta da Veiga. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor 
Deputado Milton Brandão, Vice-Presidente da Comissão, no exercício da 
Presidência, que solic_ita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata 
da reunião anterior, que, logo após, ê dada como aprovada. 
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Prosseguindo, o Senhor Presidente conceqe_ a palavra ao_ Relator, 
Senador Passos Pôrto, que emite parecer favorável à Mensagem n9 30, de 
1981-CN, nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como 
conclusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecér aprovado, sem restrições. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavtando eu, Mauro 

Lopes de Sá, Assistente da ComissãO; a Preseote Ata que, lida e aprovada, se-
rã assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagetr~ n9 31, de 1981-
CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do 
Congresso Nacional o tJ!xto do Decreto-lei nP 1.831, de 22 de 
dezembro de 1980, que "reajusta os valores de vencimentos, saldrios e 
proventos dos servidores civis do Distrito Federal, bem como os das 
pensões, e dd outras providências". 

2• Reunião, realizada em 30 de abril de 1981 
Aos trinta dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e um, 

às dezessete horas, na Sala da Comissão de Finãilças, riO- Senado Federal, 
presentes os Senhores Senadon;_s JutélhY Magalhães, Passos Pôrto, Moacyr 
Dalla, José Lins, Luiz Cavalcante, Lourival Baptista, Agenor Maria, Laélia 
de Alcântara, Gastão Mcrller e Deputados Pedro Geraldo Gosta, Adhemar 
Ghisi e João HerculinÕ, reúne--se a Comissão Mista, incumbida de estudo e 
parecer sobre a Mensagem n'i' 31, de 1981-CN, do Senhor Presidente da 
República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do 
Decreto-lei n• 1.831, de 22 de dezembro de 1980, que "reajusta os valores de 
vencimentos, salários e proventos dos servidores civis do Distrito Federal, 
bem como os das pensões, e dâ outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Humberto Lucena, Saldanha Derzi e Deputados Divaldo Suruagy, Henrique 
Brito, José Amorim, Manoel Novaes, Adriano Valente, Celso Peçanha, 
Walmor de Luca e Natal Gale. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pela .Senhora 
Presidente, Senadora Laélia de Alcântara, que solicita, nos termos 
regimentais, a dispensa da leitura da Ata de reunião anterior, que, logo após, 
é dada como aprovada. 

Em seguida, a Senhora Presidente, .comunica que irã redistribuir a 
matéria ao Senhor Deputado Adhemar Ghisi, em virtude da ausência do Se
nhor Deputado José Amorim, .anteriormente designado relator. 

Continuando, a Senhora Presidente conceda a palavra ao Relator, 
Deputado Adhemar Ghisi, que emite parecer favorável à Mensagem, 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 reunião, lavrando eu, Mauro 

Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata- Qúe, lida e aprovadã, se
rã assinada pela Senhora Presidente e irâ à pUblicação. 

COMISSÃO MISTA 

Imcumbida de ..examinar e emitir parecer sobre a Mensagem nP 
13, de 1981-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à 
deliberação do Congresso Nacional o CPxto do Decreto-lei nP 1.824, de 
22 de dezembro de 1980, que "altera disposições da Lei nP 5.787, de 27 
de junho de 1971, modif'reada pelo Decreto-lei n' 1.693, de 30 de 
agosto de 1979, .extingue gratificação, e dd outras providências". 

2' Reunião, realizada em 6 de maio de 1981 

Aos seis dias do mês de maio d.o ano de mil novecentos e oitenta e um, às 
dezesseis horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, 
presentes os Senhores Senador~ Bernardino Viana, Passos Pôrto, Almir 
Pinto, Jutahy Magalhães, João Lúcio, Mauro Benevides, Roberto Saturnino, 
Gastão Muner e Deputados Antonio Gomes,- -Hélio Levy, Francisco 
Rollemberg, Marcello Cerqueira e Pedro Ivo, reúne-se a Comissão Mista, 
incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 23, de 1981-
CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do 
Congresso Nacional o texto do Decreto_-Iei n11_ 1.824, de 22 de dezembro de 
1980, que "altera disposições da .Lei n• 5.787, de 27 de junho de 1972, 
modificada pelo Decreto-lei n• 1.693, de 30 de _agosto de 1979, extingue 
gratificação, e dâ outras provi~ê1_1cias". 

Deixam- de comparecer~ pOr motivo justificado, os Senhores Senadores 
Martins Filho, Henrique SantiUo, Alberto Silva e Deputados Alexandre 
Machado, Antonio Ueno, Antoilio Zacharias, Antonio Pontes, Ney Ferreira 
e Geraldo Fléming. -

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor 
Deputado Antonio Gomes, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, que 

Maio de 1981 

solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reuniãO 
anterior,que, Jogo após, é dad~t como aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica o recebimento de Ofício da 
Liderança· do Partído Democrático Social, no Senado Federal, indicando o 
Senhor Senador João Lúcio para integrar a Comissão, em substituição ao Se
nhor Senador Jorge Kalume, anteriormente designado Relator. 

Comuriica, ainda, o Senhor Presidente, que irá redistribuir a matéria ao 
Senhor Senador João Lúcio, em virtude da ausência do Senhor Senador Jorge 
Kalume. ' 

Em seguida, o Senhor Deputado Antonio Gomes concede a palavra ao 
Relator, Senhor Senador João Lúci~, que emite parecer favorâvel à 
Mensagem n9 23, de 1981-CN,.nos tefmos de Projeto de Decreto Legislativo 
que oferece como conclusão. 

Posto em dis_cussão e 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. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n' 26, de 1981-
CN, do Senhor Presidente da Repúbüc{l submetendo à deliberação do 
Congresso Nacional o t..exto áo Decreto-lei n' 1.826, de 22 de 
dezembro de 1980~ que "reajusta os vencimentos, saldrios e proventos 
dos servidores da Secretaria do Supremo Tribunal Federal e dd outras 
providências". 

2• Reunião, realizada em 6 de maio de 1981. 

Aos seis dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta e um, às 
-dezessete horas e trinta minutos, na Sala da Comissão de Economia, no. 
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Aloysio 
Chaves, Bernardino Viana e Deputados Bezerra de Meló, Castejon Branco, 
Hugo Rodrigues da Cunha, Norton Macedo, Airon Rios, Vicente 
Guabiroba, Juarez Furtado, Jorge Gama e Brabo de Carvalho, reúne-se a 
Comissão_ Mista, incumbida de estudo e pare~r ~qbre a Mensagem n9 26, de 
1981-CN, do Senhor Presidente da República submetendo a deliberação do 
Congresso Nacion_al o texto do Decreto-le_i n9_ 1.826, de 22 de dezembro de 
1980, que .. reajusta os vencimentos, salários e proventos dos Servidores da 
Secretaria do Supremo Tribunal Federal e dá outras providências". 

Deixam dC comparecer, por motivo justificado, os Senhores. Senadores 
Almir Pinto, Martins Filho, Milton Cabral, Nelson Carneiro, Humberto 
Lucena, Lázaro Barboza, José Fragelli, Affonso Camargo e Deputados Ary 
Kffuri e João Carlos de Carli. - · . 

Havendo número regimental, são abertos os trabalho~ pelo Senhor 
Presidente, Deputado Juarez Futado, que solicita, nos termos regimentais, a 
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que logo após, ê dada como 
aprovada, 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senador 
Aloysio Chaves, que emftC-parecer favorável à Mensagem n9 26~ de 1981-CN, 
Óos termos de Projeto de Decreto Legislativo qUe oferece como conclusão. 

Posto em discussão e votação, ê o parecer aprovado com Voto em 
separado dos Senhores Deputados Brabo de Carvalho e Jorge Gama. 

Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião e, para constar, eu, 
Maria de Lourdes Sampaio, Assistente de Comissão, lavrei a -presente Ata 
que, lida e aprovada, serâ assinada pdo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação. ' 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem nP 32, de 1981~ 
CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do 
Congresso Nacional o tpxto do Decreto-lei nP 1.832, de 22 de 
dezembro de 1980, que ''reajusta os vencimentos, saldrios e proventos 
dos servidores das Secretarias do Tribunal Federal de Recursos e do 
Conselho da Justiça Federal, e dd outras providências". 

2' Reunião, realizada em S de maio de 1981. 

Aos cinco dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta e um, 
às .dezessete l_loras,_ na Sala da Comissão de Economia, ·no Senado Federal, 
presentes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Passos Pôrto, Moacyr 
Dana, LuiZ Cavalcante, Lourival Baptista, Roberto Saturnino, e Deputados 
Raul Bernardo, João Faustino, Navarro Vieira- Filho, Ângelo Magalhães, 
Antônio Florêncio, Walter Silva e Mário Moreira, reúne-se a Comissão 
Mista, incumbida de: estudo e parecer sobre a Mensagem ·n9 32, de 198l~CN, 
do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congre.Ss_O __ 
Nacional o texto do Decreto-lei n9 J.832, de 22 de dezembro de 1980, que 
"reajusta os vencimentos, salários e proventos dos servidores das Secretaria,& 
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do Tribunal Federal de Recursos e do Conselho da Justiça Federal, e dá ou tas 
providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
José Lins, Franco Montoro, José Richa, Luíz Fernando Freire, Affonso 
Carnargo e Deputados Josê Camargo, Menandro Minahim, Pedro Germano 
e Aluísio Bezerra. 

Havendo número regiiileiital, -são abertos os trabalhós pelo Senhor 
Deputado Walter Silva, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da 
leitura da Ata da reunião anter_ior, que, logo após, ê dada corno aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica haver recebido oficio da 
Liderança do Partido Democrático Social, na Câmara dos Deputados, 
indicando o Senhor Deputado Raul Bernardo, para integrar a Comissão, em 
substituição ao Senhor Deputado Edilson Lamartine Mendes. 

Continuando, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senhor 
Moacyr Dalla, que emite parecer favorável à Mensagem n9 32, de 1981~CN, 
nos termos de Projeto de Decreto Legislativol que oferece como conclusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, com Voto em 
separado do Senhor Deputado Mário Moreira. 

Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião, lavrando eu, Mauro 
Lopes de Sá, Assistente da Comissão~ a preseiite Ata que, lida e aprovada, se
rã assinada pelo Senhor Presidente e irá à pÜblícação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de J!Xaminar e emitir parecer sobre a proposta de 
emenda à Constituição, nP 1, de /981, que ~<introduz parágrqfo no 
artigo 103 da Constituição Federal".' 

2• Reunião, realizada em 9 de abril de 1981 

Aos nove dias do mês de abril de mil npvecentos e oitenta e um, às 
dezesseis horas e trinta minutos, na Sala" de Reuniões da Comissão de 
Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Raimundo 
Parente, Jutahy Magalhães, Bernardino Viana, Almir Pinto, Evandro Carrei
ra, Alberto Silva e Deputados Joacil Pereira, Nilson Gibson, Ademar Pereira, 
Juarez Furtado, Celso Peçanha e Ruben Fígueiró_,_ reúne-se a Comissão Mista 
do Collgr"eSsO Nacional, -incumbida de examinar e emitir parecer sobre a 
Proposta de Emenda à Constituiçao n? _1, de 1981, que "introduz parâgrafo 
no artigo 103 da Constituição Federal. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Moacyr Dalla, Jorge Kalume, Adalberto Sena, Orestes Quércia, Gastão 
MUller e Deputados Altair Chagas, Ney Ferreira, Fernando Gonçalves, 
Heitor Alencar Furtado e Rosemburgo Romano. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos, pelo Senhor 
Presidente, Deputado Juarez Furtado, 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 concede a palavra ao Relator, Senhor 
Senador Raimundo Parente, que emite parecer favor_âvel à Proposta da 
Emenda à Constituição n9 1, de 1981. 

Posto em discussão e votação, e 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, serã assÍJ!ada pelo Senhor Presidente, demais membros da 
Comissão e irã à PUblicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a proposta de emenda à 
Constituição nP 2, de /981, que "altera a redação do parágifo único do 
artigo 145 da Constituição Federal". 

2• Reunião, reaUzada em 9 de abril de 1981 

Aos nove dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e um, 
às dezessete horas, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no Senado 
Federal, presentes os Senhores Senadores Aloysio Chaves, Aderbal Jurema, 
Lenoir Vargas, Martins Filho, José Lins, Pedro Simon, Henrique SantHio, 
Josê Richa, Josê Frage1i e Deputados Bonifácio de Andrada, Roberto 
Cardoso Alves e Mário Moreira, reúne-se a Comissão Mista do Congresso 
Nacional~ incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição n' 2, de 1981, que "altera a redação da parâgrafo único do 
artigo n9 145 da Constituição Federal". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Murilo Badaró, Tancredo Neves e Deputados Darc!Iio Ayres, Osmar Leitão, 
Paulo Pimentel, Antônio Dias, Feu Rosa, Tarcísio Delgado, Leite Schimidt e 
Jorge Ferraz. -

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor 
Presidente, Senador Pedro Simon, que solicita, nos termos regimentais, a 

dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como 
aProvada. 

Prosseguindo, o Senhoi Presidente concede a palavra ao Relator da 
Matéria, Deputado Bonifácio de Andrada, que emite parecer pela rejeição da 
Proposta de Emenda à Constituição n9 2, de 1981. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, sem restrições. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 

Frederic Pinheiro Barreira~ Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, 
que lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente1 demais membros 
da Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de 

Emenda à Constituição n~' 5, de 1981, que ''altera a redação do§ 1" do 
artigo 10 2 da Constituição". 

2• Reunião, re]llizada em 28 de abril de 1981 
Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e 

um, às dezesseis horas e trinta minutos, na sala da Comissão de Finanças, no 
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Moacyr Da1la, Lomanto 
Júnior, Martins Filho, Jutahy Magalhães, José Lins, Jorge Kalume, José Ri· 
cha, Affonso Camargo e Deputados Ossian Araripe, Honorato Vianna, 
Oswaldo Melo, Juarez Furtado e Edgard Amorim, reúne-se a Comissão 
Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre 
a Proposta de Emenda â Constituição n9 5~ de 1981, que '"altera a redação do 
§ J9 do artigo 102 da Constituição". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os senhores Senadores 
Henrique Santi1Io, Itamar Franco, Alberto Silva e Deputados Hugo Napo
leão, José Mendonça Bezerra, Wildy Vianna, Antônio Annibelli, Alcir 
Pimenta e Bento Gonçalves. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor 
Presidente, Deputado Edgard Amorim, 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 Ofícios das 
Lideranças do Partido Democrático Social, no Senado Federal e na Câmara 
dos Deputados, indicando os Senhores Senador Martins Filho e Deputados 
Ossian -Araripe e Oswaldo Melo, para integrarem á. Comissão, em 
substituição aos Senhores Senador Murilo Badaró e Deputados Vicente 
Guabiroba e Augusto Lucena; da Liderança do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro, no Senado Federal, indicando os Senhores Senado
res Itamar Franco e Henrique Santilto, em substituição aos Senhores Senado
res Nelson Carneiro e Mauro Benevides, respectivamente, anteriormente 
designados. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator 
Senador José Lins, que emíte parecer- contrário à Proposta de Emenda à 
Constituição n' 5, de 1981. 

Posto em discussão e votação 1 é o parecer aprovado, votando, vencidos, 
os Senhores Senadores José Richa, Affonso Carmargo e Deputado Juarez 
Furtado. 

Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião e, para constar, eu, 
Helena fsnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da 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 Constituição nP 04, de 1981, que "altera a redaçllo do 134 
do artigo 153 da Constituição". 

2• Reunião, realizada em 6 de msio de 1981 

Aos seis dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta e um, às 
dezessete horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, 
presentes os Senhores Senadores Lourival Baptista, Raimundo Parente, 
Aloysio Chaves. Almir Pinto, Evandro Carreira, Agenor Maria, José 
FrageHi, Gastão Müller e Deputados Francisco Benjamin, Paulo Pimentel, 
Nelson Morro, Mário Frota e Arnaldo Schmitt, reúne-se a Comissão Mista 
do Congresso N;:tcional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre a 
Proposta de Emenda à Constituição n• 04, de 1981, que "altera a redação do§ 
34 do artigo 153 da Constituição". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Martins Filho, Benedito Canelas, Henrique Santillo e Deputados Afrísio 
Víeira- Lima, Bonifácio de Andrada, Antônio Dias, Aluízio Bezerra, 

· Fernando Cunha e Jorge Vargas. 
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor 

Presidente, Senador Agenor María; que solicita, nos termos reg~mcntais, a 
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dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente con-Cede a palavra ao Relator, Senhor 
Deputado Francisco Benjamin, que emite parecer favorável à Proposta de 
Emenda à co-nsfituição no 04, de 198f. .~ 

Posto em discussão e votação·, é o parecer aprovado, sem restrições, na 
forma apresentada. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Helena Isnard Accaujy Sarres dos Santos, Assistente da Cóm:isSão, 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 nv 07, de 1981, que ''altera o artigo 29 da 
Constituição Federal". 

2• Reunião, realizada em 29 de abril de 1981 

Aos virtte e "f10ve dias do mês de abril dO ano de mil novecentos e oitenta 
e um, às dezessete horas, na Sala da Comissão de Economia, no Senado Fede
ral, presentes os Senhores Senadores Aloysio Chaves, RaimUndo Parente, 
Jutahy Magalhães, Passos Pôrto, José Fragelli, Gastão MUller e Deputados 
Cristiano DiaS Lopes;- Joacil Pereíi"ã., Epitâcio Cafeteira, Flávio Chaves, 
Délio dos Santos e Mário Stamm, reúne-se a Comissão Mista do Congresso 
Nacional, incumbida de examinar e emitir. parecer sobre 8 Proposta de 
Emenda à Constituição n9 07, de 1981, que .. altera o artigo 29 da_ 
Constituição FedCral". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
José Uns, Almir Pinto, Itamar Franco, Henrique Santillo, Franco Montoro e 
Deputados Gomes da Silva, Antônio--Morimoto, Aitair Chagas, FranciscO 
Leão e Rosemburgo Romano. 

Havend<t número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor 
Presidente, Deputado Délio dos Santos, que solicita, nos termos regimentais, 
a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que; logo após, é dada como 
aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente col).cede a palavra ao Relator, 
Senador Passos Pôrto, que emite parecer favorável à P-roPosta de Emenda à 
Constituição n• 07, de i981. -

Posto em discussãO e votação, é o parecer-aprovado, com votos vencidos 
dos Senhores Senadores José Fragelli, Gastão MUller e Deputado Cristiano 
Dias Lopes. 

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 Senho"r Pr~sidente e irã à publicação. 

COMISSÃO MISTA 
Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei nP 06, de 

1981 (ÇN), que "dispõe sobre a Constituição, no Território Federal d11 
Amapá, da Companhia de Desenvolvimento do Amapá- CODEASA, 
·e dá outras providências". 

2• Reunião, realizada em 28 de abril de 1981 

Aos Vii'ne e oito dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e 
um, às dezessete horas, na Sala de Reuniões da Comissão de Economia, no 
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Aloysio Chaves, Raimundo 
Parente, Bernardino Viana, Passos Pôrto, Evandro Carreira, Laé:Iia de 
Alcântara, Affonso Camargo e Deputados Paulo Guerra, Adriano Valente, 
Evandro Ayres de Moura, Jsaac Newton, Jerônimo Santana e Nélio Lobato~ 
reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo e 
parecer sobre o Projeto de Lei n'i' 06, de 1981 (CN), que ~'dispõe sobre a 
Constituição, no Território Federal do Amapá, da Companhia de 
Desenvolvimento do Amapã- CODEASA, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Almir Pinto, Jorge Kalume, Henrique Santillo, Mendes Canale e Deputados 
Darcflio Ayres, Albérico Cordeiro, Mário Frota, Aluísio Bezerra e Lúcia 
Viveiros_. 

- Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor 
Presidente, Deputado Jerônimo --Santana, 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 da 
Liderança do Partido Democrático Social (PDS), na Câmara dos Deputados, 
indicandO os Senhores Deputados Dardlio Ayres, Evandro Ayres de Moura 
e lsaac Newton, para integrarem a Cõnüssão, em substituição aos Senhores 
Deputados Antônio Pontes, Alcebíades de Oliveira e Corrêa da Costa, 
respectivai'Qente. 

Dando continuidade aos trabalhos da Comissão, o Senhor Presidente 
con-cede á palavra ao Relator, Deputado Paulo Guerra, que· emite parecer 
favorável ao Projeto. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, sem restrições. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 

Frederic Pinheiro Barreira, Assiste-nte de Comissão, lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à pUblicação. 
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2. Lomanto Júnior 2. Adel'bal Jurema 
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Vice-Presídente: Murilo Badaró 

Titulares 

L João Calmon 
2. Murilo Badarô 
3. Aderbal Jurema 

I. Adalberto Sena 

1. Saldanha Derzi 

Supl •tes 
PDS 

1. José Sarney 
2. Moacyr Dalla 

PMDB 
I. Evandro Carreira 

PP 
I. Mendes Canal e 

Assistente: Fátima Abrahão de Araújo - Ramal 3266 
Reuniões: Quintas·fciras, às 14:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 3121 

COMISSÃO DE RELAÇ0ES EXTERIORES- (CRE) 
( 15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Luiz Viana 
Vice·Presidente: Amaral Peixoto 

Titulares 

1. Luiz Viana 
2. Tarso Outra 
3. Lomanto Júnior 
4. Amaral Peixoto 
5. João Calmon 
6. Aloysio Chaves 
7. José:Sarney 
8. Lourival Baptista 

1. Paulo Brossard 
2. Nelson Carneiro 
3. José Richa 
4. Mauro Benevides 
5. Marcos Freire 

Suplentes 
PDS 

1. Aderbal Jurema 
2. Bernardino Viana 
3. Amaral Furlan 
4r Moacyr Dalla 
5. Martins Filho 

PMDB 
I. Leite Chaves 
2. Pedro Simon 
3. Roberto Saturnino 
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PP 
!. Luiz !"ernando Freire 
2. Tancredo Náes 

1. Saldanha Derzi 

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa - Ramal 3497 
Reuniões: Quartas--feiras, às 14:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho 

- Anexo das Comissões - Ramal 3254 

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jaison Barreto 
Vice·Presidente: Almir Pinto 

Titulares 

t. Lomanto Júnior 
2. Almir Pinto 
3, José Guiomard 
4. Lourival Baptista 

I. Henrique Santillo 
2. Jaison Barreto 

I. Saldanha Derzi 

Suplentes 
PDS 

L Benedito Canelas 
2. JoãoCalmon 
3. Lenoir Vargas 

PMDB 
I. Laélla Alcântara 

PP 
I. Gastão Müller 

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha - Ramal 3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre CoStil.

- Anexo das Comissões - Ramal 3020 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membr_os) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dinarte Mariz 
Vice-Presidente: José Fragelli 

Titulares 

I. Dinarte Mariz 
2. Luiz Cavalcante 
3. José Guiomúd 
4. Murilo Badaró 

I. Mauro Benevides 
2. Agenor Maria 

l. José Fragelli 

Suplentes 
PDS 

I. Raimundo Parente 
2. Amaral Furlan 
3. Benedito Ferreira 

PMDB 
l. Orestes Quércia 

PP 
I. Gastão MUller 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala da Comissão, nâ. Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3020 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Maria 
Vice-Presidente: Raimundo Parente 

Titulares Suplentes 
PDS 

I. Raimundo Parente t. Helvfdio Nunes 
2. Aderba!Jurema 2. Bemardino Viana 
3. Lourival Baptista 3. José Guiomard 
4. Moacyr Dalla 

PMDB 
1. Agenor Maria I. Lázaro Barboza 
2. Humberto Luceoa 

PP 
1. Gastão MUller l. 'Luíz Feroando Freiie 

Assistente: Luiz Cláudio de Brito - Ramal 3498 
Reuniões: Quárta"s--fCirãs, às 11:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

·- Anexo das Comissões - Ramal 3121 
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COMISSÃO DE TRANSPO-RTES, cQMuNiCAÇÓES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) . 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Vicente Vuolo 
V ice-Presidente; Benedito Ferreira 

Titulares Suplentes 

PDS 

l. Vicente Yuolo L LomantoJúnior 
2. Benedito Ferreira 2. Luiz.Cavalcante 
3. Aloysio Chaves 3. Amaral Peixoto 
4. Milton Cabral 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11) 

1. Evandro Carreira I. Orestes Qué:rcia 

2. Lázaro Barboza 

PP 

I. Alberto Silva I. Affonso Camargo 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498 

Reuniões: Quintas-feiras, às 11:6o horas J 

Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa ~ 

- Anexo das Comissões - Ramal 3 !30 

Terça-feira 12 I67S 

B) sERVIÇO DE COMlSSOES MISTAS 
Chefe: Alfeu de Oliveira 
Local: Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo Coelho 

- Andar Térreo - 211.3407 

Assistentes: Helena lsnard Accauhy - 211-3510 
Mauro Lopes de Sâ- 211-3509 
Clayton Zanlorer:tci - 211-3502 
Frederic Pinheiro Barreira - 211-3503 
Maria de Lourdes Sampaio - 21 l-3503 

C) SERVIÇO DE COMISSÕES ESPECIAIS E DE 
INQUr 'TO 

Shefe: Cleide' a Farbosa Ferreira Cruz- Ramal 3511 
I ssistentes: Haroldú Pereira Fernandes- Ramal 3512 

Elizabeth Gil Barbosa Vianna - Ramal 3501 
Nadir da Rocha Gomes - Ramal 3508 

SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES 
QUADRO DE HORÁRIO DAS REUNIOES ORDINÁRIAS DAS 

COMISS0ES PERMANENTES PARA O BIENIO 1981/1982 

TERÇA-FEIRA 
LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE 

QUINTA-FEIRA 
LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE 

HoNls Comissões Horas Comissões 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 CAR Senador Alexandre Costa GUILHERME 

Ramal3024 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 cs Senador Alexandre Costa LEDA 

Ramal3020 

Sala da Comissão, na Ala 
11:00 CA Senador Nilo Coelho SÉRGIO 

Ramal3378 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 CEC Senador Alexandre Costa SERGIO 

Rama13546 

f--
- - Sala da Comissão, na Ala 

QUARTA-FEIRA 
LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE 

10:00 CF Senador Nilo Coelho GUILHERME 
Ramal4323 

Horas Comissões 

Sala da Comissão, na Ala 
09:00 CE Senador Nilo Coelho FRANCISCO" 

Sala da Comissão, na Ala 
LUIZ 11:00 CLS Senador Alexandre Costa 

Ramal3339 CLÁUDIO 

Ramal3256 
Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Comissão, na Ala PAULO 
09:30 CCJ Senador Alexandre Costa ROBERTO 

Ramal43l5 

I 1:00 CM Senador Alexandre Costa GONÇALVES 
Ramal3I22 

Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Comissão, na Ala 
IO:OO DF Senador Alexandre Costa LEDA 

11:00 CT Senador Alexandre Costa MARCELINO 
Ramal3130 

Ramal3168 
Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Comissão, na Ala 
10:30 CME Senador Alexandre Costa GONÇALVES 

14:00 CR Senador Alexandre Costa FÁTIMA 
Ramal3121 

Ramal3652 

Sala da Comissão, na Ala 
11:00 CRE Senador Nilo Coelho LEI LA 

Ramal3254 

Sala da Comissão, na Ala 
II:OO CSN Senador Alexandre Costa MARCELINO 

Rama13020 

Sala da Comissão, na Ala LUIZ 
11:00 CSPC Senador Alexandre Costa 

Ramal3121 CLÁUDIO 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 60• SESSÃO, EM 12 DE MAIO DE 1981 

I. l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 --Mensagem do Senhor Presidente da República 

Restituindo autógrafos de proJeto de lei sancionado: 

-Nço 89/81 (n<:> 162/81, na origem), réfüente ao· Projeto de Lei n"' 
3/81-CN_, que fixa os valores de vencimentos ou salário do Grupo
Atividades Aeroespaciais do Serviço Civ-il do Poder Executivo, e dá outras 
providências. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.906, de 11 de maio 
de 1981.) ~- __ _ 

1.2.2- Leitura de projeto 

-Proj~to_ de Lei do Senado n9 93/81. de autoria do Sr. senador 
Orestes Quéfcia, Cfue acrescenta dispositivo à C_Qnsolidação das Leis do 
Trabalho. 

1.2.3- Discursos do Expediente 

SENADOR LENOIR VARGAS- Homenagem de pesa; pelo faleci
mento do ex.-Deputado Aroldo Carvalho. 

SENADOR BERNARDINO VIANA- Prejuí<os que advêm para os 
Estados e MunicípiõS, erri decorrência- da obstrução da pauta dos traba
lhos do Senado~ tendo em vista os. pedidos de Concessão de emprêstimos 
que tramitam nesta C~sa. 

SENADOR DIRCE.U CARDOSO- Centenário de nascimento. de 
Lima Barreto. Lançamento, pelo Comitê de Imprensa do Senado~ dos dois 
pfimeiros volumes da coletânea Ma~hado de Assis. 

SENADOR LEITE CHAVES, como Líder- Concessão de prêmio 
pela EMBRAPA ao programa "Globo Rural", da TV-Globo. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei do Senado n' 70/80, do Senador Humberto Lucena, 
que di's'põe sobre coligaçãO partidãria, e dã outras provid-ências. Apre
ciação a.diada por falta de .. quorum'~. 

-Projeto de Lei do Senado n'? 303/79-DF,.que institui a taxa de lim
peza ·pública no DistritO Federal. e dá outras providências. VQtaçlo adiada 
por falta de .. quorum". · 

· - Projeto de Lei do Senado n' 305/77-Ccimplementar, do Senador 
Itamar Franco, que dá nova redação aos parãgr,afos 29, 39, 49 e 59, e aCres
centa parágrafos (antigOs e noVós) à Lei n9 5.172, de 25 de outubro de 1966 
(Código Tributário Nadonal). (Apre~iação preliminar cia constitucionali~ 
dade.) Votação adiada por falta de "quorum". 

-Projeto de Lei do Senado n' 196/79-Çomplementar, do Senador 
Franco Montoro, que dispõe sobre o pagamento de pensão ao·s dCpenden
tes do trabalhador rural falecido antes de 31 de dezembro de 1971. (Apre-

dação preliminar da constitucionalidade.) Vot_açào adiada por falta de 
"quorum". 

-Projeto de Resolução n"' 172/80, que aut!)riza o Governo do Esta
do de Mato Grosso do Sul a elevar em Cr$ 1.785.620.157,75 (um bilhão, 
setecentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e vinte mil, cento e cin
qüenta e sete cruzeiros e setenta e cinco centavos) o montante de sua dívi
da consolidada. Votação adiada por falta de '"quorum". 

-Projeto de Resolução n'? 177/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Mossará (RN) a elevar em Cr$ 315.464.652,36 (trezentos e quinze 
milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e cinqüenta e 
dols cruzeiros e trinta e seis centavos) o montante de sua dívida consolida
da. Votação adiada por falta de "quorum". 

-Projeto d~ Resolução n: 178/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Rio das Pedras (SP) a elevar em Cr$ 29.983.645,00 (vinte e nove mi
lhões. novecentos e oitenta e três mil e seiscentos e quarenta e cinco cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 
..quorum". 

--Projetõ de Resolução n"' 179/80~ que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Joaquim (SC) a elevar em Cr$ 1.530.000,00 (um milhão, qui
nhentos e trinta mil cruzeiros) o montante de Sua df'Qida consolidada. V o- -
taçào adiada por falta de .. quorum". · 

--Projeto de Resolução n~? 180/80, que autoriza a Ptefeitura Munici
pal ~de Ararípina(PE} a elevar em Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscen
tos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consofidada. Votação -adiada 
por fãha de ·~quorum~'. 

-Projeto de Reso~ução n'? 181/80, que autoriza a P~efeitUra Munici~ 
pai de Arês (RN) a elevar em Cr$ 1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos e 
quarenta e oito mil e cem cruzeiros) o montante de sua ·dívida consolida- · 
da. Votação adiada por falta de ... quorum••. 

-Projeto de Resolução n'l 182/80, que autoriza a Preíeitura Munici~ 
pai de Campina Grande (PB) a elevar em Cr$ Z3.600.000,00 (vinte~ três 
milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada- por _falta de ·~quorum". 

-Projeto de Resoh.tção n9 183/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Campos Belos (GO) a elevar em Cr$ 895.100,00 (oitocentos e no
venta e ciOço-mil e cem--cruzeiros-) o tnoiltante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de ''quonim". , 

-Projeto de Resolução n9 184/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Dueré (GO) a elevar e.m Çr$ 767.700,00 (setecentos e sessenta e sete 
mil e setecentos cruzeiros) o montante de s1.1a dívida consolidada. Votação 
adiada pof falta de ••quorum". 

- Projeto de Resolução n'? 189 /80; que autoriza a Prefeitura Munici-· 
pai de Pedro Velho (RN) a elevar em CrS 2.909.300,00 (dois milhões, no
vecentos e nove -mil e trezentos cruzeirOs) O mdrftante de sua dívida conso
lidada. Votação adiada por falta _de Hquorum' 1 

.. 
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- Projeto de Resolução n~' 194/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Teresina (PI) a elevar ein CrS 37.265.300,.UO (trinta e sete milhões, 
duzentos e sessenta e cinco mit e trezentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. \'otaçào adiada por falta de "quorum". 

-Projeto de Resolução n"' 201/80, que autoriza o Governo do Esta
do de Goiás a re:.~lizar operação de empréstimo externo. no valor de US$ 
35;000,000.00 (ffi1ifa ·ec:fnCo milhões de dõlares norte-americanos) desti
nado a fin"aricíar programas dÕ--ES:tado. Votação adiada por falta de "quo
rum". 

-Projeto de Resolução n9 1/81, que aUtoriza o Governo do Estado 
de Pernambuco a realizar empréstimo externo no valor de USS 
25,000,000,00 (vinte e cinco milhões de dólares norte-a_mericagos) ou o 
equivalente em outra moeda, dcsiinado ao desenvolvimento agropecuârio 
do Estado. Votação adiada por falta de "quorum". 

-ProjetO de Resolução n"' 21/81, que autoriza a Prefe"itura Munici
pal de São Caetano do Sul (SP) a realizar Operação de empréstimo exter
no, no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte
americanos), destinado a fiilanCiar o programa de investimentos urbanos. 
Votação adiada por falta de '"quorum". 

- Projeto de Resolução n9 20/81, que autoriza o GovernO do Estado 
do Rio Grande do Norte a realizar operação de empréstimo ex_terno, no 
valor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares) destinado a finan
ciar programas de empreendimentos induStriais, agroindústria, infra-
estrutura c promoção sociaL Votação adiada por falta de hquorum". 

-Projeto de Lei do Senado n~' 351/79, do Senador Roberto Saturni
no, que dispõe a respeito da especialização de engenheiros e ar.quitetos-em 
"Engenharia de Segurança do Trabalho" e da profissão de "Técnico de 
Segurança do Trabalho", e estabelece providênciaS: Votação adiada por 
falta de "quorum". 

-Projeto de Lei do Senado n9 49/79, do Senador Orestes Quércia, 
que eleva o valor da importância a ser depositada em favor do empregado, 
quando rescindido seu contrato sem justa causa, alterando o artigo 69 da 
Lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 5.107, de 13 de se-
tembro de 1966- e determina outras providências. (Apreciáçãoprelimi
nar da constitucionalidade.) Votação adiada por falta de "<]uorum". 

- Projeto de Lei do Senado n• 351/79, do Senador Orestes Quércia, 
que dispõe sobre a concessao de aposentadoria especfal para os coveiros e 
empregados em cemitérios. (Apreciação preliminar da juridicida:de.) Vó
tação adiada por falta de ~·quorum". 

~Projeto de Lei do Scnudo_n'-' l42J80, do Senador Orestes Quér..:ia, 
alterando dispositivo da Lei n"' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe 
sobre a Lei Orgâni.:::a da Previdência Social. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade.) \'otaçào adiada por falta de "quorum". 

- Projeto de Lei do Senado n"' 146/80, do Senador Orestes Quércia. 
que isenta do Imposto de Renda o 13?. salário. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade.) Votação adiad~ por falta de ··quorum". 

- Projeto de Lei do Senado n9 163/80, dlJSenadpr Orestes QuCrda, 
que dispõe sobre a concessão de aposentadoriJ 'especial para os garçons. 
(Apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade.) \'ota~ào 
adiada por falta de "quorum". 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADORA EUNICE MICH: •. ES- O problema da violencia oon
tra a mulher. 

SENA DOR LOUR/VAL BA PT!STA- Solenidade de assinatura de 
contrat.o de financiamento entre o Banco do Nordeste do Brasil e a PE
TROFERTIL, com vista a complementar os recursos destinados ü im· 
plantação do Complexo da Amônia e Uréia da Fábrica de Fertilizantes 
Nitrogenados de Sergipe. 

SENADOR GASTÃO MÜLLER- Ofício recebido do Prefeito de 
Rondonópolis-MT, reclamando solução para o problema de recursos 
para as prefeituras adquirirem combustíveis e peças de reposição dOs equi
pamentos rodoviários. 

1.5- COMUNICAÇÃO DA PRESIDI'.NCIA 

-TérminO do prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de 
Resolução n' 23/81. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEMDO DIA DA PRÓXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO A!'iTERIOR 

Do Sr. Evelásio Vieiri; pronun-Ciado na sessãO de 11-5-81. 

3-ATAS-DE COMISSÕES 

4- MESA DIRETORA 

S- LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLÚ1ENTA
RES 

ATA DA 60~ SESSÃO, EM 12 DE MAIO DE i981 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46? Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. JARBAS PASSARINHO, CUNHA LlMA E -GASTÃO MÜLLER. 

ÀS 14 HORAS' E T/1./NTA MINUTOS: ACHAM~SEP!I.ESENTES OS 
SRS. SENADORES; 

Laéfia de Alcâritafa- Jorge Kalume- Eunice Míchíles..,...... Raimundo 
Parente- Alexandre CoSta -José Sarne)/- Alberto Silva - Bernardino 
Viãna- Helvídio Nunes- Almir Pinto- Mauro Benevides- Agenor Ma
ria- Dinarte MaTiz- Cunha Lima --Humbeào LuCena- MiltOn Cabral 
- Aderbal Jurema- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Dirceu Cardoso~ 
João Calmon ~Itamar Franco- Murilo Badaró- Orestes Qu"éida- tã-
zaro Barboza- Benedito Canelas- Gastão Müller- José Fragelli- Men~ 
des Canalc- Saldanha Derzi- Affonso Camargo- José Richa ~ Dejan-.. 
dir Dalpasquale - Lenoir Vargas - Pedro Simon: 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- A-lista de presença acusa o com
parecimento de 35_ Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. -

Sob .a proteção de- DeLis iriiclamos nossoS ti-ab:ilhos.-
0 Sr. 1"'-Secretádo proced-erá à leitura -do Expediente. 

E lido o seguinte --

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO 'PRESIDEN1'EDA REPÚBLICA 
Restituindo autógrãjos de projeto de lei sancionado: 
N• 89/81 (n' 162/81, na origem), de II de maio de 1981, referente ao 

Projeto de Lei il';~ 3, de 1981-CN, que fixa os valores de vencimento ou salário 

-do_DfüPO-Atividades Aeroespaciais do Serviço Civil ctO Poder Executivo, e 
dá outras provid-ências. (Projeto que se transformou na Lei n~' 6.906,-de ll ctC 
maio de 1981.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - O Expediente lido vai à publi
cação. Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1 'l-Secretário. 

É lido o seguinte 

~PROJETO DE LEI DO ·sENADO N' .93, DE !981 

Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 _ É acrescentado ao art. 39 da Consolidação das Leis do Traba
lho o s_eguinte § 3'1: 

"* 311 Prescreve_e~ _9ois (2) anos, a contar da cessação do con
trato de trabalho, a ação do empregad9 para exigir do empregador ~ 
anotaÇãO na Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou a iespec-
tíva retificação." - -

Art. 2" Esta lei entratâ em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3<J Revogam-se: as disposições em ·contrádo. 

Justificação_ 

A legislação trabalhista em vigor estabelece, através do art. li, CL T, o 
prazo de dõls anos para que o empregado pleiteie qualquer direito lesado. 
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Entretanto, surgem dúvid8.s quando se trata de saber a data a partir da 
qual se conta o prazo para reclamaçõCs relacionadas com anotação ou retifi
caçào na Carteira de Trabalho e Previdência Social. 

Por istO que o presente projeto, aàescéi1tãildo o§ 39 ~-o art. 39, deixa cla
ro que o prazo de dois anos contar-se-á a partir da cessação do contrato de 
trabalho. 

Sala das Sessõ_é.s, I 2 de maiO de 1981. Orestes Quércia. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 5.452- DE 1• DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 39. Verificando-se que as alegações feítas pelo reclamado versam 
sobre a não existêilCüi de relação de emprego- ou sendo impossível verificar 
essa condição pelos meios adm"inTstr-ãfiYos, será o processo encaminhado à 
Justiça do Trabalho, ficando, nesse caso, sob restado o julgamento do auto de 
infraç1lo que houver sido lavrado. 

§lO? Se não houver acordo, a Junta de Conciliição eJulgamento, em 
sua sentença, ordenará que a Secretaria efetue- as devidas anotações uma vez 
transitada em julgado, _e faça a comunicação à autoridade competente para o 
fim de aplicar a multa 'cablvel. 

§ 29 Igual procedimento observar-s~á _n_Qgt___so de proces~o trabalhista 
de qualquer natureza, quando for verificada a falta de anotações na Carteira 
de Trabalho e Previdência Social, devendo_o Juiz, nesta hipótese, mandú 
proceder, desde logo, àquelas sobre as quais não houver controvérsia. 

(Às ComiSsiJes de Constituição e JUstiça e de Legislação Social.) 

O SR_ PRESf!JENTE (Cunha Lima)- O projeto lido será publicado e 
remetido às comissões competentes. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Lenoir Vargas. 

O SR. LENOIR VARGAS (PDS- SC. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão- do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ontem, Santa Catarina teve um dia de luto_ e de amargura com a notícia 
do falecimento do _ex-Deputado A roido Carvalho, uma figura expressiva na 
vida pública de Santa Catarina, que desempenhou um papel muito importan
te no conjunto de atividadcs, que a política pode ensejar àqueles que para ele 
têm vocação. 

Além de exercer vãrias funções ria adminiStraÇão- estadual, como a que 
atualmente exercia, a de um dos diretores da CODESC,_ Aroldo Carvalho 
caracterizou-se durante toda a sua existênciã~ já-que muito jovem ainda foi 
eleito Deputado estadual, aos 25 anos de idade, cOmO um batalhador em prol 
dos interesses de Santa Ciltarina, e um homem profundamente apaixonado 
pda região norte do Estado, sobretudo pelo Município de Canoinhas, de 
onde ele era natural. 

Sr. Presidente, pafa colocar mais ou menos em ordem cronológh.:a a sua 
atividade na vida pública de Santa Catarina, eu ·passo a fazer .. ,n:a br-eve leitu
ra de tópicos de s_ua_vida, destacados pelo jornal O Estado, de Florianópolis, 
i1a sua edição de hoje: 

"'Aroldo Carvalho começou cedo sua atuação na vida pública, 
aos 25 anos se elegeu deputado estadual pela extinta União Demo
crática Nacional e teve como companheiros de partido em sua pri
meira legislatura, o escrito Osvaldo Rodrigues Cabral, os ex-. 
Prefeitos Oswaldo Bulcão Yianna e Paulo Fontes e o ex
Governador Antônio Carlos_ Konder Reis. 

Depoi-s de eleito pela Constituinte de 1947, a qual não assinou, 
Aroldo de Carvalho foi Secretáiíõ de Viação e Obras Públicas do 
Governo lriricu Bo_rnhausen, de 1951 a 54. Em 1955, se elegeu depu
tadQ federal pela primeira vez, tendo assumido de 25 de janeiro de 
1957 _a 28 de abril de 1958 a Secretaria de interior e Justiça do Go
verno Jorge Lacerda. 

Ao sair da Pasta do Interior e Justiça, Aroldo Carvalho reassu
miu sua cadeira na Câmara Federal, se_reelegendo por mais três le
gishlluras. Na Cúmara dos Deputados, fui membro efetivo das Co
mis~ões de FinanÇas e cte Tf:lil-sPOftes e vice-líder da então ARENA. 
Foi ainda presidente da Comissão Especial da Região Sul _e partici
pvu de vúrkts missõeS oficio.is no exterior, a destacar-se uma no 
l_lrup:uni c uma na A~semhl&i.:.t Gt:ralLl.:l ONl_l. em 19ó3. Nova 1M
que, além de ter participado em 1971 da reunião de Paz da Asso
ciação lnterparlamentar. 

A roido Carvalho ao abandonar a Câ_mara dos Deputados em 
1967, se aposentou no TribUnal de Contas do Est~do, para onde ha-

via sido nomeado em 1958, ao sair da Secretaria do Interior e Jus
tiça. Ele nem chegou a assumír como Ministro do TC, tendo se li
cenciado para disputar a reeleição na Câmara, prerrogativa que a 
Constituição Federal dava a seus integrantes, o que não acontece 
hoje em dia. Ele entrou no Tribunal no dia 22 de maio de 1958 e se 
apose'ntou em 22 de fevereiro de i 967. 

Em 1968 assumiu a funçãO de Procurador do Estado em 
Brasília, onde a exerceu por alguns anos."- Aqui, há um equív-oco 
do jornal porque a função que ele exercia em Brasília era a de Dire
tor da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catari~ 
na. 

"Fái COiwOC-âdo pelo -GOvernador Antônio Carlos Konder 
Reis c pelo seu Partido, para disputar em 1978, a vaga de Senador, 
em sublegenda com o ex-Deputado Wilmar Dalanhol, quando rece
beu I 96.778 votos. De I 978 até hoje dedicou-se aos seus empreendi
mentos particulares, como as rádios de Canoinhas, Tubarão e Flo
rianópoli~." _ 

E, finalmente, dedicava-se à atividade privada aqui na Capital Federal. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LENO!R V ARGAS (PDS - SC) - Pois não. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Nobre Senador, estou dando entrada no 
Plenário quando V. Ex~ está prestan-do uma homenagem ao ilustre Deputado, 
fazendo o seu necrológio desta tribuna. Como está sabendo o Senado, trata
se de A roido Carvalho, ex-Deputado federal pelo Estado de Santa C;:ttarina, 
·que V. Ex• tão alta e dignamente representa nesta Casa. Conheci A roido Car
valho na intimidade, privei da sua intimidade. Acompanhei os sCus passos na 
Câmara por inuítos ·anos. Ele, na Bancada da UDN eu, na Bancada do PSD. 
Nos embates na Câmara, sempre vivo, sempre trabalhador, sempre um ele
menio qUe defendia os interesses do seu Estado a todo custo, Aroldo Carva
lho é urna perda que eu lamento, nobre Senador, porque perdeu Santa Catari
na um ex-representante na Câmara dos Deputados que como bem disse V. 
Ex• chamaóo a e.x.ercer funções do Tribunal de Contas do Estado não chegou 
a assUmir esse últiino mandato. 

O SR. LENOIR VARGAS (PDS- SC)- Foi nomeado para o Tribu
nal de Conta_s. Como ele exerceu o mandato de Deputado federal, ele nova
mente disputou a eleição de Deputado federal e ao final desse mandato é que 
assumiu seu cargo no Tribunal. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Agrãdeço a correção que V. Ex• faz a bem 
da verdade. Portanto, nobre Senador, é com muita emoção que eu participo 
-dessas homenagens a Aioldo Carvalho, ontem falecido em Santa Catarim1. 
Vê V. Ex•, pela Imprecisão das coisas, qUe eu fui colhido de surpresa, porque 
nem ouvi a parte inicial do necrológio que V. Ex• está acabando de fazerdes
ta tribuna, da figura inesquecível de Aroldo Carvalho. Várias vezes freqUentei 
a sua família a conVite seu e, portanto, quero participar- do luto que cobre 
Santa Catarina, porque A roido Carvalho foi das figuras mais singulares, mais 
Combativas que tiveram assento na Câmra dos Deputados, Como represen
tante do glorioso Estado de Santa Catarina, que V. Ex" tão dignamente repre
senta no Senado Federal. 

O SR. LENOIR VARGAS (PDS SC)- Muito obrigado. Agradeço o 
aparte de V. Ex~ 

O Sr. Mauro Bene~'ides (PMDB- CE)- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. LEN01R VARGAS (PDS -SC)- Ouço o aparte do nobre Se
nador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benerides (PMDB- CE)-- Nobre Senador Lenoir Var
gas, desejo, em nome da Bancada do Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro, associar-me à homenagem que V. Ex~ presta, neste momento, ao 
ex-Deputado Aroldo Carvalho. Como parlamentar, no desempenho de suces
sivos mandatos, como Magi5trado, no Tribunal de Contas e nas _suas ativida
dis priv"adas, Ai-oldo Carvalho foi semPre aquele homem digno e honrado 
que recebe, neste insta-nte, a manifestação de pesar desta Casa do Congresso 
Nacional. este Congresso qtie ele honrou e dígnificou no desempenho de tan
to~ mandatos. 

O SR. L ENOl R VARGAS (PDS- SC)- Agradeço o aparte de V. Ex• 
LjUC fala em nome d;.~ Ban~.:ada do PMDB, para tributar esta homenagem ao 
...:atarinense Arotdo Carvalho, .que, integrante dos quadros da antiga UDN, 
partir.:ipnu ativamente da vidJ da extinta ARENA e, atualmente, estava inte
grudo no Partido Democrátko Social. 

Como frisei no início destas palavras, já de saudade, Aroldo Carvalho ti~ 
nha um scntimt!nto profundo de amor à sua terra, tinha uma vaidade singular 
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pela sua Santa Catarina, e por isso "é- que também repercutiu tão profunda
mente no Estado catarinense o seu falecimento. 

O Sr. Dinarle Mariz (PDS - RN) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LENOIR VARGAS (PDS - SC) - Com prazer ouço o nobre 
Senador Dinarte Mariz. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS -·RN)- Quero associar-me à homenagem 
que V. Ex• presta nesta hora à memória do nosso saudoso Deputado Aroldo 
Carvalho. Não posso esquecer que ele foi um dos grandes companheiros que 
tivemos dentro da União DerriOcrâtica Nacional. Um homem correto, traba· 
lhador pelo seu Estado e uma das boas figuras de sua geração. Associo-me 
portanto, a V. Ex•, nessa homenagem, transmitindo o meu Pesar não só ao 
Governo de Santa Catarina, mas também à família enlutada. 

O SR. LENOIR VARGAS (PDS- SC)~Agradeço o aparte de V. Ex•, 
que vem dar o testemunho de um velho batalhador da União- Democrátíca 
Nacional naquele que foi, à época da existência daquele Partido, um talento
so e combativo representante do Estado de Santa Catarina e que tanto bata
lhou, batalhou, digamos, até atrevidamente, tanto lá na província como no 
plano federal, na Câmara Federal, em favor do seu Partido, da sua grei. 

Aroldo Carvalho deixa fainília numerosa, já que ele era um exemplar 
chefe de família, um homem dedicado ao lar e aos seus amigos. Senti profun
damente, Sr. Presidente, não ter chegado hoje a tempo para participar das ce
rimônias do seu sepultamento, mas presto-lhe esta justa homenagem aqui no 
Senado da República, transmitindo as minhas condolências aos seus familia
res e, em,especial, ao seu irmão, o ex·DepU.tãdo estadual Benedito Carv-alho, 
atualmente Prefeito do Município de Canoinhas., 

Trata-se, Sr. Presidente, de uma geração de políticos, pois que, assim 
como o seu irmão fora deputado estadual e prefeito _o seu pai havia sido tam
bém deputado estadual em Santa Catarina. 

t uma perda lamentâvel para os quadros do meu Partido no âmbito re
gional. Todos ficamos produndamente emocionados e desolados com 'essa 
perda tão significativ-a para:· a vida do nosso Partido, em Santa Catarina, 
como para a vida do Estado catarinense. 

O Governo de Santa Catarina fez-se repreSentar nas últimas homenagens 
que foram tributadas a Aroldo Carvalho, hoje, pela manhã. O povo catari
nense estâ consternado com a triste notíi::ia--do desaparecimento desse compa
nheiro aquí, na·-capítal da República. 

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

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -Concedo a palavra ao nobre Sr. 
Senador Bernardino Viana. 

O SR. BERNARDINO VIANA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE. À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ 
PUBliCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Consulto o plenârio se 
conCorda em prorrogar por 15 minutos a Hora do Expediente, porque está 
~nscrito para falar durante a Hora do Expediente o nobre Senador Dirceu 
Cardoso, que contaria então com 15 minutos para _o discurso. Se S. Ex• achar 
pouco, e não podendo eu, mesmo diante da decisão do Plenário, ir além dessa 
prorrogação, solicitaria que S. Ex• então se reservasse para falar após o 
Ordem do Dia. 

O Sr.' Dirceu Cardoso (ES)- Falarei nos 15 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Consulto, então, o 
Plenário se prorroga a Hora do Expediente por 15 minutos. 

Os Srs. Senadores que estão de acordo permaneçam sentados. (Pausa.) 
Prorrogada a Hora do Expediente, por 15 minutos, concedo a palavra ao 

nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Pronuncia o seguintre discurso. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente~ -Srs. Sen-ã.dofCS:- - - --

A literatura mundial assinala, no ano de 1981, o centenário de dóis 
grandes vultos: a França celebrou o centenário de Flaubert, o magnífico 
autor de Salambô, e a Rússia- festejou o centenário de Dostoievsky, talveZ o 
vulto mais impressionante da literatura russa nas análíses verticais dos seus 
personagens. 

Mas, hoje, Sr. Presidente, a literatura tupiniquim festeja o centenârio de 
um vulto que não teve a consagração da Academia Brasileira de Letras, nem 
foi muito eStimado ao seu tempo, embora tivesse ardido como uma pira, e 
durante uma curta existência tenha vivido uma longa vida. Eu me refiro a 
Afonso Henriques Lima Barreto, um mulato que inscreveu seu nome entre os 
grandes contistas, entre os grandes !iterados, entre os grandes ficcionistas da 
literatura brasileira e que, por três vezes, tendo batido às portas da Academia, 
não conseguiu nela penetrar, em virtude de divergências, na época, da sua 

crítica mordaz contra os seus ocupantes e contra os literatos da época, 
impedindo que ele se enfileirasse entre os imortais, cuja presença, na 
Academia, poderia ilustrar a .. Casa de Machado de Assis". Portanto, no dia 
de hoje, Sr. Presídente nessas rápidas palavras, porque meu assunto é múlti
plo, registro o Centenário de Lima Barreto, o criador inesquecícel dessas figu
ras de Policarpo Quaresma e de Isaías Caminha, figuras essas que vivem 
palpitantes na lit~ratura brasileira como criação do seu espírito. 

Lima Barreto, Sr. Presidente, criticava tanto os literatos da época com a 
linguagem rebuscada, a linguagem elevada que não estava ao alcance do 
povo, fez com que ele trouxe-sse para os seus livros e para a linguagem das 
ruas, a linguagem dos subúrbios, a filosofia do meio das ruas e, por isto, não 
foi compreendido. 

Mas, hoje, 12 de maio de 1981, assinala-se o centenário daquele literato, 
que tendo morrido aos 41 anos de idade, como disse, viveu uma larga vida 
numa cufta existência. 

Portanto, Sr. Presidente, quando os boletins literários dos jornais e as 
páginas de crónicas estão _despertando o Brasil para o Centenário de Lima 
Barreto, quero associar-me e não desejo, Sr. Presidente, que no Senado Fede
ral passe incólume e ignorada esta data, que enche de satisfação e de alegria a 
todos os brasileiros, porque homem comum, literato comum, que não usando 
a linguagem rebuscada, até pelo contrário, usava uma linguagem que 
contundia com a gramática, mas criou tipos inesquecíveis e- criou lugar de 
relevo na literatura brasileira. 

Sr. Presidente, assinalando o transcurso do Centenário de Lima Barreto; 
quero trazer ao conhecimento da Casa que o Comitê de Imprensa do Senado 
Federal vem de lançar os dois primeiros volumes da Coleção Machado de 
Assis, da Coletânea I, exPCdiente a que nós devemos dar todo o n'osso 
aplauso e o nosso elogio, porque mostra que aqui, os Senadores e Deputados, 
fora da hora de combate, fora da luta da tribuna, nas horas vagas, no silêncio 
de seus gabinetes, também enriquecem a Literatura Brasileira com produções 
magníficas: SãO dois volumes a Coletânea I e .a Coletânea II. Tivemos 
~portunidade de no ano passado registrar aqui o aparecimento de uma obra 
que mareou o bom nome do Comitê e até o do Senado, porque num livro de 
menos de 200 págitias, registraram-se 486 palavrões - não foi editado pelo 
Comitê, ma:s o foi pela Grâfica do Senado. Pois bem, Sr. Presidente, o Comitê 
do Senado se enaltece com essa Coletânea, a quem devemos à seleção e 
organização de Manoel Vilela de Magalhães e João Emílio Falcão, dois 
jornalistas que honram o Comitê e ao Senado. 

Encontramos entre os colaboradores, entre os ficcionistas que ilustraram 
essa Coletânea, cuja produção em 218 pâginas enriquece a nossa literatura, 
temos, a começar por V. Ex•, Sr. Presidente, que a ela dâ uma magnífica 
colaboração, membro da Academia Brasiliense de Letras, o nobre Presidente 
do PDS, Senador José Sarney, membro da Academia Brasileira de Letras que 
também a ilustra com um magnífico conto; o nobre Senador Aderbal Jurem a, 
membro da Academia Brasiliense de Letras, que também honra essa 
coletãnea com uma produção; o nobre Taquígrafo desta Casa, Alan 
Viggiano, também através de- uma sUa colaboração ilustra o volume da 
Coletânea I. -Aiéin desses, o nobre Senador Murilo Badaró que também sai, 
agora, para a ficção, de cuja- auto da temos lido algumas produções nos 
jornais- mineii'os, reti'atando a B<inda de -Música ,de Minas Nova, retratando 
algumas figuras do interior de Minas, com aquele cheiro de gente que nós 
reconhecemos na vida mineir_a e que ilustra também essa Coletânea. 

Pois bem, Sr. Presidente, além de jornalistas como Rubens de Azevedo 
Lima, Manuel Vilela dC -Magalhães, João Emílio Falcão, Clóvis Sena, o 
Ministro-Presidente do Tribunal de Contas da União, Dr. Luciano Brandão, 
também honraram esse trabalho contistas como Esaú de Carvalho, Lustosa 
da Costa, JOsé- Helder de Souza e vários outros. 

Hoje, o Comitê tem como Presidente o jornalista Tarcísio J:lolanda, cujo 
nome nós aqui murmurainos como homenagem a um dos grandes jornalistas 
do moini:rifo iiual da vida brasileira e VailderleY Pereira, outro jornalista 
cuja ·obra hã pouco nós trouxemos ao conhecimento da Casa: uQuadras, 
Quadrões e Quadrados", uma literatura de uma pureza de linguagem, de um 
lirismo que regiStrou niomeritos" altos na poética nacionâl. 

Sr. Presidente, além desses nomes temos Jorge Kalume, ilustre Senador 
que honra essa Mesa, e que também trouxe a sua colaboração magnífica que 
emoldura a Coletânea I. 

Temos Deputados como Israel Dias-Novaes, João Cunha, Araújo Jorge, 
o Senador Luiz Cavalcante que à Coletânea traz urna magnífica produção; o 
nobre Seriador Nelson Carneiio, que está ausente mas, criou essa figura 
magnífica na literatura e n9 jornal. E além desses, Valdon Varjão, Senador 
que nós delxmi"-há--pouco e hoje está no interior de Mato Grosso, o qual 
também tem um trabalho magnífico. Além desses nós temos notas de 
apresentação de Emílio Falcão,- Joanyr de Oliveira, Rubem de Azevedo 
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Lima, José Carlos Zal).inotti, Luciano Mesquita, Luciano Brandão, José 
Augusto Guerra, Manoel Vilela de Magalhães, Paterson Gomes de 
Figueiredo, M:arcone Formiga, Paulo José Cunha, .E:zio Pires, Alan Viggiano, 
Sonja Rego, Clóvis Sena, Adauto Santos, Sonia Costa, Marcondes Sampaio, 
Flamarion Mossri, Alencar Monteiro, Adriano Souto. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, essa COletânea será lançada 
oficialmente, amanhã, às 18 hs. rio Salão Negro do Senado. O Salão Negro, 
hoje, se tornou a plataforma monumental de onde se lançam as grandes obras 
aqui na Casa. Pois bem: amanhã, "Horas Vagas" dos Deputados e Senado
res, obra magnífica; Será lançada oficialmente com discursos alusivos à obra e 
à hora e a vez das HHoias Vagas" e para qual o Comitê de Imprensa, por meu 
intermédio, convida a todos os Srs. Senadores- amanhã, às "18 hs., quando 
serão lançadas as Coletâneas I e II de .. Horas Vagas" que o Comitê do 
Senado, em boa hora empreendeu o seu lançamento. 

Parabéns ao Comitê do Senado, aos organizadores dessa o.bra que 
enriquece o patrimônio literário da Casa, pois- revela como contistas e 
ficcionistas aqueles Deputados, aqueles Senadores, aqueles jornalistas, aque
les cronistas que, nas horas vagas, no silêncio dos seus gabinetes, Sr. 
Presidente, se entregam à meditação e à imaginação e saem da torre de luar 
do seu pensamento, essas páginas repassadas de emoção e repassadas de 
lirismo! 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a palavra, como 
Líder, pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o nobre Senador 
Leite Chaves. 

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

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Evandro Carreira - Aloysio Chaves - Jarbas Passarinh-o- - Luiz 

Fernando Freire- José Lins - Martins Filho -João Lúcio - Teotônio 
Vilela - Gilvan Rocha - Lourival Baptista - Passos Pôrto - Juthay 
Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz Vi~na - Amaral Peixoto - Hugo 
Ramos - Nelson Carneiro - Roberto Saturnino - Tartcredo Neves -
Amaral Furlan - Orestes Quércia - Vicente Vuolo - Evelásio Vieira -
Tarso Dutra. ' 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estã finda a Hora do 
Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretârio. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 90, DE 1981 

Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro 
inversão da Ordem do Dfa, a fim de que a matéria conStante do item n9 15 
seja submetida ao Plenário em 19 lugar. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1981. - Helvfdio Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em votação o 
requerimento que vem de ser lido. 

O Sr. Helvídio Nunes (PDS- PI)- Sr. Presidente, peço a palavra para 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a palavra V. Ex• 

O SR. HELV{DIO NUNES (PDS - PI. Para encaminhar a votação. 
Sem revisão do o_rador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na tarde de hoje jã o Senado_r_ Bernar_dino Viana, com a proficiência 
costumeira, falou sobre o problema relativo às obstruções que vêm sendo 
feitas no Plenário desta Casa. 

Eu m~ dei, Sr. Presidente, ao trabalho de examinar alguns aspectos da 
matéria e, inclusive, de escrever alguns comentários sobre esse importante 
assunto. 

Faz pouco mais de um mês que o Plenârio do Senado Federal, 
sistematicã.mente convocado, através de requerimento de verificação de quo
rum, não delibera, não decide, não vota. 

A Ordem do Dia, de tão volumosa, já começa a ser recolhida ao fim de 
cada votação frustrada, para efeito de reaproveitamento na sessão seguinte. 

O fato, se por um lado revela oportuno e louvável senso de economia, de 
outra parte denuncia realidades que, ao ensejo, não cabe discutir. 

Longe do proscênio político-parlamentar, mesmo assim tenho 
participado, por força de rePetidos pedidos de inversão de ordem, do 
processo obstrucionista atê_ agora vitorioso. 

Assim é que jã em duas oportunidades, diante da provocação de 
eminentes colegas, cheguei, mesmo, a tentar justificar as razões dos 
constantes pedidos de alteração de ordem das matérias. Agora, face a novo 
pedido de inversão, desejo, mais uma vez, encaminahr a votação, com o 
cuidado de reapresentá-la com outra roupagem, com argumentos que, me 
parecem, atê agora não utilizados. 

Valho-me da experiência acumulada ao longo da vida parlamentar, 
ainda que em cenário diferente, em-Plenário -infinitamente menor, por isfb 
mesmo desprovido das cerebrações que aqui pontificam. 

Começo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, recorrendo ao Jornalista e 
Dramaturgo, recentemente falecido, Nelson Rodrigues, começo pelo "obvio 
ululante": a obstrução é um remédio parlamentar. Remédio das Minorias e 
das Maiorias._ Mais daquelas do que -destas. Remédio, entretanto, 
universalmente aplicado, embora legislações mais autoritárias procurem 
desaconselhá-la através_ de punição pecuniária dirigida aos que a praticam. 

Certo é qu·e a obstrução é da essência da vida parlamentar, eficaz 
instrumento de proteção, prioritariamente, das minorias. É a comunis opinio. 
Dúvidas nenhuma existe a este respeito. 

Problema existe, entretanto, no que se relaciona à existênCia ou 
inexistência de limite-ã obstrução. 

Com efeito, seglirido a importância das matérias, a qualidade das 
proposições, e, até mesmo, em obediência à própria hierarquia das leis, dife
rem as legislaçõi:s quanto à fixação do quorum para as votações. 

A nossa legislação conhece a multiplicidade de quorum e chega mesmo a 
admitir, no processO simbólico de votação, o voto dos líderes, que é 
representativo do voto de seus liderados. 

Adotando, como adota, quorum diferenciado para as votações, entendo 
que tal tratamento implica no reconhecimento de que a participação direta do 
Senador e do Deputado, na votação, estã relacionada com a natureza 
intrínseca da matéria, com a sua relevância, vale dizer, com o seu grau de 
repercussão na vida social. 

Assim é que nas votações de emendas à Constituição o quorum é de dois 
terços, ao passo qUe h as leis complementares e leis ordinárias exigem-se maio
ria absoluta e maioria simples nas respectivas votações. 

Evidente que o tríplice procedimento guarda obediência ao princípio da 
hierarquia, que, por Sua vez, resulta de prévia escolha, de antecipada eferíção 
da importância das matérias, quaisquer que s·ejam os critérios de seleção 
empregados. 

Das colocações feitas deOui que a aprovação das proposições, nas Casas 
LegislatiVas, não constitui dever exclusivo, isolado, único da Maioria. Ao 
contrário, a votação ê colegiada, requer a participação de todos. Assim não 
fosse e os projetes das Minorias jamais lograriam aprovação. Em 
conseqüência, a função exclusiva e precípua das Minorias não consiste em 
fiscalizar as votações._ Na verdade, cabe-lhe responsabilidade maior, partícipe 
indiSpensãvel, que é, na vida administrativa do País, conseqüentemente do 
processo legislativo. 

No instante, pois, em que a obstrução, ao invés de uma arma protetora 
dos interesses da comunidade, passa a constituir-se em instrumento de defesa 
de interesses localizados, melhor serâ nãO utilizá~ la. E quando, no paroxismo 
da negação, as Minorias a apliCam isolada e indistintamente, sem atender ao 
conjunto dos benefícios que dezenas de proposições poderão acarretar, não se 
lhe poderá retirar a mácula de desserviço à coletividade. 

A ~sta altura, Sr. Presidente e Srs. Senadores, cabe a observação, que se 
me afigura procedente, de que tal tipo de obstrução, embora embasada na lei, 
não é conveniente, muito menos justa. É qu,e muita vez a conceituação do que 
é legal e do que é juSto não se confunde. E tanto isso é verdade que, mais de 
dois milênios decorridos, já os roinanos ensinavam: nemo quod justum 
honestum est - Nem tudo que ê justo _é legal. 

Sr. Presidente e Srs. SenadOres, eram estas, em resumo, as colocações 
que eu desejava fazer, quando se me oferece a oportunidade de encaminhar, 
mais uma vez, o pedido de inversão da Ordem do Dia. 

Ainda que desprezadas estas razões que rapidamente alilhavei e que, 
segundo entendo, vão merecer um exame mais demorado de todos os colegas, 
eu me permito também lembrar que da Ordem do Dia de hoje figuram 25 
proposições, ll das quais dizem respeito à solicitação de empréstimo dos 
Estados e dos Municípios, todos relativos à dívida consolidada. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao que Sei, com exceção do eminente 
Senador Dirceu Cardoso, toda a Casa entende que esses pedidos de elevação 
da divida consolidada não constituem fato r determinante do agravamento do 
processo inflacionário. 
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O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Não apoiado. Não apoiado e não apoiado! 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI)- O não apoiado do eminente 
Senador Ditceu Cardoso ê inteiramente dispensável, porque já fiz referência à 
posição que S. Ex.', sistematicamente, adota nesta Casa. 

Então, S. Ex• está em contradição a si próPrio e não- a mim. 
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, da Ordem do Dia figuram, por 

conseguinte, repito, 11 solicitações de Estados e Municípios e essas 
solicitações, qUe implicam na obtenção de recursos internos, referem-se a 
obras que devem ser, e que por certo serão, realizadas no âmbito dos 
respectivos terrrtórios. 

!São, por co_nseguinte, justificáveis e, vale repetir o que já disse na 
oportunidade anterior, que, face ao processo iriflaciOnário, esses recursos 
estão sendo corroídos. Durante um mês de espera, eles já sofreram um 
decesso de, pelo menos, 5%. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG. FOra do microfone)- Tudo culpa 
da Oposição. 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS- PI)- Absolutamente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Peço ao nobre orador que 
não responda a apartes que não são regimentais e··solicito a V. Ex• que con
clua porque já se passaram 4 minutos do tempo de V. Ex• 

O SR. HELVíDIO NUNES (PDS- PI)- Sr. Presidente, sabe V. Ex• 
da admiração que lhe tenho. Não concedi apartes, mas infelizmente, tenho 
boa audição e teria ·que dizer, pelo menos, uma palavra à investida que foi 
feita, contrariando o Regimento, pelo nobre Senador mineiro Itamar Franco. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que na verdade, gostaria de deixai, 
nesta oportunidade, é a colocação inicial a respeito do tratamento que não só 
a legislação pátria, mas a legislação e a doutrina universais dispensam ao 
instituto da obstrução. 

to. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação o requerimen-

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Peço verificação da votação, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Será feita a ver~fiCação so
licitada. 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupam os lugares individuais que lhe 
são destinados, a fim de que a verificação s_eja feita atraVés do sistema eletrô
nico de votação. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
Procede-se à votação 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Aloysío Chaves -:Amaral Pei~oto __ - João Lúcio- ~enedito Canelas 

- Bernardino Viana- Dinarte Mariz- Eunice Micheles- Helvídio Nu
nes- Jorge Kalumc- Jutuhy Magalhães- Leonir Vargas- Lomant ... Jú
nior- Lourival Baptis.ta- Lui7. Cuvalcante- Luiz Viana- Martfns Filho 
- Murllo Badaró- Passos Pôrto- Raimundo Parente. 

VOTA "NAO" O SR. SENADOR: 
Dirceu Cardoso. 

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Votaram "Sim" 19 Srs. 
Senadores e "'Não" um Sr. Senador. 

Não houve "'quorum. . 
Em razão disso, a Presidência, com base do_ Regimento Interno, Irá ~u.s

pender a sessão por alguns minutos,-a fim dea_guardar a chegada ao Plenano 
dos Srs. Senadores que se encontram cm seus gabinetes. 

Está suspensa -a- ses-são---:- - _ -- . 
(Levanta~ se a sessão às 16 horas e 25 minutos, sendo reaberta as 

16 horas e 35 minutos.} 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passari_nhQ) __ -::::- Está reaberta a sessão. 
Sendo evidente a faltu de número em plenário, a Presidênciã se dispensa de 
proceder à nova chamada, declarando p_rejudicad_o o rçquerimento de inver
são da Ordem do Dia. 

Achando-se o Senado impossibilitado de tomar deliberações, face a ine
xistência de quorum, fica transferida a apreciaçãO das matérias constantes da 
pauta de hoje para a próxima sessão àrdinãria. 

São os seguintf!S os itens cuja apreciação é adiada; 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 70, DE 1980 

(Em regime de urgé!lcia- art. 371, .. c'.', do Regimento Interno) 
Projeto de Lei do Senado n~' 70, de 1980, do Senador Humberto Lucena, 

que dispõe sObre coligação partidária, e dá outras providências, tendo pare
cer oral, da Comissão de __ Constituiçâ6 e JuStíça, pela constitucionalidade,ju-
ridicidade e, no mérito, pela rejeição. -

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n'i' 303, de 1979-
DF, que institui a taxa de limpeza pública no Distrito Federal, e dâ outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n's 710 a 712 e 1.029 a 1.031, de 1980, das Comissões: 
-de ConstituiÇãO e Justiça -I" prOnunciatnento: pela constitucionalida

de ejuiidicidade; 2" pronunciamento: (reexame solicitado em plenário) favorá-
vel, com Emenda n9 3-CO,_ que apresenta; 3" pronunciamento: (prestando es
clarecimento solicitado pela Comissão do Distrito Federal); 

- do Distrito Federal- !~pronunciamento: favorável, nos termOs das 
Emendas de n9s I e 2-DF, que apresenta, com voto vencido, em separado, do 
Senhor Itamar Franco; 2" pronunciamento; favoráVel ao projeto e à emenda 
da Comissão de Constituição e Justiça; e 

-de Finanças, favorável ao Projeto e às emendas da Comissão do Dis-
trito Federal, com voto vencido dos Senadores Affonso Camargo e José Ri
cha. 

3 

Votação, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade, 
nos term-os do art.-296 do Regimento Interno)~ do Projeto de Lei do Senado 
n9 305, de 1977~Complementar, do Sen~c;!o_r Itamar Frailco, que dã nova re
dação aos parágrafos 2~', 3'i, 49 e 59, e acrescenta parágrafos (antigás e novos) 
à Lei n' 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), tendo 

PARECERES, sob n•s 222 e 1.233, de 1979, e 1.013, de 1980, da Comis-
são 

-de Constftuição e Justiça, /? pronunciarhento: pela inconstitucionalida
de, com voto vencido dos Senadores Tancredo Neves, Cunha Lima, Hugo 
Ramos e Amaral Furlan; 2" pronunciamento: (reexame· solicitado em ple
nário) ratificando seu parecer anteriói; e 3? pronunciamento: (reexame solici
tado em plenário) mantendo seus pareceres anteriores, com voto vencido dos 
Senadores -Leite Chaves e Cunha Lima. --- -

4 

Votação, em turno único (aPreCiação preliminar da constitucionalidade, 
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n9 196, de 1979-Complementar, do Senador Franco Montare, que dispõe 
sobre o pagamento de pensão aos dependentes do trabalhador rural falecido 
antes de _31 de dezembro de 1971, tendo 

PARECERES, sob n•s 43 e 1.005, de 1986, da Comissão 
-de Constituição e Justiça -JP pronunciamento: pela inconstituCionaliR 

dade, com voto vencido dos Senadores Leite Chaves e Cunha Uma; 2P pro
nunciamento: (reexame solicitado em plenáríoJ rriantendo seu pronunci:imen~ 
to anterior, com voto vencido dos Senadores Leite Chaves e Cunha Lima. 

5 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 172, de I 980 (apre

sentado pela Comissão de Econom~a como coq.clusão de seu Parecer n9 1.258, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a elevar 
em Cr$ 1.785.620.157,75 (um bilhão, setecentos e oitenta e _cinco milhões, 
seiscentos e vinte mil, cento e cinqüenta e sete cruzeiros e setenta e cinco cen
tavos) o montante de sua dTvida co_n-solidada, tendo-

PARECERES, sob n's 1.259 e 1.260, de 1980, das Comissões: 
-iii! Constituição e Jusll'ça: pela constiti.Icionalídade e juridicidade; e 
- de Munic!píos: favorável. 

-6 

Votação, erri turno único, do Projeto de Resolução n<? 177, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 1.273, 
de 1980). que autoriza a Prefeitura Municipal de Mossoró (RN) a elevar em 
Cr$ 315.464.652,36 (trezentos e quinze milhões, quatrocentos e sessenta e 
quatro mil, seiscentos e cinciüeilta e dois cruzeiros e trinta e seis centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.274 e 1.275, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de A1unidpios, favorável. 
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7 
Votação, e 1 wrno único, do Projeto de ResÕlução n<1 178, de 1980 (apre~ 

sentado pela C(! missão de Economia como CondUSão di-seu Parecer n9 1.277, 
de 1980), que autoriZa a Prefeitura MuniC-ipal de Rio das Pedras (SP) a elevar 
em Cr$ 29.983.645,00 (vinre e nOve milhões, novecentoS e oitenta, três mil e 
seicentos e quarenta e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida Consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s L278 e 1.219, de 1980, das Comissões: 
-de Constituiçao e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
--de Munidpios, favorãVel. 

8 
Votação, em turno único, do Prcijeto de Resolução n9 i79: de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia cofio coltclüS:ão de seu Parecer n9 I .280, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC) a elevar 
em Cr$ 1.530.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.281 e 1.282, de 1980, das Comissões: 
-de ConstituiçãO- e Justiça, pela constitUCiOnalidade e juridicidade; e 
- de Municfpios, favorável. 

9 

Votação, em tuino único, "do PrOjeto de Resolução n9 180; de 1980 (apre
sentado pela Comissã_o de Economia Como conclusão de seu Parecer n9 1.283, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araripina (PE) a elevar ein 
Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo - -

PARECERES, sob n•s 1.284 e 1.285, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
---;- de Munidpios, favorãvel. -

lO 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 181, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de ECOnomia conio conclusãso de seu Paf-ecer n9 
1.286, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Arês (RN) a elevar em 
Cr$ 1.448.100,00 (u-m milh.ão, quatrocentos e quarenta e oito mil e cem cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.287 e 1.288, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição_ e Justiça. p~la constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

11 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu_ç_ão nq 182, de 19~0 (apre

sentado pela Comissão de Economia como concluSio de seu Parecer n9 1.289, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) a ele
var em Cr$ 23.600.000,00 (vinte e três milhões e seiscentos niil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.290 e 1.291, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de ResOlução nq 183, de 1980 (apre
sentado poela Coni:issão de Economia coino conclusão de seu &: vC~ n9 
1.292, de 1980), que a~10ri.Z3 a Prefeitura Muni~ipal d_e Campos Belos (Qú) a 
elevar em Cr$ 895.100,00 (oitocentos e noventa e cinco mil e cem cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 
PARECERES, sob n•s 1.293 e 1.294, de 1980, das Comissões: 

- de ConstituiÇãO e Justiça. pela- constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 184, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Hconomia como conclusão de seu Parecer n9 1.295, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura· -MUnidPãl de- Duerê (GO) a elevar em 
Cr$ 767.700,00 (setecentos e sessenta e sete mil e setecentos cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.296 e 1.297, de 1980, das Comissões: 
- de ConstituiÇão e Justiça. pela constitucionãlidade e juridicidade; e 
-de Munic(pios, favorável. 

14 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 189, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.310, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Velho (RN) a elevar 

em Cr$ 2.909.300,00 (dois milhões, novecentos e nove mil e trezentos cruzei
rês), -o montaitte- de sua díVida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.311 e 1.312, de 1980, das Comissões: 
--~i:ie Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade- e juridicidade; e 
- de Munidpios, favofavel. 

IS 

Votação, em turno único, do Projeto de Resoluçã_o n9 194, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.325, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura f\.1 unicipai de Teresina (PI) a elevar em 
Cr$ 37.265.300,00 (trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil e tre
zentos cruzeiros) o montante de sua dív"ida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.326 e 1327, de 1980, das Comissões: 
--'de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicídade; e 
-de Munidpios, favorável. 

16 

-votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 201, de 1980 (apre
sentado pela. Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 1.345, 
de 1980, com voto vencido, em separado, do Senador Lázaro BarQoza), que 
autoriza o·Goverttõ--do Estado de Goiás a realizar operação de empréstimo 
externo, no valor de US$ 35,000,000.00 (tiinta e cinco milhões de dólares 
norte-americanos), destinado a financiar programas do Estado, tendo 

PARECER, sob n• 1.346, de 1980, da Comissão 
- de Constituíção e Justiça, pela constitucionalidade e juridiéidade. 

17 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso1uçã.o n9 1, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9, 4, de 
1981, com voto vencido do Senador Lázaro Barboza), que a'utoriza o Gover~ 
no do Estado de Pernambuco a realizar emprêstimo externo, no valor de 
US$ 25,000,000,00 (vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos) ou o 
equivalente em outra n'l.oeda, destinado ao desenvolvimento agropecuãrio do 
Estado, tendo 

PARECERES, sob n•s 5 e 6, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constituCionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios. favoráveL 

18 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n..., 21, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conchrsão de seu Parecer n9 l08, de 
1981, com voto vencido dos Senadores J_osê Fragelli e Affonso Camargo), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul (SP) a realizar ope
raÇão de empréstimo externo, no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões 
de dólares norte-americanos), destinado a financiar o -programa de investi
mentos urbanos, tendo 

PARECERES, sob n's 109 e 110, de 1981, das Comissões: 
- de_.Constituição e JustiçCr, pela coDStitucionalídade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

19 

Votação, em turno único, d? Projeto de Resolução n'1 20, de 1981 (apre
seritado pé1a Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 106, de 
1981). que :aUtoriza o Governo do Estado do Rio Gfaride "do Norte a realizar 
operãção de emprêstíino externo, no valor de USS 20,000,000.00 (vinte mi
lhões de dólares), destinado a financiar programas de empreendimentos in
dustriais, agroindústria, infra-estrutura e promoção social, tendo 

PARECER, sob n' 107, de !981, da Comissão 
- de ConstitUição e Justiça, pela constítucionalidade e juridicidade. 

20 
Votação em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 351, de 

1979, do Senador Roberto Saturnino, que dispõe a respeito da especialização 
de engenheiros e arquitetos em .. Engenharia de Segurança do Trabalho" e da 
profissão de "TéCnicO de Segurança do Trabalho", e estabelece providências, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 863 a 865, de 1980, das Comissões: 
-de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

emenda que apresenta, de número 1~CCJ; 
-de Legislação Social. favorável ao Projeto e à emenda da Comissão de 

Constituição e Justiça; e 
~de Educação e Cultura, favorável ao projeto e à emenda da Comissão 

de Constituição e Justiça. 
21 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali8 

dade, nos termos do art. 296 do RegimentO Interno), do Projeto de Lei do Se-
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nado n~' 49, áe-1979. do SenadOr Orestes Quércia, que eleva o valor da impor
tância a ser depositada em favor do empregado, quando rescindido seu con~ 
trato sem justa causà, alterando o artigo 69 da Lei do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço- 5.107, de 13 de setembrO de 1966-, e.determina outras 
providências, tendo 

PARECER, sob n• !.026, de 1980, da Comissão 
-de Constitui('ào e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto venci

do, em separado, do Senador Cunha Lima e voto vencido dos Senadores 
Franco Montoro e Tancredo Neves. 

22 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridicidade, nos 
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado nl? 
357, de 1979, do Senador Orestes Quérciã, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo 

PARECER, sob n• !.006, de 1980, da Comissão 
~de Constituição e Justiça. pela injuridicidade, com voto_ vencido dos 

Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, i voto em separado do Senador Ader
bal Jurema. 

23 

Votação, em primeiro turnO (apieci<iCãO.}n~liffiinar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto_ de Lei do Se
nado n~> 142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, alterando dispositivo da 
Lei n" 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Pre
vidência Social, tendo 

PARECER, sob n• !.034, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

24 

Votação, em primeiro fi.rfnO (apreCiaÇão preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n~' 146, de 1980, do Senador Ore~tes Quércia, que isenta do Imposto de 
Renda o 139 salário, tendo 

PARECER, sob n• 64, de 1981, da Comissão 
~ de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

25 

Votação, em primeiro turno (apr=eciação preliminar da constitucionali
dade ejuridicidade, nos termos do art. 296 do Regjmento Interno), do Pr'oje
to de lei do Senado n~' 163, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que dispõe 
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo 

PARECER, sob n• !.009, de 1980, da Comissão 
-de ConsiitulCão-e )ustiça, pela inconstitucioilalidade e injurídicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) :__ Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra à nobre SenadOra Eunice MÚ;hiles. 

A SR• EUNICE MICHILES (PDS- AM. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Várias entidades reprcse?tativas da defesa ~_os_~ireitos da mulher, entre 
as quais, como primeira signatária, se apresenta a ASsociação de Pesquisas e 
Estudos da Mulher, encaminharam-me memo.rial, encarecendo minha inter
mediação junto ao seD.ád6, no sentido de serenl tOmadas providências que vi
sem a minorar o problema da violência antifemfnina que domina eni nossos 
dias. 

O memorial é longo e referto de argumentos, dando conta da situação de 
discriminaÇão em que se encontra a mulher na sociedade brasileira, sobretu
do nas ocasiões em que, violentada e atê ãssassináda, recebe, apenas, o favor 
de ter o seu algoz processado pela Justiça, em procedimento que, não raro, 
lhe abre as portas amplas da impunidade. Não pretendo, nesta oportunidade, 
adentrar o exame das causas que determinam esse esdrúxulo comportamento 
social, fruto, como querem crer alguns, dQ sentimento intrínseco de posse que 
domina a concepção machista tradicional. N~o possuo, ainda, elementos ca
pazes de firmar a minha convicção em torno de-um problema que, cada vez 
mais, se afirma na prática dÕs nossos dias, através de tristes exemplos quere
voltam a quem possui sentimento de humanida_de. 

A violência, na época em que v-ivemos, mãrêará certamente esta geração 
com o estigma do desamor, da insensibilidade, do menosprezo aos valores 
imateriais. Em todo o mundo, processa-se· o desencadear de desgraças apo
calípticas, fazendo crer que a vida humana já não representa um valor in
tangível, mas um elemento a ser posto de lado quando o pragmatismo da luta 
social simplesmente acena com essa solução. 

No Brasil, a par da violência generalizada, temos a que se itistaura con
tra a mulher na sua essenciaJidade, marginalizando-a em face da isonomia 

jurídica, que se declara com abrangência ecuménica, mas que se converte, em 
concreto, em apanágio dos qu~ se arvoram tocados quase pela escolha divina. 

Sr. -Presidente. SrS-. Senadores, dificil acreditar que estejamos realmente 
diante da falência do Júri, çomo instituição. Contudo, o que tenho visto ulti
mamente, com a absolvição de crimin()SOS confessas, pratícantes de verdadei
ros atos de bestialidade contra pessoaS fracas e indefesas, leva-me a crer que 
precisamos reformar os nossos processos de julgamento, a fim de que , mais 
do que o próprio prestígio das instituiçõesjudiciãrias, se instaure a prática da 
própria justiça, baseadâ em instrução processual isenta e voltada unicamente 
para a apuração da verdade. 

Sei que,- nesta Casa, foi instalada Comissão de reforma do Júri, objcti
vando precisamente pôr um freio aos abusos ultimamente verificados, onde 
certos julgamentos de bárbaros assassinos de mulheres lograram 
transformar-se em palcos de diálogos-acadêmicos, inclusive com troca de en
cômios entre acusadores e defensores dos réus, como se, ali, se cogitasse de 
disputa intelectual e não de um julgamento onde a sociedade- e a mulher, 
em particular :_- fora agredida tragicamente. Estou certa de que a referida 
Comissão, que tem como Relator o eminente Senador Murilo Badaró, ofere-
cerá solução a esse triste episódio, que vem denegrindo os nossos foros de 
país civilizado. 

Leío, portanto, para conhecimento da Casa, o apelo que me foi encami
nhado, a fim d~ que os ilustres Senadores possam ajuizar sobre a indignação 
que caracteriza importantes segmentos de nossa sociedade, em face do que se 
vem constituindo como hábito criminoso contra os direitos humanos, verifi
cado contra a pessoa da mulher. 

Ê do seguinte teor o documento, que vem assinado por 28 grupos de as
sociações de mulheres: 9 do Rio de janeiro, 2 do Rio Grande do Sul, 9 de São 
Paulo, 3 de Minas Gerais, 3 de Pernambuco, 1 da Bahia e 1 de Brasília: 

Rio de Janeiro, 6 de abril de 1981. 
Exrn~ Sr' 
Senadora Eunice Michiles 

Somos um vasto grupo de cidadãs em gozo, pelo menos teórico, de seus 
direitos civis, ativas e úteis à sociedade brasileira, que ajudamos a construir 
cOm nossa produção econômica e intelectual, ao mesmo tempo que assegura
mos sua continuidade, procriando e educando as gerações futuras. 

Para nós, porém, parece duvidoso que haja um futuro, pois, no Brasil de 
hoje, mulher transformou-se em artigo supérfluo e descartável. Assassinar 
mulheres impunemente, sob os pretextos mais subjetivos e torpes, jã se tor
nou uma rotina à qual a opinião pública vem reagindo com crescente indife
rença, indicadora de perigoso embotam~nto moral, reforçada pela inoperân
cía - fáCil de confundir-se com conívência- da açã_o policial e judiciária. E 
conste que·o ilOticiárfO Só registra casos que envolvam pessoas de certo desta
que social, omitindo as brutalidades e crimes diariamente cometidos conta a 
anóninia legi3.o das pObre e desamparadas. Vivemos em sobressalto, com a 
integridade física e a vida sob permanente ameaça, reduzidas à condição de 
sobreviventes, gratas por mais um dia de precária existência, mas sem nenhu
ma garantia para Q dia de amanhã. 

Dada a gravidade da situação, vimos à presença de V. Ex', como repre
sentante do sexo feminino no Senado Federal para, por seu intermédio: 

a) denunciar Termalmente a essa Casa a escalada de violência contra a 
mulher; e 

b) solicHar que seja dado a esse problema um tratamento urgente e apro
fundado com vistas a soluções rápidas e eficazes que devolvam às cidadãs 
brasileiras a certeza de habitarem uma comunidade civilizada, com leis e ins~ 
títuições merece-doras de confiança. 

Em anexo, uma lista de mulheres assassinadas nos últimos dois anos. Sa
bemos que ela representa uma pequena fração da estatística criminal. Não ig
noramos a violência generalizada reinante no Brasil de hoje nem nos reivindi
camos como "vítimas privilegiadas". Contudo, a violência específica contra a 
mulht!r apresenta características peculiares que é indispensãvel reconhecer 
para chegar-se a um correto equacionamento do problema. 

I._ t. uma violência personalizada, dirigida contra uma pessoa detem i
nada e insubstituível. Isso a distingue de agressão ou assassinato com fins de 
roubo, supressão de testemunhas, etc., onde a vítima é um objeto inespecífi
co, casualmente colocado como obstác'ulo ente o agressor e seus fins. 

2. É uma violência sexualizada, ha~·endo sempre entre o agressor e a 
vítima um víncUlo sexUal presente, passado ou projetado. para o futuro, vivi
do na realidade ou urdido na fantasia. Os homens atacam a esposa, a concu
bina, a amante, a noiva, a namorada, seja a atual, a ex ou mesmo a que eles 
sonham que podería ter sido. Não incluímos, pois, no rol da violência especí
fica contra a mulher aqueles crimes (contra o patrimônio, etc.), em que só por 
acaso a vítíma pertence ao sexo feminino. 
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3. :Ê uma violência auto justificada e até acompanhada de certo orgulho 
virtuoso, como se a agressão conferisse a seu autor prestígio e respeitabilida
de. Aliás, ele não se considera agressor: arroga-se o papel de justiceiro e tutor 
que castiga em nóme de uma autoridade que ele próprio se outorga e cujo 
exercício estâ ligado, por tortuosas associações mentais, à idéia de força de 
caráter e pundonor viril. 

4. Esse senso de legitrmidade deriva da noção que tem o agressor de ser 
proprietário da vítima, com direitos ilimitados sobre ela. Seu ato delituoso 
não visa a obter bens (crimes contra o -património) ou evitar sanções (supres
são de testemuqhas e sim a sufocar uma liberdade. O homem afirma domínio e 
poder espancando e matando uma vontade que lhe escapa: uma mulher preten
samente ~·sua'', haja ou não qualquer vínculo real entre eles, que se propunha 
a agir por conta própria, sair, estudar, trabalhar, terminar o relacionamento 
- se não for algo de todo fútil e insignificante, como por exemplo usar rou
paS ou penteados que ele desaprova. 

Mostrados em grandes linhas o.s fatores que caracterizam a víolência es
pecificamente antifeminina, resta eXá.minar a atitude das instituições e da so
ciedade em geral ante tais atos de agressão. 

Aqui, o fato mãis notável, a Ponto de já se haver tornado proverbial, é a 
impunidade do criminoso, que estimula a repetição dos crimes. A observação 
demonstra que após o vergonhoso .. julgamento" de 1979 que praticamente 
isentou de· culpa o assassino Raul (DO-ca) Street, os assassinatos de mulheres 
vêm se multiplicando numa progressão assustadora. 

A impunidade, porém. é apená.S a ponta- visível de·um icebe_rg, cujas ba
ses assentam na conivência complacente de nossa sociedade. Ao julgar-se 
proprietário da mulher, portanto, co_m pleno direito de dispor dela a seu arbí
trio, inclusive para espanCá-la ·ou matã-la, o criminoso esPe.lha a mentalidade 
dominante em nosso sistema patriarcal e daí lhe advém um senso de retidão, 
confirmado pela opinião dos chamados "cidaçãos bem pensantes", no senti
do de que "ele estã certo, zela pelo que é seu, cuida de seu bom nome, sua re
putação, sua honra". 

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

A SR• EUNICE MICHILES (PDS- AM)- Com prazer, nobre Sena
dor. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- V. Ex• lembrou o crime ocorrido 
em Cabo Frio, ein 1979. Há cerca de dois ou três meses, estava eu em um teaw 
tro, no Rio de Janeiro, assistindo a uma peça cômica muito engraçada, rimos 
a valer. Mas, na verdade, a maior gargalhada que todos demos foi quando 
um dos a tores, improvisando um "caco", como se diz em gírii teatral, virou
se para a platéia:-e disse estes versos: "Se queres ser endeusado mata a sangue 
frio e pede para ser julgado no Júri de Cabo Frio"_. O gargalhar da platéia in
teira valeu, parece-me, como uma condenação a esse senhor Dog Street, Dog 
não, Doca Street. (Risos.) Muito obrigado. 

A SR~ EüNiCE MíCHILES (PDS- ÂM}- Sem oiensa ao dog. übri
gada, Senador, pelo aparte e vemos até que ponto realmente nós chegamos, 
onde a impunidade a assassinatos de mulheres tem servido, realmente, como 
estímulo para que voltem a acontecer. 

A partir dessa mesma mentalidade, dificilmente uma mulher consegue 
registrar numa repartição policial, queixa por lesões corporais infligidas por 
seu companheiro: a idéia, cruamente explicitada, é que .. se ele bateu é porque 
pode, para isso é marido, e algo ela deve ter feitO para merecer cãstigo", se
guida do conselho de "voltar para casa, obedecer e não criar caso". Igual-

mente inútil é esperar proteção dessa instituição, criada e mantida precisa~ 
mente para proteger os cidadãos. O exemplo mais recente. concréto e doloro
so é o de Christel Arvid Johnston, durante dois anos ameaçada de morte, jun
tamente com seus familiares, por seu ex-marido. Durante dois anos ela solici
tou garantias de vida à 7•, à 9• e à 15• DP do Rio de Janeiro, documentando 
seu pedido com.a gravação das ameaças, sem obter qualquer providência: 
não ha.via cfimonosn. A Polícia só tomou conhecimento de Christel quando 
ela foi efetívaniente ·assassinada. 

Acontece que, consumado o crime, essa mesma instituição policial insw 
trui o processo que será submetido à apreciação dos tribunais. O animus que 
presidiu as reações policiaiS é o que vai' fundamentar o critério judicial, todo o 
peso subjetivo da mentalidade machista permeia cada documento, cada de
claração de testemunha, cada elemento de juizo. Não é de surpreender que os 
assassinos saiam absolvidos em nome dessa figura mostrenga que se deu de 
chamar "legítima defesa da honra", escudo de todas as covardias, todas as 
violê_ncias, todos os subterfúgios e disfarces da prepotência que não ousa as
s_umir como tal. 
Exm_a. Sra. __ Senadora: 

Ao solicitar ao Senado, através de V. Ex•, providências e medidas con
cretas para pelo menos minorar o problema da violência anti-feminina, temos 
plena consicência de que nenhuma pessoa ou instituição consegue mudar de 
imediato e por simples éolt.c. de vontade, a mentalidade reinante. Mas por mais 
colonial, reacionãria e truculenta que seja essa mentalidade, é possível con
trolar suas manifestações através-do simples recurso de fazer cUmprir Cl"lei. 

Assim, esperamos que quando a inoperância policial chegar a extremos 
criminosos, como no caso Christel Johnston ·e infinidade de outros, a insti
tuição policial seja responsabilizada cr1mfnalmente. 

Que o conceito de "legitima defesa da honra" só seja admitido nos tribuw 
nais quando essa honra se basear no comportamento do próprio interessado e 
não em atitudes de terceiros, dos quais ele não é proprietário e, portanto, resw 
ponsável. 

Que a ética dos advogados seja submetida a rigoroso controle a fim de 
evitar a repetição de casos em que, além de se consagrar a injustiça, a boa-fé 
dos cidadãos seja lesada. 

Tudo isso independente, é claro, de outras medidas que o elevadíssimo 
critério de v. Ex• e seus pares vier a arbitrar em defesa dos direitos da metade 
feminina da população brasileira, tão útil e produtiva como a outra metade, 
ao mesmo tempo que insubstituível como elemento de reprodução da nacio
nalidade brasileira. 

Associação de Pesquisas e Estudos de Mulher-RJ; Casa da Mulher
RJ; Centro da Mulher Brasileira-RJ; Coletivo de Mulheres do Rio 
de Janeiro; ComiSsãO Violência Contra a Mulher-RJ; Grupo Ceres
RJ; Grupo Feminista do Rio; Movimento de Mulheres Profissio
nais de Direito; Sociedade Brasil Mulher-RJ; Ação Mulher-Pôrto 
.A,.Ie~!~; _ ~?_v_i~~nt?_ da __ M_u_~_er_ pel~_ ~~?~r~~ã-~~}>~~t?_ A:~egr~;_ A~~o 
LésbicO-feminista-S?; AssociaçãO das Dçmas de CaSa-S-P; ASso
ciação de Mulheres-SP; Centro da Mulher Brasileira-SP; Frente Fe
minista de· Mulheres-SP; Nós Mulheres-SP; Sociedade Brasil 
Mulher-SP; SOS Mulher-SP; Terra Maria Opção Lésbica-SP; Cen
tro de Defesa dos Direitos da Mulher-B. Horizonte; Grupo de Tra
balho de Belo Horizonte; Movimento pela Organização das 
Mulheres-MO; Sociedade Brasil Mulher-Salvador; Ação Mulher
Recife; Mulher do Nordeste-Recife; SoCiedade Brasil Mulher
Recife; Brasília Mulher. 

LISTA DE MULHERES ASSASSINADAS NO PERIODO I>EJ979 ATÉ INICIO DE 198l- RIO I!J;,)ANEIRO 

VITIMA 

1. Norma de Azevedo, 36 anos 
(doente mental) 

2. Beatriz de C. B. Duarte, 
27 anos, Arquiteta e 
Gladis Melet, 23 anos 
est. de Engenharia 

3. Antonia L. A. Gusmão, 42 
anos, doméstica 

4. C armem S. C. de Araujo, 
28 anos 

DESC. DO CRIME 

Violentada e assassinada 
por' enforcamento 

Violentadas por 3 homens 
armados de revólveres 

Morta a golpes de cassetete 
e tesouradas (ciúme) 

Encontrada jâ em avançado estado 
de decomposição num matagal 

ASSAS:jSUSPEITO 

DeSconhecidos (79) 

3 homens não 
identificados (79) 

marido (79) 

namorado (79) 
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VITIMA DESC. DO CRIME 

5. Romana L Silva, 38 anos Esfaqueada em frente sua 
casa (ciúmes) 

6. M. Marta B. Daemon (funcionária
do Tribunal de Alçada) 

7. Ectna J. Muniz, 39 anos 

8. Irene R. Guimarães, 50 anos 
(diretora do Fluminense) 

9. Vera A. L. P. Ferreira, 22 
anos (estudante) 

10. Suely F. dos Santos, 25 
anos 

li. MarlidaS.Xavier,33 anos 
dona-de-casa 

12. Romana L. da Silva, 38 
anos {faxineira) 

13. M. Neves V. Pirajã, 35 anos 
(trocadora de ônibus) 

14. Ana R. Santiago, 27 anos 

15. Mais de 30 mulheres 

16. Rosangela dos Santos, 
·IS anos 

17. Milhares de mulheres 

18. E1oisa B. Stanciolli 

19. M. Regina S. Rocha 

20. !ara B. F. dos Santos, 
32 anos (func. da UFRJ) 

21. Marilene M. Outra, 25 
anos 

22. Elza M. V alente e 
Alzira P. Monteiro, 
41 e6I anos 

23. 2 mulheres anónimas 

24. Menina (C. A. 0), 12 
anos 

25. Laura B. Vagundes, 24 
anos 

.26. Helena Celline Dâvis, 
46anos 

Um tiro na cabeça (roubo) 

Morta a facadas (assalto) 

Seqüestrada e morta 

Um tiro na cabeça 

-4 tiros (ciúmes) 

3 tiros (ciúmes) 

Espancada pelo amante 
rtão queria voltar (ciúmes) 

SeqUestrada e espancada 
(não queria voltar) 

Suicidou-se após sair da prisão 
onde foi terrivelmente 
desmoralizada 

Violentadas sexualmente 

Assaltada e torturada 

O Globo 28-10-79- Foi registrado 
pela polícia 768 atentados sexuais. 
A polícia acha que isso é apenas 
10% do n' real. Mais de 7.500 
mulheres foram violentadas 

6 tiros de revólver (ciúmes) 
ela não queria mais continuar 
com o casamento 

6 tiros de revólver 
(ciúmes) 

6 tiros de revólver 
(ciúmes) 

6 facadas (desconfiar que o 
traía) 

Tiros de revólver (assalto) 

Espancadas, torturadas e assas
sinadas com dezenas de tiros 
SeqUestrada, dopada e 
violentada- Botafogo 

SeqUestrada e violentada 

SeqUestrada, violeÍltada física 
e sexualmente 

ASSAS:/SUSPEITO 

amante(79) 

assaltante (79) 

2homensnão 
identifieados (79) 

ex-marido (79) 

Jorge"(esüi.dante 
24 anos) (79) 

namorado-

marido (79) 

amante(79) 

ex-companheiro (79) 

1980 

Jorge das Dores 
21 anos (79) 

desconhecido (79) 

marido (80) 

marido(80) 

companheiro (80) 

marido 

homens não 
identificados (80) 

desconhecido (80) 

desconhecidos (80) 

3 desconhecidos (80) 

2 homens (80) 

Maio de 1981 
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VITIMA DESC flü CRIM~ ·\SSo\S., St:SPllTO 

27. Neuza P. de Carvalho, 
33 anos (costureira) 

Morta a facadas 
(ciúmes) amante(80) 

28. Dea Gomes Cardim, 
51 anos, empresãria 

Um tiro (motivo 
desconhecido) desconhecido (80) 

29. Mar a Lucia Bras,25 
anos 

Um profundo ferimento na cabeça 
(não queria voltar para ele) ex-companheiro (80) 

30. Angélica A. Barbosa, 
24anos 

Dezenas de facadas 
(motivo desconhecido) marido (80) 

31. Janete El Carih (fun
cionãria da· PETROBRÁS) 

Uma pancada na cabeça e rosto 
deformado com ácido (motivo 
desconhecido) desconhecido 

32~ Dinalva de A. Azevedo, 
25 anos 

5 tiros (ciúmes) companheiro-poli
cial (80) 

33. Edimir G. Costa, 19 
anos 

1 tiro na nuca (motivo 
desconhecido) 

não identificado (80) 

34. Vârias crianças Estupro J cão F elíx de Carvalho, 
3.0 anos 

35. V andaM. F. de Lima, 20 
anos 

Jogada pela janela 
(ciúmes) 

Lucio de Oliveira, 49 anos, 
Prof. de Biologia, 
com-panheiro (80) 

36. Hermenegilda de tal, 
28 anos 

54 facadas (ciúmes) companheiro (81) 

37. Christel Arvid Johnston, 
38 anos (funcionária 
do Consulado Alemão) 

Perseguida durante dois 
anos e assassinada com 
6 tiros de revólver 

ex-marido (81) 

38. Eliane de Grammont, 
25 anos, cantora 

5 tiros de revólver 
(ciúmes) 

ex-marido (81) 

Este, Sr. Presidente, o documento que encaminho à Mesa Diretora, re
presentativo do pensamento de importantes segmentos da mulher brasileira, 
certa de que ele convocará à reflexão os membros deste Poder, na sua respon
sabilidade de fazer cumprir a lei, que deverá resultar igual para todos, inde
pendente de cor, raça ou sexo. Obrigada (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Henrique Santillo. (Pausa) 

S. Ex•, não se encontra presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador EVelásio Vieira. (Pausa) 
S. Ex•, não se encontra presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira. (Pausa) 
S. Ex• não se encontra presente. 
ConCedo a palavra ao nobre SCnàdor Lourival Baptista. 

O SR. LOUR!VAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores; 

O contrato de financiamentO- entfe O Banco do Nordeste e a PETRO
FE:RTIL, respectivamente representados por Camilo Calazans e Paulo Vieira 
Beloti, tem como finalidade precípua, complementar os recursos destinados à 
implantação do Complexo de Amônia e Vréia da Fábrica de Fertilizantes Ni
trogenados de Sergipe, a COFEN~SE,localizada em Pedra Branca, Município 
de Laranjeiras, em Região servida pela BR-101, e pela Rede Ferroviãria Fe
deral S.A. 

A solenidade de assinatura do referia contrato, presidida pelo Governa
dor Augusto Franco, prestigiada pela pres~nça do ex .. Presidente Ernesto Gei
sel, em cujo Governo foi iniciada a obra, especialmente convidado pelo Go
verno do Estado, foi realizada hoje, no Palácio .do Governo, em Aracaju, é 
acontecimento cujo significado para o desenvolvimen'to econômico de Sergi
pe, merece registro especial. 

Trata-se de urn dos maiores empreendimentos industriais, atualmente 
em execução, em todo o Nordeste, que vem recebendo apoio integral do Pre
sidente João Baptista Figueiredo. 

No dia 4 de. dezembro do ano passado, ocupei a tribuna para uma análi
se minuciosa das dimensões técnicas e financeiras da COFEN-SE, que além 
de abrir novas perspectivas à industrilização regional, aproveitará as reservas 
de gás natural produzido na plataforma continental, no contexto da explo
ração integrada dos recursos minerais de Sergipe. 

Posteriormente, precisamente no dia 6 de abril do corrente ano, voltei ao 
assunto para tecer considerações a respeito da Planta de Gás Natural- U
PGN, prOjetO de envergadura que representa um investimento na ordem de 
Cr$ 2,5 bilhões para processar volume de até 2.000.000 m3/dia de gás. 

Governad_ores, parlamentares, que contaram com o apoio decidido dos 
úigãos do Poder Executivo da União, - desde o Presidente Ernesto Geiscl, 
do então Ministro das Minas e Energia, Shigeaki Ueki e demais setores go
vernamentais vinculados ao problema,- todos interessados na realização do 
empreendimento, e que sempre contaram em todos os momentos, com o per
manente apoio do Pres'idente João Baptista Figueiredo, jã agora, atrav!;s da 
decidida colaboração que vêin dando ao Governador Augusto- Franco. 

Iniciatíva de vulto como fonte geradora de empregos, de renda, recursos 
tributários e economia de divisas, o contrato recém assinado consolidará o 
complexo industrial instalado, que engloba a unidade de amônia e uréia, por 
sua vez, um dos mais imperantes projetes, a partir do qual, como numa 
reação em cadeia, serã acelerado o processo da industrialização, no que tange 
à fabricação dos fertilizantes nitrogenados, da petroquimica, em geral. 

O Governador Augusto Franco, as autoridades estaduais, o Banco do 
Nordeste, a PETROBRÁS, o povo sergipano, em síntese, todos quantos se 
associaram para a realização do magno empreendimento, não poderiam dei
xar de manifestar a sua justa satisfaçãO pelo êxito que o mencionado contrato 
vem consolidar. 

São estas as razões que me levam a ocupar a tribuna, para esta oportuna 
e breve comunicação. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Gastão MUller. 
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O SR. GASTÃO MULLER (PP- MT. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Recebi do Sr. Prefeito de Rondonópolis, em Mato Grosso, aliá:; a segUn
da cidade do meu Estado em população, já estando atingindo os cem milha
bitantes, reclamação de uma solução para o PrOblema de recursos para as 
Prefeituras adquirirem combustíveis e peças de reposição nos equipamentos 
rodoviârios. 

Diz o Sr. Prefeito que essa solicitação decorre do atraso DO -FRN (Fun
do Rodoviârio Nacional)_ que jâ está em doze meses retido, pelo DNER, ou 
por escalões superiores .. A situção é caótica errl tOdos oS-rriUriicípios de Mato 
Grosso. Sr. Pr~içiente, Srs. Senadores, diante dessa situação aflômala de se 
atrasar doze meses, ou seja, um ano, o pã.galnent<;- do Fundo Rodoviário Na
cional. 

Fica, o nosso protesto veemente contra eSSe estado de coisas. Não é 
possível, que se cale, diante fato que acabo de mencionar. Isso prova, mais 
uma vez, a incompetêncüi que reina atualriiente na administração pública fe
derai. Qual a explicação, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para o atraso da libe
raçã-o do Fundo Rodoviário Nacional (FRN), se não a Incompetência do 
atual Governo Federal? Como as Prefeituras poderão trabalhar, produzir 
algo em beneficio dos munícipes, com essa situição caótica, repito, do não 
pagamento pelo Governo Federal, do Fundo RodoviáriO-Nacional, um dos 
alicerces financeiros da ad'ininistração municipal? 

Transcrevo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para constar dos Anais desta 
Casa, o oficio do Sr. Prefeito Walter de Souza Ulysséa, de Rondonópolis, 
Mato Grosso, no qual me solicita Um estudO SObre o assunto acima tratado, 
bem como registrar o protesto pela anomalia, atuãlmente, em pleno vigor. 

Eis o oficiá: 
OFICIO GP/192181 

EBM 
Em, 22 de abril de 1981 

Assunto: Solicitação (Faz) 
Senhor Senador, 
Tomamos a liberdade de nos dirigirmOs a Vossa Excelência, 

com a finalidade única de solicitar~ lhe que seja feito- um estudo vi
sando a probabilidade de solucionar o problema dos municípios de 
Mato Grosso, que estão sem recursos, para aquisição de combustí
veis e peças de reposição nos equipamentos rodoviários. 

Nosso pedido, Senhor Senador, advém do atraso do FRN -
Fundo Rodoviârio Nacional, de doze meses, retido pelo DNER. A 
situação é caótica em -todos os mUnicípioS do áosso Estado. Pedi~ 
mos a interferência de Vossa E_xcelência no sentido de, nesta oportu
nidade, apoiar com vigor os protestos dos municípios mato
grossense. 

Contando com o espírito justo de Vossa Excelênci<:i. diante da 
filosofia de AdministraÇão M1,1!1icipalista aproveitamos para agra
decer e reafirmar nossos protestos de estima e coõSiC:ieração. 

Atenciosamente,- Dr. Walter de Souza Ulysséa, Prefeito Mu
nicipal. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Na presente sessão termi
nou o prazo para apresentação de emendas ~o Projeto de Reaolução n"" 23, de 
1981, do Senad_or It_amar FrancO, que acrescenta parágrafo único ao artigo 
278 do Regimento Interno. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
De acordo com o disposto no Regimento Interno, a matéria será despa

chada às Comissões de Constituição e JustiÇa e Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nada mais havendo que 
tratar, vou encerrar a presente sessão; designando para a ordinária de ama
nhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
I 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 70. DE 1980 

(Em regime de urgência- art. 371, ••c", do Regimento Interno) 
Projeto de lei do Senado 09 70, de 1980, do Senador Humberto Lucena, 

que dispõe sobre coligação partidária, e- dá oUtras providências, tendo 
parecer oral, da Comissão de Cons,tit_uição e_ }ustiça, pela 
constitucionalidade, juridicidade e, no méfito, pela rejeição. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 303, de 1979-
DF> que insfilUi a taxa de limpeza pública: no Distríto Federal, e dá outras 
providências, tendo · 

PARECERES, sob n•s 710 a 712 e 1.029 i 1.031, de 1980. das Comissões: 
- de Constituição e Justiça .:..._-- J9 -pronunciámento: pela 

constitucionalidade e juridicidade; 2~' pronunciamento; (reexame solicitado em 

plenário) favorável, com emenda ri9 '3-CCJ~ qUê aPresenta; 39 pronunciamento: 
(prestando esclarecimento solicitado pela Comissão do Distrito" Federal); 

-'-do Distrito Federal- /P pronunciame-nto: favorável, nos termos das 
Emendas de n9s I e 2-DF, que apresenta, com voto vencido, em separado, do 
Senhor Itamar Franco; 2~' pronunciame-nto: favorável ao projeto e à emenda 
da Comissão de Constituição e Justiça; e 

- de Finanças, favorável ao Projeto e às emendas da ComissãO do 
Distrito Federal, com voto vencido dos Senadores Affonso Camargo e Josê 
Richa. 

3 

Votaçlio, em turno ún{cQ (apreciação preliminar da constitucionalidade, 
nos termos do art. 296 do_ Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se_naQo 
n9 305, de 1977- Complementar, do Senaçior Itamar Franco, que dá nova 
redação aos parágrafos 2'<', 39, 49 e 59, e acrescenta parágrafos (antigos e 
novos) à Lei n' 5.172. de 25 de outubro de 1966 (Código Tributãrio 
Nacional), tendo 

PARECERES, sob n•s 222 e 1.233, de 1979. e 1.013. de 1980. da 
Comissão: 

- de Coizstituf('a-o e Justiça, JP pronunciamento: pela 
inconstitucionalidade, com voto vencido dos Senadores Tancredo Neves, 
Cunha Lima, Hugo Ramos e Amaral Furlan; 2P pronunciamento- (reexame 
solicitado em plenário) ratfficando--seú parecer anterior; e 39 pronunciamento 
- (reexame solicitado em plenário), mantendo seus pareceres anteriores, com 
voto vencido dos Senadores Leite Chaves e Cunha Lima. 

4 

Votação, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade, 
nos termOs do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n'~ 196, de 1979- Complementar, do Senador Franco Montoro, que dispõe 
sobre o pagamento de pensão aos dependentes do trabalhador rural falecido 
antes de 31 de dezembro de 1971, tendo 

PARECER!õS. sob n•s 43 e 1.005. de 1980, da Comissão: 
- de Constitui cão e Justica---=- /P pronunciamento: pela 

inconstitUciOhalidade, com voto vencido dos Senadores Leite Chaves e 
Cunha Uma; 2" pronunciamento- (reexame solicitado em plenário): manten
do seu pronunciamento anterior, com voto vencido dos Senadores Leite Cha
ves e Cunha Lima. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 172, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia Como conclusão de seu Parecer nv 
1.258, de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a 
elevar em Cr$ 1.785.620.157,75 (um bilhão, setecentos e oitenta e cinco mi
lhões, seiscentos e vinte mil, cento e cinq-Uenta e sete cruzeiros e setenta e 
dnco centavos) -o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.259 e 1.260, de 1980. das Comissões: 
-de ConslitU1ção e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

6 

Votação,- em turno único, -do -PfO}etO-~de ResoJução n"' 177, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer.n"" 
1.273; de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mossorô (RN) a 
elevar em CrS 315.464.652,36 (trezentos. e quinze milhões, quatrocentos e 
sessenta e quatrO mil, seiscentos e cinqUenta e dois cruzeiros e triilta e seis 
Centavos) o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECERES. sob n•s 1.274 e 1.275, de 1980. das Comissões: 
- de'Constituição e "Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 178, de 1980 
(apresentado pela·Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"" 
1.277, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio das Pedras (SP) a 
elevar em CrS 29.983.645,00 (vinte e nOve milhões, novecentos e oitenta e três 
míl e seicentoS e quarenta e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo -

PARECERES. sob n•s 1.278 e 1.279, de 1980. das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
---=-' de Munictpios, favorável. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 179, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia· como conclusão de seu Parecer n"' 
1.280. de 1980). que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC) a 
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elevar em Cr$ 1.530.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n"'s 1.281 e 1.282, de 1980, das Comissões: 
- de Constitui"cão e-Tustica, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 1_80, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.283, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araripina (PE) a 
elevar em Cr$ 2.600.000,00- (dois milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.284 e 1.285, de 1980, das Comissões: 
-de Constituiçâo e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

10 
Votação, em turno único, do Projeto de E.e1!ol!lção n9 181, de 1980 

(apresentado pela COmissãO de Economia ComO conclusão de seu Parecer n9 
1.286, de 1980), que autoriza a PrefeitUra Municipal de A rês (RN) a elevar em 
Cr$ 1.448.100,00 (um milhão, quatrocentOs -e quarenta e oito mil e cem 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.287 e 1.288, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurÚiicidade; e 
-de MunicfpiOs, favorável. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 182, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer.n"' 
1.289, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande 
(PB) a elevar em CrS 23.600.000,00 (vinte e três milhões e seiscentos mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.290 e 1.291, de 1980, das Comissões: 
-de, ConstituiçãO e Justiça, peJa conslituciórialidade e juridicidade; e 
- de MunidpiOs, favorável. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto- de Resolução n9 183, ·de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia coino conclusão de seu Parecer n9 
1.292, de 1980), que àutoriza a Prefeitura Municipal de Campos Belos (GO) a 
elevar. em Cr$ 895.100,00 (oitocentos -e noVenta e cinco mil e cem cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.293 e 1.294, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

13 

Votação, em turno úniCO, do Projeto de Resolução n9 184, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.295, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dueré (GO) a elevar 
em CrS 767.700,00 (setecentos e sessenta e sete niil e setecentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.296 e 1.297, de 1980, das Comissões: 
-de Constiturçao e-Justiça;-pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munidpios, favorável. 

14 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 189, de 1980 
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.310, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Velho (RN) a 
elevar em CrS 2.909.300,00 (dois milhões, novecentos e nove mil e trezentos 
cruzeiros), o montante de sua- dívida consolidada~ tendp 

PARECERES, sob n•s 1.311 e 1.312, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e JustiÇa, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munic(jJiiis~ fávorãvel. 

15 

Votação, em turno único, do Projeto_ de Resolução n9 194, de 1980 
(apresentado pela ComiSsão de ~COIJ.Ontia como conclusã9_de seu Parecer n9 
1.325, de 1980), que autOriza a Prefeitura Municip~l de Teresina (PI) a elevar 
em CrS 37.265.300,00 (trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil e 
trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.326 e 1.327, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munic(pios, favorável. 

16 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nY 201, de 1980 
(apresentado pela ComíssãO de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 
1.345, de 1980, com voto vencido, em separado, do Senador Lázaro 
Barboza), que autoriza o Governo do Estado de Goiás a realizar operação de 
empréstimo externo, no valor de USS 35,000,000.00 (trinta e cinco milhões de 
dólares norte-ameríCanos) destinado a financiar programas do Estado, tendo 

PARECER, sob n' 1.346, de 1980, da Comissão: 
- de ConstituiÇão e Justiçã, pela constitucionalidade e juridicidade. 

17 

Votação, em turno único, do _Projeto de Resolução n9 1, de 1981 
(ripreseniãdo j:>efa COmissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n"' 4, 
de 1981, com voto vencido do Senador Lázaro Barboza), que autoriza o 
Governo do Estado de Pernambuco a realizar empréstimo externo no valor 
de USS 25,000,000.00 (vinte e cini::o milhões de dólares norte-americanos) ou 
o equivalente em outra moeda, destinado ao desenvolvimento agropecuádo 
do Estado, tendo 

PARÉCERES, sob n•s 5 e 6, de 1981, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

18 

Votação, eill tUrno -único, do Projeto de Resolução n9 21, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n"' 
108, de 1981, com voto vencido dos_ Senadores José Fragelli e Affonso 
Camargo), que autoriza a PrefeitUra Municipal de São Caetano do Sul (SP) a 
realizar operação de empréstimo externo, no valor de US$ 20,000,000.00 
(vinte milhões de dólares norte-americanos), destinado a finaildã.r o 
programa de inveStiinentos urbanos, tendo 

PARECERES, sob n•s 109 e 110, de 1981, das Comissões: 
- de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

19 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 20, de 1981 
(apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu parecer n9 
106, de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a 
realizar operação de emprêstinio externO, ilo valor de US$ 20,000,000.00 
(vinte milhões de dólares), destinado ~ financiar programas de 
empreendimentos industriais, agroindústria, infraestrutura e promoção 
social, tendo 

PARECER, sob n• 107, de 1981, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

20 

Votação em primeiro turno, do Projeto_ de Lei do Senado n9 351, de 
1979, do Senador Roberto Saturnino, que dispõe a respeito da especialização 
de engenheiro_s e arquitetos em "Engenharia_ de Segurança do Trabalho" e da 
profissão de "Técnko -de Segurança do Trabalho" e estabelece providências, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 863 a 865, de 1980, das Comissões: 
-de ConstituiÇãõ e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicid~de, com 

etilenl:ia que ap~esenta, de número 1-CCJ; 
-de Legislação Social, favorável ao Projeto e à Emenda da Comissão de 

Constituição e Justiça; e 
- de Educação e Cultura, favorãvel ao projeto e à emenda da Comissão 

de Constituição e Justiça. 

21 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n9 49,_ de 1979, do Senador Orestes Quércia, que 
eleva o valor da importância a ser depositada em favor do empregado, 
quando rescindido seu contrato sem justa causa, alterando o art. 69 da Lei do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- 5.107, de 13 de setembro de 1966 
- e determina outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 1.026, de 1980, da Comissão: 
--- de Cons_tituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto 

vencido, em separado, do Senador Cunha Lima e vot.o vencido dos Senadores 
Franco Montoro e Tancredo Neves. 

22 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridlddade, nos 
termos do art. ~96 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessã-o de 
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aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo 
PARECER, sob n• 1.006; de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela injufidicidade, com voto vencido dos 

Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador 
Aderbal Jurema. 

23 

Votação, em primeiro turno (aprecia-çãõ· pfeliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n"' 142, de 1980, do Sen~dor Orestes Quércia, 
alterando dispositivo da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe 
sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, ten5'~_ 

PARECER, sob n• 1.034, de 1980, da Comissão 
- de Constitufçãà e--Justiça, pela inconstitu-CiOnalidade. 

24 

Votação, em primeiro turno· (a:pteclação preliminar da 
constitucionalidade, nos· termos do art. 296 do _Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n"' 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que 
isenta do imposto de renda o 13"' salário, tendo 

PARECER, sob n• 64, de 1981, da Comissão 
- de Constituição e Justiça. pela inconstitucionalidade. 

25 

Votação, em priiTll~iro turno (apreciação preliminar da 
constituCionalidade e juridicidade, nos termos do art._ 29_6 do Re6imento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 163, de 1980, do Senador Orestes 
Quércía, que dispõe- sobre a concessão de aposentadoria especial para os 
garçons, tendo 

PARECER, sob n• 1.009, de 1980, da Comissão 
-de ConstliulÇãâ e JuStiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 50 minutos.) 

DISCUJISO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÁSIO VIEI
RA NA SESSÃO DE /l-5-81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC. Para_ uma comunicação.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, meu Estado de Santa Catarina está enlutado. 

Faleceu, na manhU de hoje, aqui em Brasília, o Dr. Aroldo Carneiro de 
Carvalho, vitiniado por uma parada cardíaca. 

Aroldo Carneiro de Carvalho, meu coestaduano, natural da cidade de 
Canoinhas, desde os primórdios manffestou uma acentuada vocação pública. 

Em 1945 foi um -dos fundadores da UDN em Santa Catarina. Por esse 
Partido candidatou-se e foi eleito deputado estadual pela região de Canoi
nhas e municípios circunvizinhos. Em 1951 serviu ao Governador lrineu 
Bornhausen, como Secretário de Viação e Obras Públicas, Foi 
posteriormente eleito deputado federai, e -reefe1to. Nas iíltimas eleições 
majoritárias prestou- ·a- suã colaboração à Aliança Renovadora Naciorial, 
disputando uma cadeira no Senado d_a República, numa sublegenda. 

Na sua longa vida pública, serviços inestimáveiS prestou ao Estado de 
Santa Catarina. - -

O Sr. Louril•a/ B_aptista (PDS - SE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÂSIO VIEIRA (PP - SC) - Ouço o nobre Senador 
Lourival Baptista. 

O Sr. Lo!frival Baptisrã (PDS_-_SE)- Assado-me :3.o voto de pesar que 
V. Ex' presta à memória do ex-Deputado Aroldo Carvalho. Santacataríi"Je"tlse 
iluStre; foi meu· companheiro na Câmara dos Deputados. Bem faz V. Ex' em 
exaltar a personalidade desse homem que prestou relevantes serviços ao seu 
Estado, quando deputado fede_ral. 

O SR. EVELÂSIO VIEIRA (PP- SC)- Muito obrigado pelo aparte. 
Aroldo Carvalho foi homem de grande inteligência, de grande talento, 

de grande percepção. Homem de grande _espírito de lutn. de grande 
combatividade e que, em toda a sua trajetória, sempre mereceu dos seus 
adversários, como nós-que pertencemos ao Partido Popular, o mais profundo 
respeito pela sua postura Correta e pelo seu espírito de luta em favor do seu 
Partido e das grandes causas de Santa Catarina. 

Aroldo Carvalho foi t~:mgra~de nome no meu Estado. Por isso, a gente 
de Santa Catarina está de luto, chora a perda desse grande filho, que- repito 
- inestimáveis serviços prestou à terra barriga-verde. 

Era o Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho casado com D. Diva Zaniolo, de 
família. tradidonal da Cidade de Canoinhas. Deixa várias filhas, genros, netos 
e netas. 

Com este registro, Sr. Presidente, expresso à família enlutada, ao PDS, 
minha expressão de dor. (Muito bem!)_ 

ATAS DE COMISSOES 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem nP 23, de 198/a 
CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do 
Congresso Nacional o texto do Decreto-Lei nP 1.824, de 22 de 
dezembro de 1980, que "altera disposições da Lei nP 5.787, de 27 de ju
nho de 1972, modificada pelo Decreto·Lei n? 1.693, de 30 de agosto de 
1979, extingue gratificação, e dá outras providências'~. 

1' Reunião (Instalação), realizada em 14 de abril de 1981. 

Aos quatorze dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e 
um, às dezesseis horas e trinta niinutoS, -n.rSala da ComisSão de Finanças, no 
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Bernardino Viana, Passos 
Pôrto, Almir Pinto, Jutahy Magalhães, Martins Filho, Jorge Kalume, Mauro 
Benevides, Gastão Müller, Alberto Silva e Deputados Alexandre Machado, 
Francisco Rollemberg, Pedro Ivo e Geraldo Fleming, reúne-se a Comissão 
Mista, incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n"' 23, de 1981-CN, 
do Senhor - Presidente da República submetendo à deliberação do 
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n"' 1.824, de 22 de dezembro de 
1980, que "altera disposições da Lei n• 5.787, de 27 de junho de 1972, 
modificada pelo Decreto·lei n"' 1.693, de 30 de agosto de 1979, extingue 
gratificaÇão~- e--dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhor~~ Senadores 
Henrique Santillo, Roberto Saturnino e Deputados Antonio Gomes, Hélio 
Levy, Antonio Ueno, Antonio Zacharias, Antonio Pontes, Ney Ferreira e 
Marcello Cerqueira. 

De acordo com o que pteceitua o Regimento Corilürli, aSsUme- a 
Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Alm.ir Pinto, que declara 
instalada a Coinissão.· 

Em obediência- ã 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 
Deputado Pedro Ivo para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Geraldo Fleming ............................ 12 votos 
Deputado Pedro Ivo ........................... -........ _01 voto 

Para Vice-Presidente: 
Deputado Antonio Gomes ........ , ._ .......... , ... _ ..... 13 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da 
Comissão, os Senhores Deputados Geraldo Fleming e Antonio Gomes. 

Assumindo a Presidência o_ Senhor Deputado Geraldo Fleming 
agradece, em nome do Senhor Deputado Antonio Gomes e no seu próprio a 
honra com que foram diStinguidos e designa o Senhor Senador Jorge Kalume 
para relatar 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
rá assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irá à 
publicação. 

COMISSÃO MISTA 

lncuf!!bida de estudo e parecer sobre a Mensagem nP 26, de 1981-
(CN), do Senhor P~esidente da República submetendo à deliberação 
do Congresso Nactonal o t.exto do Decreto-lei n? 1.826, de 22 de 
dezemb~o de 1980, que ureajusta os vencimentos, salários e proventos 
dos ~e~vid?res da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, e dd outras 
provzdenczas". 

1' Reunião (instalação), realizada em 15 de abril de 1981 

Aos quinze dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e um, 
às dezesseis horas,_ na Sala da Comissão de Finanças, no S,_ .1do Federal, 
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presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume, Aloysio Chaves, Bernardino 
Viana, José Lins, Martins Filho, Humberto Lucena, Lázaro Barboza, José 
Fragelli, Affonso Camargo e Deputados Vicente Guabiroba e Juarez 
Furtado, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de e~tudo e parecer sobre a 
Mensagem n• 26, de 1981-(CN), do Senhor Presidente da República 
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'i' 
1.826, de 22 de dezembro de 1980, que "reajusta os vencimentos, salários e 
proventos dos servidores da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, e dá 
outras providências"; 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Milton Cabral, Nelson Carneiro e Deputados Ary Kffuri, Bezerra de Melo, 
Hugo Rodrigues da Cunha, João Carlos de Carli, Norton Macedo, Airon 
Rios, Jorge Gama e Brabo -de- Carvalho. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Prcsidêncfa, eve~:h.tãTITiente; o ... -..,hoT f"'enador José Frag_elli que declara 
instalada a Comi.>são. -

Em obediênr ia ~ -dí~flOsitivo regí1 1ental, o Serihor Presidente esclarece 
que irá proceder~ eleição do Presidenle e do V!~~Pr~idente -dã Comi~são. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Jose Fr-a8,elli convida o Senhor 
Senador Humberto Lucena para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Deputado Juarez Furtado ...... ~· ..... _, '~-·-·~-·~·-·-· . . . . ... • 11 votos 
Deputado Airon Rios .... '-"'. " .. ·-"·=-=- -~---~-·. ·" •.. ~ ••.• 01 voto 
Para Vice-Presidente: _ 
Deputado Ary Kffuri ............. ·- .. ·~··-~··-········~!O votos 
Deputado Jorge Gama . ,_ .. ,_, ·-·-·-·--·-·-·--·-· ..... ---· ~· ........ - .02 votos 
São declarados eleitos; respectivamente, Presidente! e Vice-Presidente, Os 

Senhores Deputados Juarez Furtado e Ary KffurL 
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Juarez Furtãdo agradece, 

em nome do Senhor Deputado Ary Kffuri e no seu -próprio, a honra coin que 
foram distinguidos e designa o Senhor Senador Aloysio Chaves par"! relatar a 
matéria. ~ - -

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Maria de Lourdes Sampaio, Assistente da Comissão, lavi-ei a presente Ata, 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros 
da Comissão c irá a publicação. · 

COMISSÃO MISTA 

/ncum!Jida de estudo e parecer sobre a Mf!nsagem nP 27, t[e 1981-
(CN), do Senhor Presidente da Repúhlicã siibmeteádO"il deliberação 
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nP 1.827, de 22 de 
dezembro de 1980, que "reajusta os vencimentos, salários e proventos 
dos servidores da Secretaria-Geral do tribunal de Contas da União, e 
dá outras providências". 

1"- Reunião (instalação) realizada em 15 de abril de 1981. 

Aos quinze dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e um, 
às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no 
Senado Federal, presentes os Senhores "Seriai:fores Jorge Kalume, Aloysio 
Chaves, Bernardino Viana, José Lins, -M<i.rtins Filho, Dejandir Dalpasquale, 
Laélia de Alcúntara, Roberto S<iturnino, José fragelli, Luiz Fernando Freire e 
Deputados Homero Santos e Walter Silva, reúne-se a ComisSão Mista, 
incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n'i' 27, de 1981-(CN), do Se~ 
nhor Presidente da República submetendo à deliberação do Cõ-n-gresSo 
Nacional o texto do Decreto-lei n~' 1.827, de 22 de dezembro de 1980, que 
"reajusta os vencimentos, salários e proventos a·os- -s"ervídOres da Secretaria
Geral cfO Tribunal de Contas da Uníão, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, o S_enhor Senador 
Milton Cabral e Deputados Bias Fortes, Emídio Perondi, Gióia Júnior, João 
arruda, Simão Sessin, Ainílcar de Queiroz, Angelina Rosa, Nivaldo Krilger e 
Rosa Flores. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Cõriiiim, assume -a 
Presidêilcia, eventualmente, o Senhor Senador José- Lins que declara 
instaluda a Comissão. 

Em obediência u dispositiv-o regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder a eleiÇão dá-Presidente e do V ice~ Presidente da Comissão. 

~ Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador José Lins convida o Senhor José 
Fragel!i para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verilica"se o segu-inte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Dejandir Dalpasquale 
Senador Martins Filho 

_ II votos 
1 voto 

Para Vice-Presidente: 
Senador Bernardino Viana ........................ -.... 9 voto~ 
·Senador Jorge Kalume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Pr~~dente, 
os Senhores Senadores Dejandir Dalpasquale e Bernardino Viana. 
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Dejandir Dalpasquale 

agradece, em nome do Senhor Senador Bernardino Viana e no seu próprio~ a 
honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Simão 
Sessiri para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião e, para constar, eu, 
Maria de Lourdes Sampaio, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata, 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros 
da Comissão e irã à publícação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem nP 30 de 1981-
CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do 
Congre~so Nacional o texto do p~creto-lei nP 1.830, de 22 de 
dezembio de 1980, que '~reajusta os valores de -rencimentos e proventos 
dos Membro~ do Tribunal de Çontas do __ Distrito Federal e respectivo 
MinistériÕ Pliblico, e dá outras providências". 

1• Reunião (Instalação), realizada em 20 de abril de 1981. 

Aos vinte dias do mês de abril do ano de mil novencentos e oitenta e um, 
às dezesseis horas, na Sala da Comissão de Fínanança:S, no Senado Federal, 
Presentes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Passos Pôrto, José Lins, 
Moacyr Dalla, Luiz Cavalcante, Lourival Baptista, Lázaro Barboza, Alberto 
Silva e Deputados Milton Brandão, Paulo Lustosa, Leorne Belém, Aldo 
Fagundes e Pimenta da Veiga, reúne-se a COmissão Mista, incumbida de 
estudo e parecer sobre a Mensagem n9 30, de 1981-CN, do Senhor Presidente 
da República sUbmetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do 
Decreto-lei n~' 1.830, de 22 dezembro de 1980, que "reajusta os valores de 
vencimentos e proventos dos Membros do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal e respectivo Ministério Público, e dá outras providências". , 

Deixam de comparecer, por motivo justi_licãdo, os Senhores Senadores 
Henrique Santillo, Mauro Benevides, Saldanha Serzi e Deputados Adhemar 
de Barros Filho, Delson Scarano, Joel Ribeiro, Leur Lomanto, José Carlos 
Fagu~des e Gilson de Barros. -

De acordo com o _que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Luiz Cavalcante, que declara 
instalada a Comissão. 

Em obediência 3 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 Pimenta da Veiga para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Deputado Aldo Fagundes .................••.........•.. 12 votos 
Deputado Pimenta da Veiga ............................ 01 voto 
Para Vice·Presidente: 
Deputado Milton Brandão .............................. 12 votos 
Deputado Paulo Lustosa .... -............. ~ .............. 01 voto 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os 

Senhores Deputados Aldo Fagundes e Milton Brandão. 
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Aldo Fagundes agradece, 

em nome do Senhor Deputado Milton Brandão e no seu próprio a honra com 
que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Passos Pôrto para relatar 
a matéria-. 

Nada mais heVendo 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, demais membros da Comissão e irã à 
publicação. 

COMISSÃO~MIST A 

Im:umbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n!' 34, 
de 1981-CN, do Senhor Presidente da Repúhlica submetendo à delibe
ração do Congresso Nacional, o texto do Decreto-lei nP1.834, de 23 de 
dezembro de !980, que "reajust~_ os vencimentos, salários e proventos 
dos Sen•idores do Superior Tribunal Militar e das Auditorias da 
Justiça Militar, e dà outras providencias". 
I~ Reunião {lnstalatào), realizada em 28 de abril de 1981. 

Aos vinte c oito dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e 
um, às dezesseis horas e quinze minutos, na Sala da Comissão de Finanças, 
no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Moacyr Dalla, Lourival 
Baptista, Bernardino Viana, Luiz Cavalcante, Jorge Kalume, Lomanto 
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Júnior, Alberto Silva, Gastão MUller e Deputados Adalberto Camargo, João 
Faustino, Paulo Studart, Gilson de Barros e Celso Peçanha, reúne-se a 
Comissão Mista, "inctirilbida de examinar parecer sobre a Meilsagem n'i' 34 de 
1981-CN, do Senhor Presidente da República submentendo à deliberação do 
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.834, de 23 de dezembro de 
1980, que "reajusta os vencimentos, Salãrios e proventos dos Servidores do 
Superior Tribunal Militar e das Auditorias- dã JUstiça Militar, e dã outras 
providências". -

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Mauro Benevides, Itamar Franco, Lâzaro Barboza e Deputados Divaldo 
Suruagy, Hélio Levy, Luiz Rocha, Paulino Cícero, Ary Kffuri e· Horácio 
Ortiz. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, ãssume a 
Presidência, eventUalmente, o Senhor Senador Lourival Baptista, 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 Lourival Baptista convida o Se
nhor Deputado João Faustino para funciOnar--como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Deputado Gilson de Barros ............................. li votos 
Deputado Horácio Otiz ................................. 02 votos 
Para Vice-Presidente: 
Deputado Adalberto Camargo ....... -.................... I I votos 
Em branco ............. ~: ... . _ ..... _ ..................... 02 votos 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os 

Senhores Deputados Gilson de Barros e Adalberto Camargo. 
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Gilson de Barros 

agradece, em nome do Senhor Deputado Adalberto Camargo e no seu pró
prio, a honra com que foram distingUidos e designa o Senhor Senador 
Lomanto Júnior para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Mauro Lopes de Sá, 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 
Incumbida de ..examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n.f' 40, 

de 1981-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à delibe
ração do Congresso Nacional o t.exto do Decreto-lei nPJ.840, de 23 de" 
dezembro de 1980, que ' 4reajusta os vencimenÍos, salários e proventos 
dos Servidores das Secretarias da Justiça Federal de Primeira 
Instância, e dá outras providências". 

1' Reunião (Instalação), realizada em 06 de maio de 1981 
Aos seis düis do mêS de maiO dO ano de mil novecentos e oitenta e um, às 

dezessete horas e quinze minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no 
Senado Federal, presentes os Senhores SenadOres. Aloysio Chaves, Passos 
Pôrto, Lenoir Vargas, José Lins, Raimundo Parente, Almir Pinto, José 
Fragelli, Gastão Miiller e Deputados Albérico Cordeiro, Leur Lomanto, 
Antônio Florêncio e Horãcio Ortiz, reúrie·se aoComlssão--Mfsta, incumbida 
de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 40, de l98I·CN, do Se
nhor Presidente da República submetendo à deliberação do- Congresso 
Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.840, de 23 de dezembro de f980, que 
.. reajusta os vencimentos, salârios e proventos dos Servidores _das Secretarias 
da Justiça Federal de Primeira Instância, e dâ outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senadores Franco 
Montoro, Orestes Quércia, Leite Chaves e Deputados Carlos Alberto, 
Hydekel Freitas, João Arruda, Pedro Corrêa, Antônio Pontes, Audâlio 
Dantas e Amadeu Geara. 

De acordo com o que preceitua o Regimen~~ . Coi'num, assume a 
Presidência, eventUalmente, o Senhor Senador José ·F.ra~li, que declara 
instalada a Comissão. · .. , -l 

Em obediência a dispositivo" regiment~l~_o _Senh_()_r PreSidé*~"esclarece 
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da ~t>missão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador José FniS:elli convida o Senhor 
Deputado Antõnio Florêncio para funcionar como e~crutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultatimJ 
Para Presidente: J ·r 
Deputado Horácio Ortiz .................•......... .11 • , • 10 votos 
Deputado Amadeu Geara .... , .... ~ ..... · ............ l ••• 02 votos 
Para Vice-Presideme: 
Deputado A Ibérico Cordeiro .......•. _ .. : .... ~ ........•.. 11 votos 
Deputado Leur Lomanto ...... -.................... -. ·~- .... 01 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e V ice-Presidente, os 
Se.nhores Deputados Horácio Ortiz e Albérico Cordeiro. 

AssumindO a Presidêricla O SenhOr DCfmtado Horácio Ortiz agiãâece, 
em riome do Senhor Deputado Albérico Cordeiro e no seu próprio, a honra 
com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Passos Pôrto para 
relatar a matéria. 

Nada rri<iis Ji3Verido 3. 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, serâ assinada pelo Senhor Presidente, 
demais Membros da Comissão e irâ à publicação. 

. COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem nP 41, 
de 1981-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à delihe~ 
ração~do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nP1.841, de 29 de 
dezembY.i:J de 1980, que ''dispõe sobre heneflciosfiscais a investimentos 
de interesse econômico-social, altera o Decreto-lei n? 157, de 10 de fe
vereiro de 1967, e dá outras providências". 

P Reunião (Instalação), realizada em 6 de maio de 1981. 

Aos seis dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta e um, às 
dezesseis horas e vinte minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado 
Federal, presentes os Senhores Senadores Bernardino Viana, Almir Pinto, 
Lomanto Júnior, Gabriel Hermes, Raimundo Parente, Josê Lins, Roberto 
Saturnino, Mauro Benevides. Affonso Camélrgp e Deputados Erasmos Dias, 
Jairo Magalhães e Alberto Goldman, reúne--se a Comissão Mista, incumbida 
de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 41, de 1981-CN, do Se
nhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Na
cional o texto do Decreto-lei n' 1.841, de 29 de dezembro de 1980, que "dis
põe sobre benefidOS fiScais a investimén.toS de inteiesse econômico-social, al
tera o Decreto-lei n9 157, de lO de fevereiro de 1967, e dâ outras providên
cias". 

Deixam- de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Marcos Freire, Mendes Canaie e Deputados Aécio Cunha, Cesário Barreto, 
Léo Simões, Rezende Monteiro, Pedro Caro lo, Rui Silva, Hélio Duque e Fe
lippe Penna. 

De ãcordo 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 disposiHvo regimentar; 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 De
putado Alberto Goldman para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 

Senador M-8:Uro Benevides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 11 votos 
Em branco ................ -...... ~--· . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 voto 

Para Vice-Presidente: 

Senador José Lins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 votos 
Em branco .................................... ~.... 01 voto 

São declarã.dos eleitos, respectivamente, Presidente e V ice-Presidente, os 
Senhores Senadores Mauro Benevides e José Lins. 

_ Assumindo a Presidência o Se_f!_hor Senadqr M_auro Benevides agradece, 
em nome do Senhor Senador José Lins e no seu próprio, a honra com que fo
ram distínguidos e designa o Senfiõr-nepütadO Jairo Magalhães para relatar 
a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Mauro Lopes de Sá, Assistente çia COmissão;lavrei a presente Ata que, lida e 
.ii provada, serã -assínada pelo Senhor Presideil.te, demais Membros da Comis
são e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n"' 11, de 1981, que "fixa em doze meses, no 
mínimo, os prazos para cessação dos casos de inelegibilidade". 

1' Reunião (Instalação), realizada em 8 de abril de 1981. 

Aos oito dias do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e um, às 
dezesseis horas e quarenta minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no Se
nado Federal, presentes os Senhor~ Senadores Almir Pinto, Aderbal Jurema, 
Lenolr Vargas, Franco Montoro, José Richa. Affonso Camargo e Deputados 
Inocênciõ Oliveira, Siqueíia _CanlpOs, Ojalma Bessa, Adhemar Santillo, 
Tardsio Delgado, Flâvio Chaves, Peixoto Filho e João Linhares, reúne-se a 
Comissão Mista ·do Congresso NaCional, incumbida de examinar e emitir pa· 
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recer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nç 11, de 1981, que "fixa em 
doze meses, no mírfimo, oS prazo:f pàfa cessação dos casos de inelegibilidaR 
de''. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Bernardino-Viana, Jorge Kalume, Hugo Ramos, Nelson Carneiro, Gastão 
MUller, e Deputados Jorge Paulo, Josi_as Leite e Jorge Arbage. -

De acordo co_m_o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Almir PintO, que declara instalada 
a ComiSsão. _ _ _ 

Em seguida, o Senhor Deputado Peixoto Filho levanta uma questão de 
ordem, indagando da Presidência se uma PropOsta de Emenda à Constituiçao 
de sua autoria apresentada à Mesa do Senado Fedc:ral, versando s-obre ames
ma matéria-, já foi"-anexâda à esta, que hoje começa a tramitar neste Orgão. 
Após consultar a Seçretaria da Coniissão, ó Se-ri.hor Senador Almir Pinto es
clarece não ter havido, ainda, nenhuma <;Ieterminação neste Sentido, pelo SeR 
nhor Presidente do Congresso Nacional, a quem- compete ta(diterffiinaçãO. 

Em obediência a diSpOSitivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da ComiSsão. 
Distribuída as cédulas, o senhor Senador Almir Pinto convida_ Õs Senhores 
Deputados Djalrna Bessa e Peixoto Filho para funcionarem corno escrutina
dores. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Adhemar Santillo .......•..••• ·- ......... . 
Deputado PeixOto Filho ........... ~ .• __ .•.••. -....•. 
Em branco ....•.............•.••• .,.~ .--·. ·-· .· •... -.-M _ 

Para Vice-Presidente: 
Deputado Inocêncio Oliveira ........ --·-·--~-------~ ... ~ •. 
Senador Aderbal Jurem a ....... ·~-----·~~ .••.•..•...•• 
Em branco .....•...... ;-........ ~.~~~---~--~-~~·~·-·-

10 votos 
2 votos 
2 votos 

9_ votos 
l_voto 
4 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os 
Senhores Deputados Adhemar Santillo e Inocêncio Oliveira. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Adhemar Santillo agrade-
ce, em· nome do Senhor Deputado Inocêncio OliVeira e- no seu próprio, a hon
ra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Aderbal Jurema 
para relatar a Proposta, convidando-o, em seguida, para tomar assento à Me-
sa. 

Usando da palavra, o Senhor Senador Aderbai Jurema tece comentários 
sobre a proposição, enfatizando que, a mesma, versa sobre matéria estrita
mente política. 

Antes de_dar por terminados os trabalhos da Comissão, o Senhor Presi
dente informa que o prazo- regimental para o recebimento de emendas, que 
porventura sejam apresentadas à Proposta, encerrar-se--á no dia ·16 de abril do 
corrente, às dezoito horas e trinta minutos. 

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, serâ assinada pelo Senhor PiCsidente, de
mais membros da Comissão e irã à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição nP 16, de 1981, que "acrescenta parágrafo ao 
artigo 101 da Constituição Federal. 

lt- Reunião (instalação), realizada em 28 de abril de 1981 

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano_ de m_i_l novecentos e oitenta e 
um, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala Q.a Comissão de Finanças, no 
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Lomanto JY-nior, Aderbal 
Jurema, Lourival Baptista, Bernardino Viana;-Moacyr Dalla, Agenor Maria, 
Humberto Lucena, Lázaro Barboza, Affonso Cama_rgo e Deputados Emfdio 
Perondi, Gomes da Sil'i.a_e_ Juarez. Furt:;tdo, reúne-se a Comissão Mista do 
Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sObre a Propos
ta de Emenda à ConstituiÇão n9 16, de 1981, que "acrescenta parágrafo ao ar-
tigo 10 I da Con-stituição Federal". . 

Deixam de comparecer, por motivo jüstificãdo, os Senhores Senadores 
AJmir Pinto, Luiz Fernando Freire e Deputados Humberto Souto, Igo Losso, 
Darcílio Ayres, Manoel Goncalves, Heitor Alencar Furtado, Jorge Gama, 
Péricles Gonçalves e Oswaldo Lima. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Lourival Baptista, que declara ins
talada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo iegimeõ.ta]~-o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 

Dístribu1das as cédulas, o Senhor Senador Lourival Baptista convida o Se
nhor Deputado Juarez Furtado para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte· resultado: 
Para Presidente: · 
Senador Lázaro Barboza ..................... , ......... ~ LQ votos ~ 
_Senador Humberto Lucena-............................ _. 2 v~ tos 

Para Vice-Pi'esTdente: 
Senador Moacyr Dalla ........................•.. ·-···--~11 votos 
Em bran-Cõ ...............•• _ ..... "~ ~--_,.., ...........••••. 1 voto 

São declarados eleitos, respectívamente, Presidente e ViceRPresidente, os 
Senhores Senadores Lázaro Barboza e Moacyr Dalla. 

Assumindo a Presidêncía o Senhor S"ena"dor Lázaro Barboza agradece, · 
em nome do Senhor Senador Moacyr Dalla !;' no seu próprio, a honra com 
que foram disting_uidos e designa o Senhor Deputado Gomes da Siiva parare
latar a rúatéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Helena lsnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a 
pi".esente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, de
mais- Membros da Comissão e irã à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição nP 18. de 1981, iJue "dispõe sobre a contagem 
de tempo de serviço para efeito de aposentadoria e disponibilidade". 

I• Reunião, (instalação), Realizada em S de maio de 1981 

AOs cinco dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitent~ e um, 
às dezessete horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, pre
sen.tes os Senhores Senadores Raimundo Parente, Eunice Michiles, Jutahy 
Magãlhães, AgenOr Maria, Evandro Carreira, Roberto Saturnino, Affo"nso 
Camargo e Deputados Adroaldo C<:J.mpos, Homero Santos, Jorge Gama, Pe
dro Ivo, Carlos Santos e José Bruno, reúne-se a Comissão Mista do Con_gres~ 
so Nacinoal, incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de 

-Emenda à Constituição fl'i' 18, de 1981, que ·~dispõe sobre a contagem de tem
po de serviço p-ara efeito de aposentadoria e disponibilidade". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
José Uns, Lenoir Vargas, Passos Pôrto, Gastão MUller e Deputados Alcides 
Franciscato, Christóvam C~iaradía, José Amorim, Natal Galve e Jorge Fer-
raz. 

De acordo com o que preceittiã o Regimento ComUm, assume a Presi
dência, eventualmen:te, o- Senhor Deputado Carlos Santos que declara insta
lada a Comissão . 

. Em obediência a dispo-sitivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder a _eleiçãO do Presidente e do V ice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Deputado Carlos Santos convida o Senhor 
Senã.dor Raimundo Parente para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verificaRse o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Agenor Maria ...... _, ...........•............• ,_.12 votos 
Em branco·······················~~····~-~·--·~········· 1 voto 
Para Vice~Presidente: 

Senador Lenoir Vargas .......................... H ••• ~~ 12 votos 
Em branco ......•........ ··~··-- ............. ~············ l voto 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os 

Senhores Senadores Agenor Maria e Lenoir Vargas, 
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Agenor Maria agradece, em 

nome do Senhor Senador Lenoir Vargas e no seu próprio a honra com que fo
r~m distingUidos-~ desigiüf o Senhor Deputado Adroaldo Campos para rela R 
tar a Proposta. - -

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Helena lsnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a 
presente Ata Que, lida e aprOvada, será assinada pelo Senhor Presidente, deR 
mais Membros da Comissão e irá-à pUblicação. 

COMISSÃO MISTA 
Incumbida de examinar e emitlr parecer sobre o Projeto de Lei nP 

4, de 1981 -CN, que urestringe a aplicação do artigo 2P da Lei nP 
4.729, de 14 de julho de 1965, e do artigo 18, § 29, do Decreto-lei n"' 
157_, de 10 de fevereiro de 1967, e revoga o Decreto~lei nP 1.650, de 19 
de dezembro de 1978". 

1~ Reunião (instalação), realizada em 6 de abril de 1981 

Aos seis dias do mês de abril do ano dei: mil novecentos e oitenta e urn, às 
dezesseis horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, pre-
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sentes os Senhores Senadores Aloysio Chaves, Lenoir Vargas, Bernardino 
Viana, Murilo Badaró;Aderbal Jurema, Leite Chaves, José Richa, Josê Fra
gelli, Alberto Silva e Deputados José Mendonça Bezerra e Walter Silva, 
reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e 
emitir parecer sobre o Projeto de Lei n"' 4, de 1981-CN, que ••restringe a 
aplicação do artigo 2' da Lei n' 4.729, de 4 de julho de 1965, e do artigo 18, § 
2<?, do DecretoMlei n"' 157, de 10 de fevereiro d_e 1967, e revoga o Decreto-lei n<? 
1.650. de 19 de dezembro de 1978". 

Deixam de comparecer, por motivó justifiCado, os Senhores Senador 
Moacyr Dalla e Deputados Antônio Pontes, Odulfo Domingues, Nelson 
Morro, Fernando Magalhães, Adolpho Franco, Sebastião Rodrigues Júnior, 
Leite Schimidte, OSvaldo Lima, 

De acordo com o que preceitua o Regimento Coinum, assume a -Presi
dência, eventualmente, o SenhOr Senador Aloysio Chaves, que declara insta
lada a Coinissão, 

Em obediência a dispositiVo regühental, o s-e-nhor Presidente esclarece 
que irã PrOceder a eleíç30-âo Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. 
Distribuídas a.'> cédulas, o Senhor Seiiéidor Aloysio Chaves_conviçla o Senhor 
Senador José Richa para funCiOnai" cónlo- esci'i.itíriã.dor. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguTnre:resüTtado: 
Para Presidente: 
Deputado Walter Silva_ .. _ ........ ··-~.,_~~:~~~~-··~-----····-11 votos 
Em branco ·····~~-·-·-~.~-···..-·~----~~-4c~~-~--~---.;-·-··,_~-~-·"o!· l_voto 
Para Vice-Presidente: 
Deputado José Mendonça Bezerra . , ......... ~ ._ ... ~- .. ~ ~. 11 votos 
Em branco············-·············-~--.,~---····-.-.~- ... -.. - 1 voto 
São declarado_s_ eleitos, respectivamente, Presidente e Vi"ce-Presidente, os 

Senhores Deputados Walter Silva e Jos.é: Mendonça Bezerra. 
Assumindo u Presidência o Senhor Deputado Walter Silva agradece, em 

nome do Senhor Deputado José Mendonça Bezerra e no seu próprio a honra 
com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Aloysio_Çhaves para 
relatar a matéria. 

Nada mais havendo a truta r, encerra-se a reunião, lavrando eu, Claylton 
Zanlorenci, Assistente de Comissão, a -presente Ata que, lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irá à publi
~~ão. 

CONGRESSO NACIONAL 

Comissão Parlamentar de Inquérito 
(Requerimento n' 78/80-CN) 

t• Reunião (Instalação), realizada em 4 de dezembro de 1980. 

Às onze horas e treze minutos do dia quatro de dezembro de mil nove
centos eoitenta, na Sala da Comíssão de Economia no Senado Federal, pre
sentes os Senhores Sena,dQres Aloysio Chaves, Murilo Badaró, Franco Mon
tare, Mendes Canale e Deputados Erasmo Dias, Raimundo Diniz e Euclides 
Scalco, reúne-se a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada pelo Re
querimento n9 78, de 1980-CN, destinada a "examinar a escalada da ação ter-
rorista que se desenvolve no País". . 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador 
Moacyr Dalla e Deputados !talo Conti_ e Péricles Gonçalves. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Franco Montara, que declara ins
talada a Corriissão. 

Prosseguindo o Senhor Presidente esclarece que, em obediência a dispo
sitivo regimental, irá proceder a eleição do Presidente e do V ice-Presidente da 
Comissão. Distribuídas as cédulas de votação, o Senhor Senador FrancO 
Montoro convida o Sçnhor Senador Murilo Badaró para funcionar como es
crutinador, 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte re-sultado:_ 
Para Prr:sidente: 
Senador Mendes Canale . , ....... ,_ ... ·~~~-~.--.... _ 5 votos 
Senador Franco Montara , ...• , ... , .. -.-·-·-~ ,-,--.• ~._,_c-._·~ .. ~ 1 voto 
Para Vice-Presidente: 
Senador Aloysio Chaves .. _ .............• -~~. ~ ~ ... ~-·. ~~ ,_ .. ~ _i_votos 
Senador Franco Montara , ..... _, .. -._ .. ,_., ._... . . . . . . . . . . . I voto 

São declarado5 eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os 
Senhores Senadores Mendes Canale e Aloysio Chaves. 

Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Mendes Canale agradece 
em nome do Senhor Seria-dor Aloysio Chaves e no seu próprio, a honra com 
que foram distinguidos c designa para !elator, o Senhor Deputado halo Con
ti. 

Continuando, o Senhor Presidente comunica o recebimento de oficío da 
Liderança do Partido Democrático Soc.ial (PDS), indicando o Senhor Depu-

tado Erasmo Dias para integrar a ConfisSão em substituição ao Senhor De
putado Jorge Arbage. 

Em seguida, o Senhor Presidente consulta os Senhores Membros sobre o 
estabelecimento do roteiro da Comissão, visto que, amanhã, dia cinco (5), 
com o término da Sessão Legislativa, a Comissão não terã condições de de
senvolver o seu trabalho, sendo interessante já deixar estabelecidas as normas 
de trabalho. 

Com a palavra, o Senhor Senador Franco Montara, destaca a importân
cia dos trabalh_os da Comissão, passando às mãos do Senhor Presidente algu
mas denúncias que recebeu, talveZ por ser um dos autores do Requerimento 
pelo qual foi constituída a Comissão. 

Usando da palavra, a seguir, o-Senhor Senador Aloysio Chaves solicita o 
enCaminhamento a todos os membros d!:l Comissão, de cópias dos expedien
tes recebidos. O Senhor Presidente determina a Secretaria da Comissão que se 
cumpra a solicitação do Senhor Senador Aloysio Chaves, e agradece, mais 
uma vez, a honrá de presidir os trabalhos encerrando a reunião. 

Na~a __ mais havendo a tratar, eu, Elizabeth Gil Barbosa Vianna, Assis
~ente da Comiss~o, lavrei a presente Ata que,_ lida e aprovada será asSinada 
pelo Senhor Prisidentê e irá à publícã.ção, juritameilte Com o apanhamento 
taquigrálico da presente reunião. 

ANEXO À ATA DA i' REUNI10 (INSTALAÇÃO), REALI
ZADA EJ,14 DE DEZEMBRO DE /980. DA COMISSÃO PAR
LAMENTAR MISTÁ DE INQUER!TO, CRIADA A TRAVES DO 
REQUERIMENTO N• 78, DE /981J !CN). DESTINADA A EXA· 

_ MINAR A ESCALADA DA AÇÃO TERRORISTA NO PAIS. 
INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÃFICO COM 

PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SE
NHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO, SENADOR MENDES 
CANALE. 

O SR~ FRANCO MONTORO - Vamos dar início à ComiSsão Mista 
Parlamentar de Inquérito, que foi criada atravês do Requerimento n'? 78, de 
1980, destinada a examinar a ação terrorist<:\ que se desloca no País. Havendo 
número legal, poderemos passar à eleição _do Presidente e Vice-Presidente, 
Em seguida, o Presidente poderá fazer, depois de empossado, a escolha do 
Relator. De acordo com as indicaÇões das Lideranças, são indicados para 
Pr.csidente o Senador Mendes Canale e para Vice-Presidente o Senador Aloy
sio Chaves. Mas os Srs.. membros da Comissão têm a liberdade de votar de 
acordo com a sua convicção pessoaL Eu apenas cámunieo o que me informou 
a Mesa. 

Peço à secretária que proceda à chamada para a entrega das cédulas. 
Convido o Senador Murilo Badaró para ser o escrutinador. 

De acordo com o resultado, foram eleitos com 5 votos o Senador Men
des Canale, houve um voto para o Senador_ Franco Montara. Para Vice-
Presidente, o Senador Aloysio Chaves~ houve um voto para o Senador Fran
co Montara. Eu o considero empossado e convido o Senador MendeS-Canaie 
a assumir a Presidência dos trabalhos, agradecendo a colaboração dos demais 
presentes. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Assumindo a Presidência da 
Comissão, quero agradecer a confiança em nós depositada pelos nossos ilus~ 
tres companheiros de Comissão, e que me pede também nosso Vice
Presidente, o Senãdor Aloysio Chaves, que o faça também em nosso nome, 
aproveitando para declarar que a Presidência indica para Relator o Deputa
do ltalo Conti, que não pôde estar presente à nossa Comissão. Queria tam
bérll: o que,· aliás, deveria ter sido feito anteriormente, fazer a comunicação 
da Liderança do PDS, em que comunica a essa Comissão a indicação do 
nome do nobre Deputado Erasmo Dias para substituir e integrar o Deputado 
Jorge Arbage. Não é preciso que diga aqui aos nossos ilustres pares da impor
tância da nossa Comissão, que tem a: finalidade de eXaminar a escalada da 
ação terrorista que se_ desenvolve no País, COffi: o claro objetivo de impedir o 
processo de normalização democrática. O Parlamento não poderia ficar indi~ 
ferente ao que o P_aí_s vinha assistindo e, portanto, a constituição dessa Co
missão, com o sentido de ter o Congresso presente ao exame necessário do 
que ocorre no País, hoje nós escalamos esta Comissão, com muita honra para 
nós, nos foi delegada a Presidência dela. 
- -A- Presidência simPlesmente, por uma honra, varilos dizer, de organi
zaÇão, da própria CQmissão, porque não assiste apenas ao Presidente essa 
grande responsabilidade, mas é toda ela, dos_ senhores membros da Comis
são, responsabilidade igual a cada um de nós mas que nós, na Presidência, es
peramos contar com a colaboração estreita dos nossos ilustres pares. Quero, 
antes de en.cerrar a sessão, que os nossos ilustres membros se pronunciem, em 
relação à data de uma nova reunião, no sentido de assim podermos estabele
cer um roteiro dos nossos trabalhos. Não é preciso que se diga, todos nós sa
bemos. que no dia 5, Com o términ_o da seSsão legislativa, a Comissão não te
ria condições de desenvolver o seu trabalho, mas que não poderíamos tam-
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bém deixar de nesta oportunidade verificarmOs, se foi interess-ante julgar, de 
estabelecermos esse roteiro, consulta esta que faço aos nossos nobres pares, se 
poderíamos nesta mesma sessão fazê-lo, uma vez que_ do próprio requerimen
to da constituição desta Comissão, há seis ilens erri que se basearam os seus 
autores na sua proposição, havendo portanto, com a aprovação pelo Con
gresso, desses itens que será o primeiro roteifo para nós estabelecido, se nós 
prosseguirmos nesta ?essãqjá procedendo dentro desse roteiro, podemos d~
zer, preestabelecido pelos próprios parlamentares que solicitaram a consti
tuição da Comissão, o qual teve a aprovação do Congresso Nacional. É a 
consulta que a Presidênda faz, deixando assim _a palavra livre aos ilustres 
membros componentes da Comissão. 

Com a palavra o nobre Senador Franco Montara. 

O SR. FRANCO MONTORO- Sr. Presidente, V. Ex•, com muita exa
tidão, destacou a importância e a delicadeza do_s _trabalhos desta Comissão. f: 
importante que o Congresso Nacional, através, de um órgão_ com uma Co
missão Parlamentar de Inquérito" em que estão presentes todos os partidos, 
portanto todas as forças represcntatívas da Nação, acompanhe todos esses 
acontecimentos que estão preocupando todos aqueles que têm interesse n_a 
normalização da nossa vida pública. Infelizmente, por motivo de ordem regl
'Tlental, por dificUldades ocorrentes no transcurso da aprovaç~o de~te r~que: 

'lento, a CPI, só agora na véspera do encerramento da sessao leg1slahva, e 
o.{Ue se fala da Comissão. Disse V. Ex• também, com exatidão, que durante 
este período a Comissão não terá a oportunidade de realizar os seus trabalhos 
normais. Nada impede entretanto, que constituída a Comissão, V. Ex• como 
Presidente, e_o Vjce-Presidente, o Senador Aloysio Chaves, possam desde jâ 
receber comunicações e tomarem eventualmente providências cujo objetivo 
seria o de promover a apuração dessas denúnciaS, das responsabilidades, e~ 
suma praticar aqueles a tos que sejam necessários de acordo _com os aconteci; 
mentes. Nesse sentido acho que foi muito sábia a decisão do Congresso de 
conseguir a Com-iSSão, que já fica integnido nos !~abalhos do Congresso, um 
órgão competente para reCeber essas denúncias. Eu recebi, talvez fosse o au
tor do requerimento, algumas denúncias, que passo às mãos de V. Ex• para 
em seguida serem encaminhadas ao relat.or designado, e talvez outros 
membros também da Comissão tenham comunicações a fazer. Agora, um 
mês durante as ferias, a direção- da ComisSão_ ficará-sendo uma espécie de 
fórum para outros Que Poderão dirigir, todos aqueles interessados em trans
mitir infonriações que sejam do interesse aos membros desta Comissão. Não 
estâ presente o Relator, e normalmente é com a proposta do Relator que se 
aprova o plano de trabalho formado da Comis_s_ão. Acho que isso só pode ser 
feito realmente no início do próximo ano. Mas nada impede que, dada a gra
vidade ou a importância dos acontecimentos, a Mesa tome as providências 
que correspondam aos fins da ComisSãõ,--e a· Mesa, tanto V. Ex• como o Se
nador Aloysio Chaves, merecem inteira confiapç~ da Corfiissãó e do Congres
so NacionaL 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Com apalavra o nobre Sena
dor Aloysio Chaves. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- A Comissão delibera, por maioria devo
tos, indispensáveiS -as presenças do Presidente e do Relator. A sugestão do 
nobre Senador Franco Montoro, no sentido de encaminhar esses expedientes 
todos, que possam ter os membros a V. Ex• que, por sua vez, deverá encami
nhar ao Relator, e agora dito, fazerem chegar às mãos de cada um dos 
membros da Comissão, cópia do expediente para que possam estudar, prepa
rar e orientar o seu roteirO de trabalho, no seio desta Comissão. Estão aqui os 
termos desta proposição cOm distribuição, também, é o apelo que faço, de có
pia a todos os Membros da Comissão, estou-de acordo, com o nobre Senador 
Franco Montare. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Continua franqueada a pala: 
vra. Não havendo mais nenhum dos Srs. Membros da ComisSão qtie qUeira 
se manifestar, quero, como- PreSidente, dizer que, sem dúvida nenhuma,- acha
mos judiciosa medida, e a forma que, de fato, nós pretendemos orientar oS· 
trabalhos da ComissãO, de estarmos recebendo, durante o recesso, aquilo que 
nos foi enviado, e procuraremos, dentro da sugestão do nobre Senador Aloy
sio Chaves, de que a Comissão promoverá a tiragenl de cópias daquilo que 
nos foi endereçado, para fazer chegar às mãos dos Srs. Membros componen-
tes da Comissão~ -

Agradecendo, assim, mais uma vez, à honra que nos deram de presidir 
esta Comissão, espero- contar sempre com a valiosa colaboração de todos os 
membros, dos nossos eminentes companheirc;>s de Parlamento. 

Muito obrigado. Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às li horas e 30 minutos.) 

CONGRESSO NACIONAL 

Comissão Parlametttar !l-lista de Inquérito 

(Requerimento n' 78/80-CN) 

2~ Reunião, realizada em 11 de março de 1981 

Aos onze dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta e um, 
às dez horas e vinte e sete minutos, na Sala da Comissão de Finanças do Sena
do Federal, presentes os Senhores Senadores Mendes Canale (Presidente), 
Murilo Badaró, Moacyr Dalla, Franco Montoro e Deputados Ttalo Contí 
(Relator), Erasmo Dias, Raimundo Diniz e Euclides Scalco, reúne-se a CÇ)
missão Parlamentar Mista de Inquérito, criada pelo Requerimento n9 78, de 
1980-CN, destinada a "'examinar a escalada da ação terrorista no País". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Seriador 
Aloysio Chaves e Deputado Péricles Gonçalves. 

E dispensada a leitura da Ata da reuni_ão anterior pois as fitas ainda não 
foram transpostas. 

Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente esclarece que o objetivo 
da presente reunião é o estabelecimento do roteiro para a execução dos traba
lhos da Co111issão, cOncedendo a palavra ao Relator que, após agradecer por 
ter sido o escolhido para relator, passa à leitura do roteiro. 

Após a leitura do roteiro, o Senhor Presidente o coloca em discussão, 
concedendo primeiramente a palavra ao Senhor Deputado Erasmo Dias, que 
após tecer algumas co.nsiderações, apresenta Requerimento, que é lido pelo 
Senhor Relator, para que sejam ouvidos os_Senhores Hermes Batista, Romu
lo Romeiro Fontes, Marcus Vinicius, Pedro Lobo de Oliveira e Aristoil Oli
veira Lucena, ex-integrantes da org;mização terrorista VPR -Vanguarda 
Popular Revolucionária. 

Para um melhor ordenamento dos trabalhos, o Senhor Presidente escla
rece que continuará em discussão_a_proposição inicial, ou seja, o roteiro. 

Usam da palavra, a seguir, o Senhor Deputado Raimundo Diniz, o Se
nhor Presidente, para esclarecer o objetivo da CPI, respondendo ao aparte do 
Deputado que o precedeu e a seguir o Senhor Relator. 

Continuando a -discussão~-raz- Uso da palavra o Senhor Deputado Eucli
des Scalco, que encaminha à Mesa sugestões para que também sejam ouvidos 
os Senhores Antônio Carlos Carvalho, Vereador; o Presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Eduardo Seabra Fagundes; o Presidente da ABI, Bar
bosa Lima Sobrinho; o Jornalista Hélio Fernandes e o acusado dos atentados 
à OAB, à ABI e à SUNAB, Ronald Walters. 

Ainda na fase de discussão, usa da palavra o Senhor Senador Murilo Ba
daró, que, concordando com o Senhor Deputadq Raimundo Dinii, é contra a 
vinda do Senhor Luiz Carlos Prestes, que consta no roteiro apresentado pelo 
Senhor Relator. 

A seguir, o Senhor Senador Franco Montoro apresenta sugestão para 
que também sejam ouvidos os Senhores José -Carlos Dias e D. José Rodri
gues, respectivamente, Presidente da Comissão de Justiça e Paz e Bispo de 
Juazeiro, Bahia. -

Após alguns apartes, fica decidido o seguinte: são aprovados os nomes 
constantes do roteiro proposto pelo Senhor Relator, excluídos os de Luiz 
Carlos Prestes, Hans Horchem e Carlos Alberto Dellachiesa, a ordenação ini
cial dos trabalhos começando pelos Senhores Moacyr Coelho, Diretor-Geral 
do Departamento de Polícia Federal; do Doutor Eduardo Seabra Fagundes, 
do Vereador Antônio Carlos Carvalho e do Presidente da ABI, Barbosa Lima 
Sobrinho e todas as proposições ou sugestões oferecidas pelos Senhores 
MemPras_. 

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 assinada pelo Senhor Presidente e irâ à publicação, 
juntamente com o apanhamento taquigrâfico da presente reunião. 

ANEXO À ATA DA 2• REUNIÃO, REALIZADA EM li DE 
MARÇO DE I98I, DA COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA 
DE INQUERITO, CRIADA ATRAVES DO REQUERIMENTO 
N• 78, DE I980 (CN), DESTINADA A EXAMINAR A ESCALA
DA DA AÇÃO TERRORISTA NO PAIS. INTEGRA DO APA
NHAMENTO TAQUIGRÁFICO COM PUBLICAÇÃO DEVIDA
MENTE AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA 
COMISSÃO, SENADOR MENDES CANALE. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Mendes Canale) - Nos termos regi
mentais, declaro aberta a segunda reunião da Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito que tem por fim o exame da escalada da ação terrorista no País. 

A ata da nossa primeira reunião deixa de ser lida, porquanto a nossa Se
cretaria está aguardando ainda as fitas que não foram transpostas para com 
elas poder ser elaborada a ata. 
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Passo a palavra ao nosso relator, Deputado Italo Conti, que, nos termos 
da convocação da nossa reunião tern por- fim o estabelecimento do roteiro 
para a execução dos nossos trabalhos. 

Com a palavra o Sr. Relator. 

O SR. RELATOR (!talo Conti)- Sr. Presidente, Srs. Membros da Co
missão Parlamentar de Inquérito, inicialmente, meus agradecimentos pela es
colha da minha pessoa como relator deste trabalho, o que para mim é uma 
grande honra, apesar de compreender a responsabilidade. 

Sr. Presidente, Srs. membros, diz um velho ditado chinês: mata um e as
sustarás lO mil. Parece ser esse provtbrbio a bússola que orienta as ações terro
ristas de todas as origens nesta êpoca em que a violência individual ou grupal 
assombra o mundo. 

O terrorismo corno técnica de luta armada ou mesmo como forma indi
vidualizada de protesto violento e radical, subsiste vez por outra no conjunto 
da violência organizada e paralelamente ao surto da criminalidade_ comum 
em expansão. 

Surge agora no cenário sóciopolítico, inüãnqüilizando a nação brasileira 
como fator iSolado e casuística. Nem sempre é coiitponente de uma guerrilha. 

Pruridos renovados do terrorismo desconhecem entretanto as lições co
lhidas das condições extremamente desfavorâveis para se implantar de manei
ra duradoura e também como· fase ilttercalonar de um processo de violência 
globalizada da guerra revolucionãria. Surge qieteoricamente, deixando se
qüelas que contristam a Nação. 

No Brasil, como meio brutal de transformar, a sociedade faliu; desacre
ditou seus líderes e seguidores apaixonadas e lançou no desvio da ilegalidade 
e da clandestinidade centenas de jovens. 

Verificou-se que, à medida em que os caminhos violentos buscados mais 
os distanciavam- das ilusões fantasiosas da destruição da sociedade, progressi
vamente eram lançados no despenhadeiro do banditismo de aventura. 

Condenados e reprovados por todos os setores da população durante e 
após a fase da erupção, em real autocrítica, muitos não hesitarãO em reconhe
cer e admitir a temeridade do recurso, seu insucesso na conjuntura brasileira 
e, finalmente, seu pesar pelos que a ela aderiram. 

Um exame aprofundado do terrorismo na conjuntura contemporânea 
conduz-nos a admitir que ele existe como essência, independente da bandeira 
de justificação ética .. que -pr_ocur_e;:--c!eságua o terrorismo nos caminhos Júw 
gubres do suicídio, e a sua violenta agressividade torna-se uma resposta a um 
estado de desencanto e frustração que domina seus autores. 

Uma rápida visão de suas ações em países do ocidente demonstra dificul
dade de se distinguir o terrõrisrilo de direita do de esquerda. Em situação de 
grande tumulto, ambos apresentam-se intercambiáveis. 

Os partidos políticos tendem a só denunciar o terrorismo do lado que 
não é o seu. 

O reaparecimento do terrorismo não chega a constituir um fenômeno en
cadeado; revela-se como uma autêntica manobra de desespero. 

No caso do Brasil, não chega a demonstrar qualquer potencial de interfe
rência expressiva no planejarnento determinado do Governo Figueiredo, 
tranqUilo e inarredáVel, de consumar os estágios do processo de abertura de-
mocrática. -

Multiplicam-se todavia, as provas contundentes da característica inter
nacionalista do terrorismo. Durante os últimás anos, o teri'orism-o tem toma
do uma qualidade distinta e universal em função da grande mobilidade. e do 
desenvolvimento tecnológico. Há evidência, tamb~, de que muitas das ope
rações são financiadas e apoiadas por alguns governos, não importando os 
riscos decorrentes, 

Determinados governos acolhem terroristas, treinam-nos e, através de 
corredores especiais, infiltram-nos para ações destruidoras. 

Devemos ter permanentemente preSente que o terrorismo, como vem 
sendo com sucesso praticado nos dias correntes, aumenta seu poder e eficácia 
quando auxiliado por outros governos. Tivemos comprovação ni:t guerrilha 
urbana eclodida no períqdo de 1967 a 1972 no Brasil, e toda gama de ações 
variadas e desenvolvidas teve direta ou indiretamente influência no exterior. 

Na democracia, e a ocorrência em território brasileiro demonstrou de 
forma Inequívoca, o terrorismo é a coriseqUêncii d3: aeinêncici ideólógica de 
minorias muito Pouco representativas para adquirirem peso político pelos 
meios legais existentes. - -

O terrorismo velo para -ficar. Não devemos duvidar das pefspectivas; te
remos que conviver ainda durante algum tempo com os giupos qtie seqUes
tram, assaltam, explodem, matam, até que suas idéias morram com o corpo 
que as abriga. -

As derrotas, as perdas de vidas preciosas, os insucessos, os malogros, de 
alguma forma servirão para convencê .. los de que ninguém mais os imita. 

O pensamento exposto nos leva a algumas indagações que considero fun
damentais para o trabalho desta Comissão Parlamentar de Inquérito: 

Primeira indagação: tem um regime democrâtico os meios adequados 
para se defender do terrorismo, seja ele de origem externa ou interna? Eis a 
grande indagação a que a sociedade deve responder. 

E nas democracias que o terrorismo faz mais estragos atualmente, não 
em razão de as sociedades apresentarem condições exploráveis, mas pOr sei
nelas que a organização do terrorismo encontra menor obstáculo. 

O grande desafia· para um regime democrático consiste em vencer os ini
migos da democracia com métodos ainda democráticos, pois, conforme de
clarou o Ministro da Aeronáutica, Dêlio Jardim de Mattos, não é fácil des
cobrir terroristas com métodos democrâticos. 

As organizações subversivas nos Estados democráticos devem sua sobre
viência e sua quase impunidade às liberdades e às franquias constitUcionais, 
cuja existência negam, afrontam, corroem e destroem finalmente. 

A atividade terrorista produz um substancial decréscimo na qualidade de 
vida da ~qmul).idade, altera atitudes e hãbitos do povo exposto a seus perigos 
iiidíscriminadÕS e torna o normal funcionamento- difícil oU impossível; leva 
ao descrédito, ao medo e à insegurança. Em todos os setores passa a pairar 
perigosamente: nO- político, nO empresarial, no trabalho e até no lazer. 

Segunda indagação: estaria a Nação brasileira aparelhada de leis para 
enfrentar o terrOrismo? O corpo de leis de um pais deve Cstar ajustado aos no~ 
vos, dinâmicos e flexíveis perigos à sociedade nacional, necessitando muitas 
vezes de uma lei específica dirigida ao terror. 

Terceira indagação: deve o Governo dispor, a exemplo de outros países, 
de um organisrpo especialmente preparado e controlado para o combate ao 
terror? Se o ten:orismo atinge um nível tal que fique fora do controle da polí
cia, mesmo quando apoiada numa severa legislação de emergência, como po
deria a sociedade reagir? 

Muitos países possuem uma terceira força entre a polícia e as forças ar
madas para cuidar da segurança interna. 

Sr. Presidente, Srs. Membros da CPI. A visão do terrorismo no Brasil, 
no entender deste relator, impõi-se atiavés desta Comis-são Parlamentar Mis
ta de Inquérito, de uma forma globalizada, retroagindo ao seu primeiro-des
pertar em 1967, projetando-se sua renovação isolada no início da década de 
1980. Esta macrovisão permitirá, indubitavelmente, que possamos acenar ao 
governo e à Nação determinados caminhos a serem palmilhados. Para tal, 
homens público~·- advogados, jornalistas, estudantes, especialistas e políticos 
constituem, inicialmente, o corpo que vivificará o terrorismo no tempo e no 
espaço, analisando as suas multiformas e suas facetas na busca de respostas 
racionaiite_medidaS para enfrentá-lo, ila moldura dos-preceitos constitucio
nãis, sugeridas ao final, aos poderes da República. Equacionar o terrorismo 
c~m~ perigo constar1te ~ efe~ivo co~ o qual_a Nação brasileira, o estado de
mocrátiCo haverá de conviver, com-maior oU menor intensidade, constituir
se-á a proposta desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. 

Propõe-se, assim, em ordem seqüericial, por convocação ou convite, conM 
forme o caso, os seguintes depoentes: 

1. COfonel Moacir Coelho - Diretor-Geral do Departamento de Polí
cia Federal, autoridade a nível de Governo da União, a quem cabe a respon
sabilidade pela prevenção e repressão penal de atos terroristas em território 
nacional. 

2. Luiz Carlos Prestes - ideólogo mafxista-leninista do clandestino 
Partido Coqmnista Brasileiro, do qual, em pública dissensão, divergiam Car
los Marighela e outros adeptos, os quais, dentro da luta armada que enceta
ram, praticaram ações terroristas; 

3. - Romeu Tuma ....::.._ Diretor do -Departamento Estadual de Orderrl-Polí~ 
tica e SoCiil da DGP-SP- por ser autoridade diretamente ligada à instau
ração de inquérito que diz respeito ao terrorismo em São Paulo. 

4. Fábio Eduardo França Fleming - Presidente do Diretório Central 
de Estudantes da Universidade Mackenzie, que, em uma publicação no Esta
do de S. Paulo. denuncia atos de represália contra a liberdade de manifes
tação, bem como denuncia patrulhamento ideológico. 

5. Fernando Gabeira - jorn_aJista e ex-_~xilado que, em obras recêm
publicadas, reproduz as suas ações terroristas ·quando integrado a organi
zações clandestinas, no período crítico de 1967 a 1972; 

6. _ Alfredo Sirkis-::- escrito_r e ex-exilado, participante de atividades ter
roristas, como seqUestro de diplomatas, ocorrido no Brasil, e outras ações ar-
madas em idêntico período. · 

7. Eduardo Seabra Fagundes - Presidente do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogãdos do Brasil, o qual tem reiteradas vezes condenado o 
terrorismo e exigido ações mais eficientes do Governo. 

8. Almir Chagas Vilela- Bacharel, Presidente da Associação dos De
legados de Polícia do Brasil e estudioso da questão, notadamente quanto à 
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função do organismo de polícia e segurança nas atividades preventivas e neu~ 
tralizadoras da criminalidade terrorista. 

9. Dalmo Dallari - professor universitário, vítima de atentado terra~ 
rista ocorrido em São Paulo. 

10. Adirson de Barros -jornalista que, com rara veemência, vem ad
vertindo a Nação quanto às tendências e perspectivas- da subversão interna
cional e o eco que se reproduz no Brasil, por força da expansão de movimen
tos extremados oriundos de outros países. 

11. Hans J. Horchem- ex-chefe de agência da Alemanha Ocidental
este, a convite- encarregado da investigação de atividades as quais inconsti
tucionalmente subvertem o processo democrático daquela nação; autor de 
trabalhos que retratam a vivência árdua no comb_ate __ _aos grupos clandestinos 
terroristas. 

12. Carlos Alberto Dellachiesa - General italiano, comandante das 
unidades de Carabineros da Itália e encarregado expressamente pelo governo 
para dirigir a repressão às atividades sangrentas no território peninsular. 

13. Jbrahim Abi-Ackel- Deputado, Ministro da Justiça, de cuja pasta 
emana a responsabilidade maior pelas medidas que componham uma política 
globalizada para enfrentar o terror. 

Submete-se, portanto, à aprovação desta Comissão, para efeito de disci
plinamento temporal das sessões, que os depoimentos se processem por 
período de 50 minutos prorrogáveis por mais 15, ao que se passará à fase de 
inquirição. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Estâ em discussão o relatório 
apresentado pelo ilustre Relator da Comissão, em que conClui pela apresen
tação de um roteiro que poderá, sem dúvida nenhuma, ser alterado diante da 
decisão da Comissã_õ ou ampliado naquilo que a Comissão decidir fazer. 

Em discussão. 

O SR. ERASMO DIAS - Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concedo a palavra ao ilustre 
Deputado Erasmo Dias. 

O SR. ERASMO DIAS- Sr. Presidente, na condição de membro desta 
Comissão, nós ilão poderíamos deixar de apresentar mais alguns adendos à 
exposição e ao relatório apresentados pelo nobre Relator. 

Por uma dessas contingências da vida, que, infelizmente, somos obriga
dos a rememorar, nós somos um daqueles que, de um modo direto ou indire
to, enfrentou o terrorismo; -p-ãrticularmente no Estado de São Paulo, no 
período de 1968 a 1971. Fomos o chefe de operações que enfrentou o grupo 
de Lamarca no Vale da Ribeira. De modo também direto ou indireto, nós 
participamos de alguns episódios da guerrilha urbana que se desencadeou em 
São Paulo. 

O terrorismo é realmente alguma coisa de contexto global, até de nível 
internacional. Deixamos claro que a nós outros, qualquer que seja o tipo de 
terrorismo, de direita ou de esquerda, ele tem por finalidade desestabilizar o 
regime, gerar a insegurança e a Tiltraric.l-üilidade, sendo fruto de homens e 

·ideais paranóicos, ideólogos alienígenos e não allenfgenos, e deve ser comba
tido por qualquer tipo de sociedade organizada. 

Nós poderíamos, nesta altura, sugerir à Comissão - e temos requeri
mento em mãos que entregaremos a Presidência --que inals alguns nomes 
devam compor o roteiro a ser ouvido. São elementos integrantes de uma or
ganização terrorista que atuou em São Paulo durante largo tempo, a Van
guarda Popular Revolucionária, elementos com os quais inclusive diretamen
te tivemos conta to, e achamos interessante que compareçam a esta Comissão. 

O terrorfSmo a-que o Brasil assistiu no período de 68/71 estã perfeita
mente caracterizado em termos de metodologia, em termos de ideologia e em 
termos de tudo aquilo que possa conceituar na Nação brasileira um terroris
mo na escalada a que se assisti ii:-Temos quase a certeza de que os depoimen
tos desses elementos darão para nós outros uma conceituação de como fun
ciona o terrorismo, se bem que este seja nitidamente de esquerda, comunista, 
para que nós possamos, em colhendo subsídios de elementos diretamente en
volvidos nessa trama hedionda que ensangUentou a Nação brasileira, nos ins
t~;umentar para se chegar ao senso e consenso dos interesses desta Comissão, 
dentro dos objetivos a que se propõe identificando o pretenso terrorismo 
constante da pauta que deu origem a esta comissão. 

O nosso propósitó,-Pelo menos o nosso intento, seria eSte. Esses elemen
tos conhecem, viveram o terrorismo, e poderão nos dar subsídios para que 
nós, então, entendendo como ê a ideologia do terrorismo a que o Brasil já as
sistiu, possamos chegar a outras conclusões que vão nos ajudar a desvendar 
os objetivos propostos por esta CPI agora instalada. 

Submeto à Mesa um requerimento com alguns nomes que Julgamos mte
ressantes e que devem ser ouvidos. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Cana!e)- O Sr. Relator farâ a leitura 
da proposta apresentada pelo ilustre Deputado Erasmo Dias. 

O SR. RELATOR (!talo Conti) - Brasflia, 11 de março de 1981. Sr. 
Presidente. Requeiro sejam ouvidos nesta CPI, Hermes Batista, Rómulo Ro~ 
meiro Fontes, Marcus Vinícius, Pedro lobo de Oliveira e Ariston Oliveira 
Lucena, ex-integrantes da ~rganização terrorista ~PR- Vanguarda Popular 
Revolucionáría, participantes de inúmeras ações armadas terroristas no Esta
do de São Paulo. Nestes termos pede deferimento. Erasmo Dias, Deputado 
PDS-SP." 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- A Presidência, para ordenar 
os trabalhos, vai inicíalmente continuar com a discussão a proposição inicial 
do ilustre Relator, Deputado !talo Conti. Posteriormente, discutiremos as 
propostas que forem sendo apresentadas à Mesa. 

Assim, de acordo com a lista de inscrição, concedo a palavra ao Deputa
do Raimundo Diniz. 

O SR. RAIMUNDO DINIZ - Sr. Presidente, não era da minha in
tenção externar-me neste momento ... 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Esta Presidência só concedeu 
a palavra a V. Ex• em virtude de constar o rio me de V. Ex• da lista de ins
crição._ Mas, se V. Ex• o desejar, poderá ficar para o final. 

O SR. RAIMUNDO DINIZ ,--Certamente, com o deferimento da pala
vrã feito por V. Ex.', sinto-me não só obrigado, mas honrado em dizer algu
mas palavras. 

Em princípio, estou de pleno acordo com o roteiro. Tenho dúvidas ape~ 
nas, em relação à convocação de Luiz Carlos Prestes. Não que tenha receio 
ou medo de enfrentar no debate qualquer pessoa no terreno ideológico, mas 
por a~har que o velho guerreiro está no ocaso. E não sinto, particularmente, 
que contribllíção possa ele dar ao objeto especffico da Comissão, senão ter 
oportunidade de, uma vez derrotado nas suas próprias fileiras, vir aqui ocu
par uma tribuna para tratar daqueles assuntos internos da sua conveniência. 
Ma-s digo a V. Ex• que ainda estou em dúvida sobre esta minha posição. Eu 
aguardarei o prOnUnciamento dos colegas, para robustecer a minha tese ou 
ser convencido no sentido contrário. Inicialmente, era o que tinha a dizer. 
Voltarei a falar depois, para definir esta ininha posição, após ouvir os colegas 
e decidir se tenho razão na minha colocação ou não, porque, confesso, ainda 
estou em dúvida. Obrigado a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Srs. membros da nossa Co
missão, ouvimos no início dos nossos trabalhos, pronunciamentos, principal
mente do nosso Relator, seguido pelo do ilustre Deputado Erasmo Dias e 
agora do Deputado Raimundo Diniz. A Presidência ouviu atentamente a ex
posição. feita-pelo Sr. Relator, que enfoca a necessidade de uma visão global 
do problema, extrapolando assim, permitam~me dizer, a deciSão do Congres
so Nacional ao aprovar requerimento de autoria de dois parlamentares, cuja 
aprovação resultou na formação desta CPI que os ilustres membros aqui pre-
sentes compõem. Assim, mais com o sentido de alertar os ilustres membros 
diante dos termos em que fOi proposta a Comissão Parlamentar de Inquêrito 
aprovada pelo Congresso Nacional e ainda mais atendo-se ao que dispõe a 
própria ConStituiÇão Federal, no tocante às Comissões Parlamentares de In
quérito, e o próprio Regimento Interno do Senado Federal, já que não temos 
uma lei que regule os trabalhos de uma Comissão Parlamentar Mista de In
quérito como eSta, a Presidência se permitiria ler para os ilustres pares, já que 
necessário não ê relembrar o dispositiVo constitucional no seu art. 37, o que 
dispõe o nosso Regimento Interno, em seu art. 168, a respeito das Comissões 
Parlamentares de Inquérito. Diz o seguinte: "A Comissão de Inquérito tem 
por fim a apuração de fato determinado constante do ato que der origem a 
sua criação." 

Ora, não obstante o espírito que norteou o ilustre Relator, de fato nós 
achamos necessário qlie, ao chegarmos ao final dos trabalhos da nossa Co
missão, possamos oferecer ao Congresso Nacional e ao próprio Gover'no Fe
deral conclusões não só em relação aos fatos que cabe a esta Comissão exami
nar, como também à proposição do ilustre Relator, não obstante seu rela
tório extrapolar a determinação daquilo que cabe à Comissão apreciar. Acre
dito que, pelos pronunciamentos já de alguns dos Srs. membros, não haverá 
nenhum empecilho a que possamos chegar ao final dos trabalhos oferecendo 
condições ou sugestões para que se possa ter no País, a exemplo de outros, 
como cita o própri~ Relator, uma legislação relacionada com o terrorismo. 

Eu chamada assim a atenção, se me permitem ou meus ilustres pares, 
para que nos atenhamos à finalidade da Comissão Parlamentar de Inquêrito, 
porque ela vem de uma determinação do Congresso Nacional, ao aprovar um 
requerimento para sua constituição. 

Por uma ligeira visão desta Presidência, eu queria alertar que poderemos 
colocar esse assunto em debate ao lado dq próprio relatório do nosso Rela-
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tor, que conclui por um roteiro em que, inclusive, são arrolados nomes com
pletamente estranhos ao fato gerador desta Comissão de Inquérito. Não que
ro dizer com isto que, num pronunciamento antecipado, a Presidência se an
tepõe à decisão da Comissão, mas eu não poderia deixar de fazê-lo. Esta Pr~
sidência estâ pronta a:__acatar a decisão que por bem houver tomar a Comis
são, através dos seus ilustres membros, mas, pedindo mesmo escu.sas aos 
meus ilustres pares, cumpre-me relembrar, não obstante saber bem presente a 
todos, não só o dispositivo constitucional, como o próprio Regimento inter
no, o que diz respeito ao cumprirriento da noSsa Comissão, 

Com a palavra o nosso Relator, apesar de jã haver na lista de inscrição o 
nome do Depuado Euclides Scalco. Assim o-TazeriiOs por acreditar ter esta 
Presidência enfocado o relatório do ilustre R~.;-~d.tor. Naturalmente S. Ex' gos
taria de prestar esclarecimentos. 

O SR. RELATOR (!talo Conti) -Sr. Presidente, era mais um aparte es
clarecedor da discussão que vai provocar aqui. Estou convicto de que me si
tuei perfeitamente dentro das finalidades da proposta desta CPI. A proposta 
é examinar a escalada da ação terrorista. A esc_alada da ação terrorista não es
tá marcando no tempo e no espaço quando se deve iniciar. A esc-alada pode 
ser de dimensões vãrias. Então, escalada, para mim, ~ o início e o fim. 

Em segundo lugar, há esta expressão aqui: ' 6 Esta escalada estâ demons~ 
trada com evidência, entre outros, pelos seguintes fatos". Quais são os ou
tros? Os outros são os da ação terrorista. Quais são os fatos que ele cita'? Ex
plosão d.a bomba, seqUestros etc. E os outros, quais são'? Cabe a mim pelo 
menos interpretar, e interpretei assim: as ações terroristas no Brasil. De modo 
que tenho consciência plena de que estou perfeitamente dentro do objetivo 
desta Comisssão Parlamentar de Inquérito. 

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO DINIZ -A minha observação estâ 
surtindo o efeito desejad_o, porque coloquei-me numa posição de dúvida, não 
externei um ponto de vista final e estaria pronto para fazê-lo depois que estas 
dúvidas colocadas, debatidas, me levassem a um processo de esclarecimento. 
A minha dúvida, continuo sustentando, é que no caso específico a que me re
feri eu vejo que cairemoS para o terreno doutrinário e não para o terreno es
pecífico-da escalada a que se referiu V. Ex' É a dúvida que coloquei. E vamos 
ver, no transcorrer dos debates, para onde n_os encaminharemos. Era este 
aparte que eu queria dar ao nobre Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Esta Presidência volta a es
clarecer que foi em virtude das palavras do ilustre Deputado Raimundo Di· 
niz que achou por bem prestar esclarecimentos, lembrando aos ilutres pares 
que nós nos deveríamos ater a estes fatos que vêm relacionados no requeÍ'i
mento. 

Entretanto, eu disse- e acredito que as minhas palavras foram bem cla
ras- que não haveria dúvida de que nos caberia tambêm, sem fugir à propo· 
sição do nobre Relator, estudar e oferecer matéria assim não Só ao Congres
so, como ao próprio Governo, em relação a uma legislação que pudesse sur
gir. 

Concedo a palavra ao nobre Deputado Euclides Scalco. 

O SR. EUCLIDES SCALCO - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares 
membros da CPI que investiga os atentados ocorridos nos últimos anos: 

Esta Comissão Parlamentar de Inquérito é composta dos mais ilustres 
Parlamentares -- excluído o que estã falando - desta Casa, e entendemos 
que esta CPI, da qual participam figuras tão ilustres do nosso Parlamento, 
deve estar acima de qualquer interesse que possa estar em jogo numa CPI. O 
que está em questão, no momento, é o interesse do País de esclarecer casos de 
terrorismo;- tenham vindo da esquerda, tenham vindo da direita. Somos con
tra os dois, de sorte que não podemos nos ater a roteiros que tenham qual
quer premeditação de ou esvaziamento da própria CPI, ou de tergiversar 
sobre a sua finalidade. 

Entendemos que a CPI, no seu pedido, é muito clara quanto aos fatos a 
serem esclarecidos; não compete a esta CPI fazer teorias sobre o terrorismo 
internacional, porque o terrorismo que hã na Itâlia, na Alemanha, nos Esta
dos Unidos, nos Países do Oriente Médio estâ dentro de um outro contexto 
sócio-político-econômicO, não perdemos compará-lo com aquele que existe na 
nossa situação do Brasil. 

De sorte que nós, Parlamentares brasileiros, devemos nos ater ao proble
ma específico da nossa situação que estamOs vivendo. 

Também, levantamos certas dúvidas, igualmente como o Sr. Deputado 
Raymundo Diniz, quanto à convocação de certas personalidades para depo
rem nesta C PI, que não estão bem dentro do proposto no requerimento que o 
Sr. Senador Franco Montara e este Deputado encaminharam ao Congresso 
Nacional; mas, não nos opomos a elas. Se puderem esclarecer alguma coisa 
com relação aos fatos ocorridos no País, principalmente no ano de 1980, acho 
que serão bem-vindas a esta CoJnissão. 

Entretanto, esse Parlamentar, pelos próprios motivos que ao início ex
pôs, não vê razão absolutamente nenhuma - respeitando a opinião do ilustre 
Relator, que é meu coestaduano- de se convocar o Sr. Hans Horchem, ex
Chefe da Agência da Alemanha Ocidental, e o General Carlos Alberto Della
chiesa. Não_vejo o qiie esses dois ilustres cidadãos poderão trazer de elucida
tivo para os casos de atentados que ocorreram no Brasil, mesmo porque nós 
nos defrontaremos com problemas de ordem concreta para trazer esses dois 
senhores, um da Alemanha e outro da Itâlia. Nós precisaremos de ter recur
sos, ·e a CP! instalada estabelece um limite de CrS 200.000,00 para o seu cus
teio. Além deste aspecto, nós não vemos razão para que esses dois ilustres ci
dadãos possam participar de uma CPI, aqui no Brasil. 

Fazendo esta ressalva ao relatório do ilustre Deputado Italo Conti, acho 
que o roteiro deveria, também, obedecer um pouco o critério do Requerimen
to que estabeleceu a convocação desta CPL Entendo que a colocação do Co· 
ronel Moacir Coelho como primeirO depoente é correta, por se tratar do 
Diretor-Geral do Departamento de Polícia· Federal, mas entendo, também, 
que, após ouvir o Coiõnel Moacir Coelho, deverão ser ouvidos os envolvidos 
nos atentados, no caso, a OAB, a Câmara Municipal de Vereadores do Rio 
de Janeiro, as bancas de jornais. 

Nesse aspecto, eu proporia, neste momento, que fossem convocados em 
segundo lugar para depor, conforme aqui arrolado pelo ilustre Relator, o Sr. 
Eduardo Seabra Fagundes, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, e 
o Vereador Antônio Carlos, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, gabine
te no qual foi mutilado o seu_secretãrio, qUe Perdeu um braço e ficou cego. 
Esses dois 6rasileiros deveriam ser ouvidos imediatamente após o Coronel 
Moacyr Coelho. _ 

Também no mesmo rol de cofocações, eu proporia a convocação do Pre
sidente da ABI, o ilustre brasileiro Barbosa Lima Sobrinho, para dar, no iní
cio dos trabalhos, um rumo de conduta desta Comissão, já que ele é direta
mente interessado, porque, como Presidente da Associação Brasileira de Im
prensa, ele tem algo a nos dizer com relação aos atentados às bancas de jor
nais, que, no fundo, é um atentado à Imprensa. 

Com relação ao roteiro, são estas as sugestões que encaminho à Mesa, 
para que sejam incluídos em seguida ao Coronel Moacyr Coelho os Srs. An
tônio Carlos, Vereador do Rio de Janeiro, o Sr. Eduardo Seabra Fagundes e 
o Sr. Barbosa Lima Sobrinho. 

Proponho, ainda, que sejam ouvidos na CPI, porque foram vítimas de 
atentados, o Jornalista Hélio Fernandes, qUe teve dõis automóveis de-sua 
r .priedade explodidos, no decurso da CPI, e - este de absoluta importân
c~..t que se ouça nesta Co"missão - o Sr. Ronald Walters, que estA preso e 
_sobre quem recai a suspeita de ser o homem que enviou as três cartas, à Or
dem dos Advogados do Brasil, à ABI e mesmo à SUNAB. 

Eram estas as considerações que queria fazer inicialmente a essa Presi
dência e aos membros_ da CPI, para que este trabalho se desenvolva dentro do 
clima que nós parlamentares devemos dar a-esta: Nação, elucidando os casos 
havidos, porque não nos compete teorizar nem estabelecer qualquer forma de 
pesquisa mais ampla, porque pesquisa sobre problema de terrorismo não 
compete a esta CPI; compete a nós, como Parlamentares, atuar no Parlamcn~ 
io para melhorar a legislação, a fim de posslbilitar que esse clima de terroris
mo dimfnua no nosso País e no mundo taínb~m. 

Na nossa atuação parlamentar, auxilia-dos pelos cientistas sociais, que 
podem nos dar subsídios. n6s teremos condições para fazer aquilo que se al
meja dentro de um País que pretenda ser democrático. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Murilo Badaró. 

O SR. MURILO BADARÚ -Sr. Presidente, tinha eu razão, quando 
da discussão deste assunto na Comissão de Constituição e Justiça do Senado 
Federal, onde emiti parecer favorável à instalação desta Comissão Parlamenv 
tar de Inquérito Mista, com base no dispositivo constitucional e por delibe
ração dos Plenários, ou do Plenário conjunto das duas Casas, de admitir que 
isto me parecia uma espécie de bis ln idem, uma superposição de tarefas abso
lutamente incompatível com a necessidade de se dar celeridade aos trabalhos 
das duas casas. Mas, face ao interesse político demonstrado pelos requerentes 
e ao compromisso da Liderança, a Comissão foi criada e instalada. 

E veja V. Ex• que eu tinha razão quando o nobre Deputado Euclides 
Scalco propõe a convocação do eminente Presidente da Ordem dos Advoga
dos do Brasil, Dr. Eduardo Seabra Fagundes, e do Vereador Antônio Carlos, 
da Câmara Municipal do Rio de_ Janeiro. Ambos jã depuseram na CPI da 
viOlência sobre os mesmos assuntos. O Vereador Antônio Carlos e o Presi
dente Seabra Fagundes falaram abundantemente e foram inquiridos atê à 

, exaustão pelos membros da Comissão Parlamentar de Inquêrito do Senado 
Federal que cuida de investigar as formas de violência' no Brasil. 

f 
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Mas, curvado à decisão do Plenário das duas Casas do Congresso Nacio
nal, estamos aqui para prestar a nossa colaboração a esta ComisSão que é de 
importâricia evidente. Mas, não d~ixaria de ~azer_ esse reparo, que a mim me 
parece importante porque os trablhos do Senado Federal e da Câmara dos 
Deputados estão atravancados por essa superposição de tarefas que a rigor 
poderiam ser perfeitamente atribuídas à Comissão Parlamentar de Inquérito 
do Senado Federal que cuida de investigar as causas de violência no seu senti
do mais lato, onde está certamente inserido o fenômeno do terrorismo. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, não me parece pertinente a obser
vação -de V. Ex•, data vénia. O pedido de autoria do nobre Senador Franco 
Montoro e do nobre Deputado Euclides Scalco é de uma Comissão ·de In
quérito para apurar a escalada da ação terrorista que se desenvolve no País, 
com o claro objetivo de impedir o processo de normalização democrática; e 
pára por aí. 

Para Iastrear, justificar o pedido, os dois eminentes autores da propo
sição assinalam fatos que já sãO -dO -COnhecimento púbHCO, iioticiados pela im
prensa, mas não incide a ação da Comissão de Inquêrito sobre a apuração es
pecífica de cada um deles de per si. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- V. Ex• vai me permitir, aPre
sidência absolutamente não pode e nem deseja interromper V. Ex• e muito 
menos aparteá-lo. Mas, gostaria que V. Ex•, para n_ão perder a oportunidade, 
se me permite, jâ que faz referência à fala da PrCsidência, por obséquio, lesse 
essa ação demonstrada com evidência entre outros pelos seguintes fatos ... 

O SR. MURlLO BADARO - Perfeito. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Então, cite quais os fatos. AI 
a razão pela qual fiZemos referência, e foi apenas um ãlerta aoS Srs. membros 
e nunca uma imposição ... 

O SR. MURILO BADARO - E claro que'iião.' 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Cana!e)- ... da Presidência, que quises-
se ditar normas a nossa Comissão. · 

O SR. MURILO BADARÕ- Longe de V. Ex•, que é um homem tão 
cordial e tão lhano, fazer imposíção. V. Ex•, além de cavalheiro é um demo
crata. Não hâ nem sequer insinuação com relação a isso. 

Eu faço esta referência para dar o meu apoiO-à proposição do relator, 
que estâ muito bem elaborada quando suscita a necessidade de algumas inda
gações. Da mesma forma em que estou de pleno acordo cOm o Deputado Eu~ 
elides Scalco quando propõe o depoimento do Dr. Seabra Fagundes, do Ve
reador António Cã.rlos e do Presidente da ABI. 

De maneira que acho que o roteiro do Sr. RelatÕr está muito bem elabo
rado. Podemos perfeitamente seguí-Jo com a ressalva aqui já antecipada pelo 
Deputapo Raimundo Diniz. Acho que a convocação do Sr. Luiz Carlos Pra
tes, me parece sem sentido. Primeiro porque não ficaria bem trazer para um 
d~poimento oficial alguém que foi Secretário-Geral e continua líder de um 
partido na clandestinidade, que não é admitido pela legislação brasileira. 

Em segundo, ainda que o Sr. Prestes, que o venerando e provecto líder 
comunista, advogue em algumas das suas entrevistas a ~uta arwada, quero 
admitir, numa interpretação complacente e generosa, que é produto de uma 
espêcie de alienação de quem ficou muito tempo fora do País. E uma vez que 
o próprio Sr. Carlos Prestes se viu eliminado dos quadros do seu partido ejâ 
estando ele em idade avançada, não seria recomendável traze-lo para depor 
aqui, por essas razões. 

Com relação ao Sr. Ronald Walters, sugerido pelo Deputado Euclides 
Scalco, seria o caso de se examinar o problema, porque ele está submetido à 
prisão preventiva, me parece-. :E uin- assurito que está sub judice e eu não gos
taria de rapidamente opinar sobre ele, mas creio que seja difícil. Concordo inw 
teiramente com os outros sugeridos pelo Deputado Euclides Scalco, como 
também pelo Deputado Erasmo Dias, só com uma solicitação ao nobre De
putado Erasmo Dias, para qu_e ideritifique melhor as personagens. ou seja, 
qualificando-as para que saibamos com quem vamos falar e onde procurâM 
Ias. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Se V. Ex• permite, de fato o 
Deputado Erasmo Dias terá oportunidade de fazê-lo, uma vez que o Relator, 
a quem me permiti solicitar a leitura apenas do :r:equerimento do ilustre Depu
tado, irá depois falar sobre o requerimento e logo após, naturalmente, ouvire-
mos o Deputado Erasmo Dias. - -

O SR. MURILO BADARO- Agora, com relação à ordem do traba
lho, Sr. Presidente, também acho que não deveriámos manter os depoentes 
submetidos a um rigor muito grande, porque muitas vezes convocamos e as 
pessoas não podem vir por qualquer razão. Então, seria estabelecido que es
ses que vão depor ficariam ajustados às conveniências de cada um. 

Em princípio, estou de acordo com essas sugestões do Deputado Eucli
des Scalco e a ordem ficaria um pouco em função dos trabalhos desta Comis
são. 

O SR. EUCLIDES SCALCO - Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. MURILO BADARO- Pois não. 

O SR. EUCUDES SCÁLCO- Parece-me que a presença no hilcio dos 
trabalhos do Presidente da OAB, do Presidente da ABI e do Vereador Antô
nio Carlos é absolutamente important · 

O SR. MURILO BALlARO- ~'" ;eju nenhum problema com relação 
a isto. 

O SR. EUCLIDES SC:.\LCO - Porque eles foram vítimas. 

O SR. MURILO BADARO- Para ficar até mais fâcil, sugeriria à Co
missão mandar pedir_ as n_Qtas taquigráficas do depoimento que eles presta
ram na CPI da vioiência, que d~ve ser a mesma coisa. Para facilitar. Mas, se 
V. Ex• insistir em que eles venham, não vejo por que negar, também. 

Ex• 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, com os meus agradecimentos a V. 

O SR. PRESIDENTE (M~ndes Canale) - Continua em discussão. 

O SR. ERASMO DIAS - Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concedo a palavra ao nobre 
Dqmtado Erasmo Dias. 

O, SR. ERASMO DIAS- Apenas em adendo, Sr. Presidente, ao que 
tive ocasião de expor de início. Em princípio, tambêm concordamos com o 
nobre Senador Murilo Badar6 e com o Deputado Euclides Scalco, de que a 
presença do Sr. Luiz Carlos Prestes não viria em nada contribuir com os obje
tivos desta CPI. 

Tarribém, em princípio, concordamos em que as presenças de Carlos Alw 
ber ,,., Dellachiesa e Hans Horchem também não viriam contribuir em nada 
para os objetivos a que se propõe esta C PI. E mesmo quanto aos cientistas so
-Ciais, desculpewme o nobre Deputado Euclide.s Scalco, em arrolando Barboza 
Lima Sobrinho e o nobre causídico Seabra Fagundes, na relação que ~presen
tei ao nobre Presidente e à apreciação da Comissão, os que apresentei são 
cientistas sociais perfeitamente conhecedores do terrorismo em gênero, nú
mero e grau, já que_ dele participaram. Siricerametite, acreditamos que o de
poimento daqueles que nos idos de 68 a 71 tenham participado dessas ações e, 
inclusive, beneficiados por uma anistia que hoje os torna isentos de qualquer 
culpa neste País seria de imensa valia, de uma valiã. extrema para que pudés
semos avaliar como homens, idéias e metodologias quejá ensanguentaram 
c;:sta Nação possam ter contribuído para se chegar a esse outro tipo pretenso 
de terrorismo que a Nação tem tido ultimamente. Não vemos como divorciar 
as ações terroristas a que o Brasil já assistiu de outras tantas que, inclusive, 
estão em fase de processamento, em fase de investigação. Muito mais interes
sante seria que eles viessem aqui mostrar como fizeram o terrorismo, para 
que nós tivéssemos subsídios, talvez, através desse conhecimento dessa meto
dologia tão bem dissecada, inclusive fruto de inquéritos, de depoimentos, fru
to até de construções dos elementos que nós apresentamos. 

Hermes Batista atualmente é estudante, é Presidente do Centro Acadê
mico da Faculdade de Direito de Araçatuba; ex-integrante da VPR, de inú
meras açõês armadas e que repudiou o terrorismo, sabe a sua história desde 
que nasceu e poderá vir a contribuir; como Romeiro Fontes, que é jornalista, 
hoje em dia, da Folha de S. Paulo: ex-integrante da VPR, que repudiou o ter
rorismo, conhece-o bem e poderá nos indicar qual a forma como outros tan
tos possam ter atentado contra o nobre jurista Dalmo Dallari, contra bancos, 
etc. Os atentados a que temos assistido ultimamente estão um tanto ou quan~ 
to no vazio, na interrogação, na dúvida, e an~e a certeza daqueles que pode
rão aqui prestar depoimento sobre o terrorismo tupiniquim, autóctone, que 
temos aqui experiências nossas, eu tenho a impressão que isto ê muito válido. 
Pedro de Oliveira é um ex-sargento do Exército, meu velho conhecido, prati
cante de inúmeras ações terroristas, inclusive um dos autores do atentado 
contra o 0- Estado de S. Paulo, de que Cu até hã pouco tempo também fui acu
sado. Ariston Sucena ê um dos matadores do Tenente Mendes, no Vale da 
Ribeira.. Com ele, restituí o crime da morte do tenente, de toda a ação de Law 
marca, do seu grupeiro fanático do Vale da Ribeira. Essa gente poderá nos 
dar um contexto de como foi a ideologia, a metodologia do terrorismo es
querdista, e talvez cheguemos a algumas luzes nesse outro terrorismo que ain~ 
da está em fase de investigação, ao qual repudiamos e que teremos todo o in
teresse, como qualquer elemento de bom senso, de chegar aos seus culpados e 
entregá-los à barra dos tribunais, para que amanhã não venham a gozar de 
urna outra anistia, corria"- iozaram esses assassinos e que hoje não merecem 
nem o nosso beneplácito, em qualquer situação que seja. 
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Queremos deixar claro que o nosso propósito em absoluto esvazia qual
quer objetivo da Com-isSãO; querCmos colaboiaf com fatos concretos e objeti
vos de alguém que possa vir aqui - e eu estou dando e-sses três elementos
que foram integrantes, repudiaram o terrorismo, sabem dos seus métodos, sa
bem cç:.mo eles agem, e talvez o conhecimento desse mêtodo de ação nos leve, 
inclusive, até melhor do que a polícia, a cheg.:ir ao esclarecimento dos casos. 

Eu posso assegurar à Comissão que o seqiiestrOe detenção no DOPS do 
Professor Dalmo Dallari serã eS-clarecido. O Dr. Romeu Tuma foi um dos 
que indicamos ao Rel~tor que fo~se ouvido; ele é Diretor do DOPS. O seqiies
tro do nosso Professor Dalmo Dallari tambêrn estâ incurso no DOPS. Os 
atentados contra as bancas eu mesmo já depus em dois ou três desses atenta
dos, porque inclusive tive alguma ligação com alguns desses jornaleiros. 

De modo que todos esses assuntos nós somos interessados em esclarecer. 
Mas sem conhecer alguma coisa de objetivo, de como tem agido o nosso ter
rorismo tupiniquím autóctone, seja de esquerda ou de direita, o de esquerda 
jã bem identificado, eU teriho a impreSsão de que não fOge aos objetivos da 
nossa CPI. c tenho ·certeza absoluta de que nós somos dos mais_ interessaàos 
em que se esclareça. · 

Para firializir, n6s-soinos faVõfàVeiS "à COfiVocação daqueles que indica
mos, e também concordo_ com o Deputado Eu~lídes Scal~o de que_ele-!J1entos 
alienígeltas não trariam contribuição alguma. O nosso terrorismo autóctone 
tupiniquim é perfeitamente definido, pelo nienoS o de e~·querda.-Se for de di
reita, vamos ajudar com a mão esquerda e ver o que a direita anda fazendo. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Contínua em discussão. 
Concedo a palavra ao Senador Franco Montara. 

O SR. FRANCO MONTORO- Sr: Presidente, alêm dos nomes indica
dos, hã dois que me parece devam figurar na lista de pessoas que serão ouvi
das por esta Coniissão. Um deles é o Dr. José Carlos Dias, que foi vítima de 
um desses atentados. É Presidente da Comissã(fâe Justiça e Paz, homem que 
pode prestar o seu depoimento quanto a- fatos e dar também a sua contri
buição para uma visão- rriais clara do problema. 

Outro nome que não pode também deixar de ser ouvido refere-se a uma 
denúncia que chegou à ComissãO. Na documentação que nos foi enviada pela 
Secretaria da ComisSão, Consta o inteiro teor da (fenúnchi de Um atentado à 
residência do Dom José Rodrigues, Bispo deJuazeiro, na Bahia. Sua residên
cia foi inVadiaa e vasculhada de alto a baixo, na madrugada do dia vinte e 
quatro, véspera de seu r-egresso à EUropa. NãO foram ladrões, visto que os in
vasores não levaram objetos de valor que sC encontravam dentro de um cofre, 
rnisteriosamenre escanCarado, e cujo Segredo era apenas conhecido pelo Bis
po, no seu gabinete de trabalho. E seguem-se outras revelações relativas a esse 
atentado também. 

Eu penso que o Bispo José Ro'drigues deVei-ia s~r ouVido sobre a circunS~ 
tância desse atentado. 

São as duas sugestões que fciço~ ein- aditamento aos nomesjã indicados. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Cánale) - Esta Presidêncía, para me
lhor ordenar os trabalhos, esclarece o seguinte: há uma proposição; nós te
mos aqui a proposta do nosso Relator, quando ele arrola treze nomes, dos 
quais há divergências, e nomes outros nos fórarh sugeftdos pelo nobre Depu
tado Erasmo Dias, pelo nobre Deputado Euclides Scalco.e ultimamente ago
ra pelo Senador Franco Montoro. Embora o Deput~do Era~mo D~as ria sua 
solicitação não faça nenhuma menção em relação à colocação para estabele
cimento do roteiro da convocação dos noriies p-Or ele sugeridOs, llós temos
aqui a proposição do Depu-tado EUCiidr!s Scalco, sugerindo a colocação, pela 
ordem, do nome do Coronel Moacyr Coelho-,- indit;ado pelo nosso Relator, 
do Vereador Antônio Carlos, da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, e 
também de Barbosa Lima Sobrinho. Este, V. Ex• "também o coloca na quarta 
posição. Em seqUência; então, nós' femos isso par3 diScutfr e V3.mos ouvir o 
nosso Relator, já que a proposta inlCiãl é de S. Ex•, em relaçãO a essa orde
nação que v. Ex• fez e da propOsta que- vem de ser feita pelo nobre Deputado 
Euclides Sca!coA 

De modQque uma ~ez estabelecida essa colocação dos nomes, nós iria
mos assim, erti lig~ira passagem, c?locaT em- -votação _es~as convocaç_ões, já 
que nós ouvirriõs-Jambêm que há divergências qUanto a convocação de Luiz 
Carlos Prestes e -ae· Hans Horchem e de Carlos Alberto Dellachiesa. Não sei 
se o nobre Senador Murilo Badaró ... 

. O SR. MURILO BADARO -Sr. Presidente, tambêm acho que, como 
diz o nobre Deputado Erasmo Dias, esses dois alienígenas, Carlos Alberto 
Dellachiesa e Hans Horchem, podem ser dispensados. Não vejo nenhuma ra
zão para que eles aqui compareçam, a Oão ser que a Comissão venha-a sentir 
necessidade, c aí seria uma conv-Ocàção sem ônus para a Comissão, porque 
realmente os recursos a ela alocados não bastam para prover a viagem desses 

d9is eminentes entendedores do problema. Informantes, como diz aqui o De
putado Raymul}do Diniz._ 

Agora, com r~l~_ç_ão a Ronald Walters, eu acho que também é um assun
to que nós não podemos, sem uma indagação mais profunda do problema, 
coro relação ao problema jurídico, decidir agora. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- V. Ex• coloca quanto à vo
cação ou quanto_ a arrolar ~s nomes? 

O SR. MURILO BADARÓ- Quanto à convocação. Esses eu acho que 
podemos dispensá-los, bem como o Sr. Luiz Carlos Prestes. Agora, com re
lação à ordem, para melhor ordenamento dos trabalhos, eu queria sugerir a 
V. Ex' o seguinte: ficariam o Dr. Seabra Fagundes e o Vereador Antônio Car
los inicialmente; podería se convocar até os dois para a mesma sessão, e em 
seguida y. E_x: a dotaria a ordem que fosse possível, de acordo com a conve
niêilda dos depoentes também, porque n6s não podemos convocar se a pes
soa não puder vir. Então, apenas para ficarmos fiêis ao espírito que predomi
nOu na criação desta Comissão, obedeceríamos a essa ordem inicial, convo
cando o COronel Moacyr Coelho, o Dr. S~bra Fagundes e o Vereador Antô
nio Cados para a mesma sessão, e em seguida faríamos as outras convo
cações, de_acordo. com o Relator e V. Ex'-. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canal e)- Já que o ilustre Senador Mu
rilo Badaró nos dá essa valiosa colaboração em relação à ordenação dos nos
sos trabalhos, gostaria que o nobre Relator falasse a respeito do requerimen
to apresentado pelo Deputado Erasmo Dias, dos nomes sugeridos- e S. Ex• 
jã prestou inclusi"ve informações a respeito das pessoas por ele indicadas -e 
depois seguido dos nomes também indicados pelo Deputado Euclides Scalco 
e pelo nobre Senador Franco Montara. Posteriormente, o nosso Relatório fa
laria sobre essa colocação e na proposição última feita pelo nobre Senador 
Murilo Badaró, porquanto a proposta inicial é de S. Ex• o Relator, Deputado 
halo Conti. Pediria a S. Ex• para que falasse a respeito das indicações feitas, 
para que pudéssemos colocar em votação. 

O SR. 1T ALO CONTI - Sr. Presidente, o Relator nada~ tem a opor à 
convocc.J.Ção dessas pessoas indicadas pelo ilustre Deputado Erasmo Dias. 
Naturalmente, todos podem prestar uma colaboração, aqui. Só gostaria de 
solicitar ao· DeputadO Erasmo Dias uma informação: se nós teríamos facili.,. · 
dade de localizar essas pessoas, para efeito de trabalho. V. Ex• nos daria o en
dereço depois, para efeito de correspondência? 

O SR. ERASMO DIAS - Sim, a qualquer momento. 

O SR. !TALO CONTI- Obrigado. Quanto às demais pessoas apresen
tadas pelo ilustre Deputado Euclides Scalco, como pelo nobre Senador Fran
co Montara:,_ o Relator nad_a tem a opor. Acho que qualquer proposta de con
vocão de pessoas só tumultuará se nós não organizarmos e não disciplinar
mos os nossos trabalhos. Quanto as pessoas que venham aqui, que tenham 
coisas_ a dizer e que não digam nada- todos deporão sob juramento - ê um 
problema de foro íntimo, não hã qualquer inconveniente. A única coisa que 
realmente me preocupa, e eu queria submeter à consideração dos membros da 
Comissão. Sr. Presidente, e o Prõbleliia "da seqUência"; acho que nós temos que 
ter uma seqUência. Nós não iremos tumultuar os nossos trabalhos se estabele
cermos uma seqüência. Só penso que o Coronel Moacyr Coelho tem que ser 
o primeiro e o Ministro Abi-Ã.ckel tem que ser o último; entre o primeiro e o 
último nós podemos inserir outros, desde que o roteiro seja estabelecido. 

O SR. MURILO BADAR~ó- O Rel,;tor e o Presidente organizarão o 
roteiro. 

O SR. lTALO CONTI- Mas, e se nós divergirmos? A minha proposta 
é seguir ... 

O SR. MURILO BADARÓ- Nobre Deputado, já foi entendido que os 
dois depoimentos_seguintes ao do Coronel Moacyr Coelho já estão estabeleci
dos pela Comissão. 

O SR. !TALO CDNTI- Exato, já foram estabelecidos a abertura e o 
fecho. 

O SR. MURILO BADARÓ- E o segundo jã está decidido que serão o 
Dr. Seabra Fagundes e o Vereador Antônio Carlos. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) .,.-Queria lembrar ao nosso ilus
tre Relator que, de acordo com o que a Presidência lembrou, para podermos 
ordenar os nossos trabalhos, nós falaríamos sobre os nomes. Os nomes estão 
aprovados. Depois, partiríamos apenas para essa colocação que foi proposta 
inicialmente pelo Deputado Euclides Scalco, secundado pelo ilustre Senador 
Murilo Badaró. Quanto às demais convocações, entre a Presidência e o nobre 
Relator nós as estabeleceríamos de comum acordo, porque acredito que não 
haverá entre nós divergências quantos aos nomes já aqui aprovados; há ape~ 
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nas interesse quanto à seqi.lência. Jã que houve em plenãrio uma divergência 
daquilo que V. Ex~ propôs inicialmente, é que cabe aqui à Comissão decidir ... 

O SR. MURILO BA DARO- O roteiro é b carilinbo princip3.l; em tor
no dele é que se vai inSerírido os outros depoentes. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Quanto ao terceiro ponto,· 
apenas caberia um pronunciamento de V. Ex•, porquanto já houve manHes
tação de outros membros da Comissão, em relação aos nomes de Luiz Carlos 
Prestes, Carlos Alberto Dellachiesa e Hans Horchem. No caso de V. Ex• não 
querer mais debater a matéria, dando-se por satisfeito com a retirada desses 
três nomes, acretl.ito que tererriós assim formalizado o nosso roteiro. 

O SR. !TALO CONTI- Sr. Presidente, uma pequena justificativa: a· 
presença de Luiz Carlos Prestes na Comissão se justifica, porque nós temos 
entrevistas contínuas dele, inclusive essa útlima ao Jornal do Brasil, do dia 17 
de março, em que ele prega a luta armada, em que ele diz que só acredita na 
vitória do socialismo com a luta armada; não descarta o princípio da luta ar
mada, colocando-o apenas em outro momento, em outra fase. Não há estu
dioso do problema terrorista, de guerra revolucionária, de ações subversivas, 
desses fatos sociais e polítiCáS do mundo que não admita o terrorismo inseri
do dentro da luta armada. Então, é difícil uma coisa estar diferente da outra. 

Como Carlos Mariguela, que foí o pai do terrorismo neste País. A sua 
célebre Cartilha de Mariguela publicada em Havana, e suas Cartas de Hava
na, provam que foi uma dessensão do Partido Comunista que deu início a es
sas ações terroristas que realmente traumatizaram a Nação. 

Então, foi esta a minha idéia em colocar o nome de Luiz Carlos Prestes; 
no meu entender, poderia prestar alguns esclarecimentos. Mas, desde que o 
ilustre Senador Murilo Badaró apresenta outras razões, como também o ilus
tre Deputado Erasmo Dias, tambêm concordo em cortar o nome de Luiz 
Carlos Prestes. 

. O SR. MURILO BADARO- Nobre Relator, me permite um aparte"/ 

O SR. !TALO CONTI- Pois não. 

O SR. MURILO BADARO- A sugestão do Senador Franco Montow 
me parece perfeita. Se a Comissão, no decorrer dos trabalhos, entender que 
deve convocar esses dois estrangeiros, naturalmente que o farâ. Então, não se 
elíffiiita agora; fica em_ s·uspenso". 

O SR. FRANCO MONTORO- Sr. Presidente, gostaria de fazer uma 
ponderação que acho que se compatibiliza com as observações de V. Ex• e do 
nobre Relator. Nós vamos ter um roteiro, mas é evidente que ele terâ que ser 
flexível~ Esta Comissão vai verificar fatos, nias·-se surgir fat_o novo que justifi
que a convocação desta ou daquela outra pessoa, nós, evidentemente, a fare
mos. Nós não vamos por antecipação limitar o campo de ação da própria C o~ 
missão. Acho-que o bo_m seilso é que vai orientar os nossos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale).- Para que a nossa Secretaria 
possa melhor anotar e fazer constar da Ata dos nossos trabalhos, a Presidên
cia declara aprovado o roteiro proposto pelo Relator, com as alterações da 
retirada dos nomes de Luiz Carlos Prestes, de Hans Horchem e Carlos Alber
to Dellachiesa e a colocação, numa ordenação inicial, ·após a convocação do 
Coronel Moacyr Coelho, do Jurista Seabra Fagundes, do Vereador Antônio 
Cá.rlos- e -do Presidente da ABI. Aprova a Comissão todas as demais indi
cações feitas pelos Srs. Membros. 

Continua livre a·palavra aos Srs. Membros que queiram fazer qualquer 
sugestão. 

O SR. RELATOR (!talo Conti)- Sr. Presidente, a minha pergunta é a 
seguinte: retirado Luiz Carlos Prestes, entrariam Seabra Fagundes e ... 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- O Vereador Antônio Carlos e 
Barbosa Lima Sobrinho. 

O SR. RELATOR (!talo Conti)- Muito grato pela sua colaboração. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Estâ encerrada a sessão . 

(Levanta-se a ses~ão às II horas e 40 minutos.) 
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COMISSÃO ))E AGRICULTURA- (CA) 
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COMPOSIÇÃO 
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Titulares 
PDS 
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2. Martins Filho 
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COMPOSIÇÃO 
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4. Benedito Canelas 
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PDS 
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LIDERANÇA DO BLO_CO 
PARLAMENTAR DO PARTIDO DO 
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PMDB 
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Marcos Freire 
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Mauro Benevides 
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: A loysio Chaves 
[9-Vice-Presidente: Nelson Carneiro 

29-Vice-Presidente: 

Titulares 

1. Aloysio Chaves 
2. Hugo Ramos 
3. Lenoir Vargas 
4. Murilo Badaró 
5. Bernardino Viana 
6. Amaral Furlan 
7. Mo,cyr Dalla 
8. Raimundo Parente 

L Paulo Brossard 
2. Marcos Freire 
3. Nelson Carneiro 
4. Leite Chaves 
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I. 
2. João Calmon 
3. Almir Pinto 
4. Martins Filho 
S. Aderbal Jurema 

PMDB 
1. Franco Montoro 
2._ Lázaro Barboza 
3. Humberto Lucena 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (DF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Lourival Baptista 
Vice-Presidente: Mauro Benevides 

Titulares 

1. Lourival Baptista 
2. Bernardino Viana 
3. Moacyr Dana 
4. Benedito Ferreira 
5. Martins Filho 
6. Mutilo Badar6 

I. Lázaro Barboza 
2. Mauro Benevides 
3, Laélia Alcântara 

I. Saldanha Derzi 
2. Luiz Fernando Freire 

Suplentes 
PDS 

1. Luiz Cavalcante 
2. Hugo Ramos 
3. Aderba!Jurema 
4. José Lins 

PMDB 
1. Henrique Santillo 
2. Evandro Carreira 

PP 
1. Affonso Camargo 

Assistente: Leda Ferreira da Rocha - Ramal 3499 
Reuniões: Quartas--feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões --_Ramal 3168 

Vice-Líderes 
Affonso Camargo 

José Fragelli 
Gastão Müller 
Mendes Canale 
Saldanha Derzi 

LIDERANÇA DO BLOCO 
PARLAMENTAR DO PARTIDO 

DEMOCRÁTICO SOCLAL ~ PDS 

Líder 
Nilo Coelho 

V ice-Líderes 
Aderbal Jurema 
Aloysio Chaves 

Bernardino Viana 
Gabriel Hermes 

José Uns 
Lomanto Júnior 

Moacyr Dalla 
Murilo Badaró 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(li membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: José Richa 
Vice-Presidente: Luiz Cavalcante 

Titulares 

1. Bernardino Viana 
2. José Lins 
3. Lenoir Vargas 
4. Milton Cabral 
5. Luiz Cavalcante 
6. Benedito Ferreira 

1. Roberto Saturnino 
2. Marcos Freire 
3. José Richa 

L José Fragelli 
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Suplentes 
PDS 
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2. Gabriel Hermes 
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4. Benedito Canelas 

PMDB 
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- Anexo das Comissões - Ramal 3256 

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

COMPOSIÇÃO 

Presidente: .Aderbal Jurema 
Vice-Presidente: Gastão Müller 

Titulares 

I. Aderba!Jurema 
2. João Calmon 
3. Eunice Michiles 
4. Lenoir Vagas 
5, JoséSarney 

I. Laêlia Alcântara 
2. Franco Montoro 
3. Pedro Simon 

t. Gastão MUller 

Suplentes 
PDS 

1, LomantoJúnior 
2. Gabriel Hermes 
3. João Lúcio 

PMDB 
1. Marcos Freire 
2. Mauro Benevides 

PP 
1. Evelâsio Vieira 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 3492 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões -- Ramal 3546 
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COMPOSIÇÃO 

Presidente: Franco Montoro 
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Titulares 
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3. Amaral Furlan 
4. Amaral Peixoto 
5. Martins Filho 
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7. Gabriel Hermes 
8. Hugo Ramos 
9. Almir Pinto 

1. Mauro Benevides 
2. Roberto Saturnino 
3. Pedro Simon 
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I. Tancredo Neves 
2. Affonso Camp,rgo 
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Suplentes 
PDS 
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2. Bernardino Viana 
3. Benedito Canelas 
4. Vicente Vuolo 
S. José Lins 

PMDB 
I. Humberto Lucena 
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3. José Richa 

PP 
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2., José Fragelli 

A,ssistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 3493 
Reuniões: -Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS} 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Raimundo Parente 
Vice-Presidente: Humberto Lucena 

Titulares 

I. Raimundo Parente 
2. Aloysio Chaves 
3. Hugo Ramos 
4. Eunice Michiles 
S. Gabriel Hermes 

I. Franco Montara 
2. Humberto Lucena 
3. Oejandir Datpasquale 

1. José Fragelli 

Suplentes 
PDS 

1. Lenoir Vargas 
2. Ade~bal Jurema 
3. Almir Pinto 

PMDB 
t. Agenor Maria 
2. Nelson Carneiro 

PP 
1. Luiz Fernando Freire 

Assistente: Luiz Cláudio de Brito - Ramal 3498 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas -·~~- ----

Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa_ 
- Anexo das Comissões - Ramal 3339 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membros) 

cqMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice-Presidente; Teotônio Vilela 

Titulares 

L Milton Cabral 
2. Luiz Cavalcante 
3. José Uns 
4, Almir Pinto 

I. Henrique Santillo 
2. Teotônio Vilela 

I. Affonso C amargo 

Suplentes 
PDS 

1. Dinarte Mariz 
2. Ga!;lriel Hermes 
3. Martins Filho 

PMDB 
I, Roberto Saturnino 

PP 
1. Alberto Silva 

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496 
Reuniões;- Quartas-fçir_as, às 10:30 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3652 
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COMISSÃO DE MUNIClPlOS - (CM) 
(I 7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: lomanto Júnior 
Vice-Pr~idente: Agenor Maria 

Titulares 

t. Almir Pinto 
2. Lomanto Júnior 
3, Amaral Furlan 
4. Amaral Peixoto 
S. Benedito Canelas 
6. Lenoir Vargas 
7. Moacyr Oalla 
8. Raimundo Parente 
9. Vicente Vuolo 

I. José Rk:ha 
2. Orestes Quércia 
3. Evandro Carreira 
4. Lázaro Barboza 
5. Agenor Maria 

t. Gastão Mtiller 
2. Affonso Cainargo 
3. Mendes Canale 

Suplentes 
PDS 

t. Tarso Outra 
2. Aderbal Jurema 
3. JosêSarney 
4. Murilo Badaró 
S. Benedito Fem:ira 

PMDB 
I. Marcos Freire 
2. Dejandir Dalpasquale 
3. Humberto Lucena 

PP 
I. Alberto SHva 
2. Luiz Fernando Freire 

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496 
Reuniões: Quintas-feiras, às I 1:00 horas 
local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3122 

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR) 
(S membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adalbeno Sena 
Vice-Presidente: Murilo Padar6 

Titulares 

L João C:almon 
2. Murilo Badaró 
3. Aderbal Jurema 

l. Adalberto Sena 

1. Saldanha Derzi 

Suplentes 
PDS 

I. José Sarney 
2. Moacyr Dalla 

PMDB 
1. Evandro Carreira 

PP 
I. Mendes Canale 

Assistente: Fátima Abrahão de Araújo - Ramal 3266 
Reuniões: Quintas-feiras, às 14:00 honts 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alex:mdre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 3121 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES - (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Luiz Viana 
Vice-Presidente~ Amaral Peixoto 

Titulares Suplentes 
PDS 

l. Luiz Viana I. Aderbal Jurema 
2. Tarso Outra 2. Bernardino Viana 
3. Lomanto Júnior 3. Amaral Furlan 
4. Amaral Peixoto 4. Moacyr Dalla 
5. João Calmon 5. Martins Filho 
6. Aloysio Chaves 
7. José Sarney 
8. Lourival Baptista 

PMDB 
I. Paulo Brossard I. Leite Chaves 
2. Nelson Carneiro 2. Pedro Simon 
3. JoséRicha 3. Roberto Saturnino 
4. Mauro Benevides 
5. Marcos Freire 

Quarta~fefra 13 1703 

PP 
I. Luiz Fernando Freire 
2. Tancredo Neves 

t. Saldanha Derzi 

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa - Ramal 3497 
Reuniões: Quartas·feiras, às 14:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho 

- Anexo das Comissões - Ramal 32S4 

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jaison Barreto 
Vice-Presidente: Alrnir Pinto 

Titulares 

l. Lomanto Júníor 
2. Almir Pinto 
3. JoséOuiomard 
4. Lourival Baptista 

t. Henrique Santillo 
2. J aíson Barreto 

1. Saldanha Derzi 

Suplentes 
PDS 

1 ~enedito Canelas 
João Calmon 

3. Lenoir Vargas 

PMDB 
I. La.élia Alcântara 

PP 
I. GastàoMill!er 

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha- Ramal 3499 
R(:uniões: Quintas-feiras, às 10:00 ho,._, 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandrt Costa 

- Anexo das Comissões - R.vnal 30~0 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dinarte Mariz 
Vice-Presidente: José Fraa;elli 

Titulares 

t. Dinarte Mariz 
2. Luiz Cavalcante 
3. JoséGuiomard 
4. Murilo Badaró 

t. Mauro Benevides 
2. Agenor Maria 

I. José Fn1gelli 

Suplentes 
PDS 

t. Raimundo Parente 
2. Amaral Furlan 
3. Benedito Ferreira 

PMDB 
1. Orestes Quí:rcia 

PP 
I. Oastão Mí.llter 

Assistente: Marcelino d0s Santos Camello - Ramal 3498 
Reuniões: Quartas-feirJs, às ! l :00 horas 
Locai· Sala da Comissão, na Ãr.)a Senado~ Aiexandre Co<"' 

- Anexo das Cornis,,. , - ~amal 3020 

COMISSAO DE SER\_!(' J! CO CIVIL- (CSPC) 
(7 , .. , ...... 

COMPOSIÇ.l.) 

Presidente: Agenor Maria 
Vice-Presidente: Raimundo Parente 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. Aderbdl Jurema 
3, Louriva\ Baptista 
4. Moacyr Dalla 

L Agenor Maria 
2. Humb~rto Lucena 

I. Gastão Müller 

Suplentes 
PDS 

l. Helvidio Nunes 
2. Bernardmo Viana 
3. JosêGuiomard 

PMDB 
I Lázaro Barboza 

f? 
I. Luiz rernando Freire 

Assistente: Luiz Clâudic, de Brito - Ramal 3498 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala da Com: ,são, na Ala .')enador Alexandre Costa 

- Anexo das ~..~-'lmissões- Ramal 3121 
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, CÓMUNICAÇOE$ 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Vicente Vuolo 
V ice-Presidente: Benedito Ferreira 

Titulares 

I. Vicente Vuolo 
2. Benedito Ferreira 
3. Aloysio Chaves 
4, Milton Cabral 

Suplentes 

PDS 

L LomantoJúnior 
2. LuizCavalcante 
3. Amaral Peixoto 

DIÁRIO DO CONGRESSO~ NACIONAL (Seção II) 

! . Evandro Carreira 

2. Lázaro Barboza 

1. Alberto Silva 

PMDB 

I. Orestes Quércla 

PP 

I. Affonso Camargo 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498 

Reuniões: Quintas-feiraS,- às 11:00 horas 

Local: Sala da ComiSsão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 3130 

Maio de 1981 

8) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS 
Chefe: Alfeu de Oliveira 
Local: Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo Coelho 

- Andar Terreo - 211.3407 

Assistentes: Helena lsnard Accauhy- 211-3510 
Mauro Lopes de Sâ --2fl-3509 
C!ayton Zanlorenci- 211-3502 
Frederic Pinheiro Barreira -211-3503 
Maria de Lourdes Sampaio- 211-3503 

C) SERVIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E DE 
INQUBRITO 

Chefe: Cleide Maria Barbosa Ferreira CrUZ =Rilffial 3511 
Assistentes: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 3512 

Elizabeth Gil Barbosa Vianna - Ramal 3501 
Nadir da Rocha Gomes - Ramal 3508 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 
QUADRO DE HORÁRIO DAS REUNIOES ORDINÁRIAS DAS 

COMISSOES PERMANENTES PARA O B((;NIO 1981/1982 

TERÇA-fEIRA 
LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE 

QUINTA-FEIRA 
LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE 

Horas Comissões Horas Comissões 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 CAR Senador Alexandre Costa GUILHERME 

Ramal3024 

Sala da ComissãO, na Ala 
10:00 cs Senador Alexandre Costa LEOA 

Ramal3020 

Sala da Comissão, na Ala 
11:00 CA Senador Nilo Coelho SÉRGIO 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 CEC Senador Alexandre Costa SÉRGIO 

Ramal3378 Ramal3546 

Sala da Comissão, na Ala 
QUARTA-FEIRA 

LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE 

10:00 CF Senador Nilo Coelho GUILHERME 
Ramal4323 

Horas Comissões 

Sala da Comissão, na Ala 
09:00 CE Senador Nilo Coelho FRANCISCO 

Sala da Comissão, na Ala 
LUIZ 11:00 CLS Senador Alexandre Costa 

Ramal3339 CLÁUDIO 

Ramal3256 
Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Comissão, na Ala PAULO 
09:30 CCJ Senador Alexandre Cosia ROBERTO 

Ramal4315 

11:00 CM Senador Alexandre Costa GONÇALVES 
Ramal3122 

Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 DF Senador Alexandre Costa LEDA 

11:00 CT Senador Alexandre Costa MARCELINO 
Ramal3130 

Ramal3168 
Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Comissão, na Ala 
10:30 CME Senador Alexandre Costa GONÇALVES 

14:00 CR Senador Alexandre Costa FÁTIMA 
Ramal3121 

Ramal3652 

Sala da Comissão, na Ala 
11:00 CRE Senador Nilo Coelho LEI LA 

Ramal3254 

Sala da Comissão, na Ala 
11:00 CSN Senador Alexandre Costa MARCELINO 

Ramal3020 

Sala da Comissão, na Ala LUIZ 
11:00 CSPC Senador Alexandre Costa 

Rama13!21 CLÁUDIO 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXVI- N• 045 QLIINTA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 1981 BRASlLJA - DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
I- ATA DA 61• SESSÃO, EM 13 DE MAIO DE 1981 

1.1 - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República 

De agradecimento de comunicação: 
- No 90(81 (no 167 (81, na origem), relativa à aprovação das matérias 

constantes das Mensagens da Presidênc-ia da República n?s 480, 562. 589, 
597 e 609, de 1980. 

Submetendo ao Senado a es.co_l{l_a de nOmfS indiCados para cargos cujo 
provimento depende de sua préviiJ aqui~.SCênCfa: 

-No 91(81 (n' 168/81, na origem), referente à escolha do Sr. Raul 
Henrique Castro Silva de Vincenzi, Ministr() de Primeira Classe, da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
à República Oriental âo_ Uruguai. 

-·No 92/81 (n' 169j81, na origem), referente à escolha do Sr. Jorge 
Carlos Ribeiro, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto. à República do Chi
le. 

1.2.2 - Parecer 

ReÍerente à seguinte maiéria: 
- Projeto de Decreto Legislativo n' 33)79 (no 34/79, na Câmaro dos 

Deputados), que aprova o texto do Tratado dç Amizªde e Cooperação, 
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Gover
no_da República da Costa do Marfim, em Brasflia, a 14 de setembro de 
1979. (Redação final). 

1.2.3 --Leitura de projetos 
-Projeto de Lei do Senado n'? 94/81~ de autoria dos S~s. Senadores 

Cunha Uma e Laélia de Alcântara, que dá nuva redação ao artigo 193, da 
Consolidação das Leis do TraQalho, aprovada pelo Decreto-lei n'il 5 .452, 
de i' de maio de 1943, e alterada pela Lei no 6.514, de 22 de dezembro de 
1977. 

- Projetct de Lei do Senado n'il_ 95/81, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, qUe ac·resCentâ. parágrafo único_ ao art. 450, da Consoli
dação das Leis do Trabalho. 

-Projeto de Lei do Senado n' 96/81, de autoria do Sr." Senador Pe
dro Simon, que estabelece vedação ao ·uso de marcas de produtos e ser
viços estrangeiros por empresas nacionais, e dá outras prOvidêilcias. 

1.2.4 - Discursos do Expediente 

SENADORES MARCOS FREIRE, GIL VAN ROCHA e MURILO 
BADARO, respec(ivameilte, como Líder~s ~o PMDB, PP e PD~- Aten
tado perpetrado contra a vida de Sua Santi4ade o.Papa João Paulo II. 

1.2.5 - Requerimento 
- N<1 91/81, de autoria do Sr. Senador Ma1cos Freire e outros Srs. 

Senadores, de inserção em Ata de um voto de repúdio ao atentado de que 

foi vítima o Papa João Paulo II. Aprovado, após usarem da palavra no en
caminhamento de sua votação os Srs. Humberto Lucena, Aloysio Chaves, 
Dirceu Cardoso e Franco Montoro, tendo o Sr. Presidente se associado, 
em norUe da MeSa. 

1.2.6 - Comunicação da Presidência 
-Recebimento de telex do Sr. Senador Paulo Brossar~, de repulsa 

aos a tos de terrorismo e de solidariedade com o Senado Federal pela atitu
de tomada de apoio ao Senhor Presidente da República, contra tais atas. 

i .2. 7 .:__ LCitura de projetas 
-Projeto de Lei do Senado n9 97/81-Complementar, de autoria do 

Sr. Senador Humberto Lucena, que revoga dispositivo da Lei Comple
mentar n9 5, de 29 de abril de 1970. 

-Projeto de Lei do Senado n'il98/81, de autoria do Sr. Senador Ita
mar Franco, que dá nova_ redação ao item III, do art. 49 da Lei n9 4.595, de 
31 de dezembro de 1964, e determina a submissão ao Congresso NaciOnal 
do Orçamento Monetário. 

..,......Projeto de Lei do Senado n9 99/Sl,de autoria do Sr. Senador Gas
tão Müller, que altera os arts. 213, ~15 e parágrafo único, 216,225 e226 
do Código Penal (Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -Título 
VI - dos Crimes Contra os Costumes). 

- -T.l:S ...:... COITiunicaçãÕ -da Presidência 
-ConvocaçãO- de Sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 _ho-

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

1.3 - ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n9 70/80, do Senador HumbertO LUcCO.'a, 
que dispõe sobre coligação partidária, e dã outras providências. Apre~ 
ciaçào adiada por falta de quorum. 

--Projeto de Lei do Senado n9 303/79-DF, que_institui a taXa de lim
peza pública no Distrito Federal, e dã outras providências. Votação adiada 
por falta de quorum. 

-·Projeto de Lei do Senado n' 305/77-Complementar, do Senador 
ttamar Franco, q_ui-dá nova redação aos parágrafos 2'il1 3'?, 4'il e 5'?, e acres
cenfl). p8.rág'iãfos-(antigos e novo.s) à Lei ri9 5.172, de 25 de outubro de 1966 

· (Códígo.Ti"ibutário Nacional). (Apreciação preliminar da constitucíonali
d,<19e). V~taçào ãdia~a_ por falta de quomm. 

- Projeto de Lei d-.;-Senado no 196/79-Compleriientar, do Senador 
Franco Montoro, que dispõe sobre o pagamento de pensão aos dependen
tes do trabalhador rural falecido antes de 31 de dezembro de I 971. (Apre
ciação preliminar da constitucionalidade). Votação adiada por falta de 
quorum. 

- Projeto dt: Resolução -n'? 172/80, que autoriza o Governo do Esta
do .de Mato Grosso.do Sul a elevar em Cr$ 1.785.62.0.157,75 (um bilhão, 
setecentos .e oitenta e cinco milhões, seiscentos e vinte mil cento e cinqilen
ta e sete cruzeiros e setenta e cinco .centavos) o montante de sua dívida 
consolidada .. Votacão adiada por falta de quonim. 
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-Projeto de Resolução n9 177/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Mossoró (RN) a elevar em Cr$ 315.464.652,36 (trezentos e quinze 
milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e cinqUenta e 
dois cruzeiros e tri-nta e ~reíS centavos) o montante de sua dívida consolida
da. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 178/80, que aiitóiiZi a Prefeitura Munici
pal de Rio das Pedras (SP) a elevar em Cr$ 29.983.045,00 (vinte e nove mi
lhões, novecentos e oitenta e três mil e seisçentos e quarenta e cinco cruzei
ros) o montante de sua divida consolidada. Votação adiada por falta de 
quorum. 

- Projeto de Resolução n9 179/80, que autoriza_ a Prefeitura Munici
pal de São Joaquim (SCJ a elevar em Cr$ 1.530.000,00 (um milhão, qui
nhentos e trinta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Vo
tação adiada por falta de quorom. 

-Projeto de Resolução n9 180/80, que autoriza a Prefeíiura Munici
pal de Araripina (PE) a elevar em Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscen
tos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 181/80, que-aUtoriza a Prefeitura Munici
pal de Arês (RN) a elevar em Cr$ 1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos e 
quarenta e oito mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resol~ção n7 182/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Campina Grande (PB) a elevar em Cr$ 23.600.000,00 (vinte e três 
milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quorom. 

-Projeto de Resolução n9 183/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Campos Belos (GO) a elevar em Cr$ 895.100,00 (oitocentos e no
venta e cinco mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução nq 184/80, que aUtoriza a Prefeitura Munici
pal de Dueré (GO) -a elevar em Cr$ 767.700,00 (setecentos c sessenta e sete 
mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de quorom. 

-Projeto de Resolução n9 189/80? que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Pedro Velho (RN) a elevar em Cr$ 2..909.300,00 (dois milhões, no
vecentos e nove mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida censo-' 
lidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n7 194/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Teresina (PI) a elevar em Cr$ 37.265.300,00 (trinta e sete milhões, 
duzentos e sessenta e cinco mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n9 201/80, que autoriza o Governo do Esta
do de Goiâs a realizar operação de empréstimo externo, no valor de USS 
35,000,000.00 (tdntã.- e cinco milhões de_dólªr~ norte-americanos) desti
nado a financiar programas do Estado. Votação adiada por falta de quo
rum. 

-Projeto de Resolução n9 l/81, que autoriza o Govetno do Estado 
de Pernambuco a realizar empréstimo externo no valor de US$ 
25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos) ou equi
valente em outra moeda, destinado ao desenvolvimento agropecuârio do 
Estado. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 21/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Caetano do Sul (SP) a realizar operação de emprêstimo exter
no, no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte
americanos), destinado a financiar o programa de investimentos urbanos. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n' 20/81, que autoriza o Governo do Estado 
do Rio Grande do Norte a realizar operação de empréstimo externo. no 
valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares) destinado a finan
ciar programas de empreendimentos industriais, agroindústria, infra
estrutura e promoção social. Votaçio adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 351/79, do Senador Roberto Saturni
no, que dispõe a respeito da especialização de engenheiros e arquitetos em 
"Engenharia de Segurança do Trabalho" e da profissão de "'Técnico de 
Segurança do Trabalho" e estabelece providências. Votação adiada por 
falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n• 49/79, do Senador Orestes Quércia, 
que eleva o valor da importância a ser depositada em favor do empregado, 
quando rescindido seu contrato sem justa causa. alterando o artigo 69 da 
Lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço --n9 5.107, de 13 de se-

tembro de 1966 - e determina outras providências. {Apreciação prelimi
nar da constitucionalidade). Votac_ão adiada pof falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n• 357 f79, do Senador Orestes Quércia, 
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os coveiros e 
empregados em cemitérios. (Ap-reciação preliminar da juridicidade). Vo
tação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n9 142/80, do Senador Orestes Quércia, 
alterando dispositivo da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe 
sobre a Lei Orgânica da Previdência Social. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade). Votacão adiada por falta de quorum. 

-PrOjeto de Leí do Se~ado n9 146/80, do Senador Orestes Quércia, 
que isenta do imposto de renda o 139 salário. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade). Votação adiada por falta de quorum. , 

-Projeto de Lei do Senado n' 163/80, do Senador Orestes Quércia, 
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons. 
(Apreciação preliminar da constitucio-nalidade e juridicidade). Votação 
adiada por falta de quorom. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR ALEXANDRE COSTA -Justificando projeto de lei, 
que encaminha à Mesa, fixando em 5% a ârea agricultável, nos projetes 
pecuários e agrícolas, inclusive os integrados a projetos industriais, e os de 
reflorestamento, localizados no Norte e Nordeste e financiados por enti
dades oficiais de crédito, oU recursoS públicos repassados, obrigatoria
mente utilizada no cultivo de arroz, feijão, mandioca e milho, e dá outras 
providências. 

SENADORA LAELIA DE ALCÂNTARA- Congratulando-secam 
a comunidade negra pelo transcurso da data alusiva à "Abolição da Es
cravatura" no País. Protesto contra discriminação racial havida em casa 
noturna de Curitiba-PR. 

SENADOR TEOJ'ONIO VILELA- Atentado a S. S. João Paulo II. 
Manifestação relativa aos temas dos discursos proferidos pelo Sr. Alexan
dre Costa e pela Sr' Laélia de Alcântara, na presente sessão. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Transcurso dO' centenârio 
da~ Encíclica Rerum Novarum, de Leão XIII. 

SENADOR ORESTES QUERCIA- Temas do XXV Congresso Es
tadual dos Municípios PaulistaS a ser realizado em Ribeirão Preto. 

SENADORES PEDRO SIMON, LÁZARO BARBOZA e EVAN
DRO CARREIRA -Repúdio ao atentado que vitimou o Papa João Pau
lo II. 

SENADOR FRANCO MONTORO - Sistema de educação pré
escolar no Município de São Bernardo do Campo-SP. II Encontro Nacio
nal dos Securitários, realizado em Blumenau-SC. 

SENADOR JOÃO CALMON- Reparos a declarações de vereador 
capixaba, veiculadas na Imprensa local, relativas às dificuldades financei
ras da Santa Casa de Misericórdia-ES. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SEs-
SÃO. ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA 62• SESSÃO, EM 13 DE MAIO DE 1981 

2.1 - ABERTURA 

2.2 - EXPEDIENTE 

2.2.1 - Leitura de projeto 
-Projeto de Lei do Senado n• 100/81, de autoria do Sr. Senador 

Alexandre Costa, que fixa em 5% (cinco porcento) a ârea agricultável, nos 
projetas pecuários e agrícolas, inclusive os integrados a projetos indus
triais, e os de reflorestamento, localizados no Norte e Nordeste e financia
dos por entidades oficiais de cr~dito~ ou recursos públicos repassados, 
obrigatoriamente utilizada no cultivo de arroz, feijão, mandioca e milho, c 
dá outras providências. 

2.3 - ORDEM DO DIA 
- Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado 

n• 71j79 (n• 2.538/79, na Câmara dos Deputados), que revoga o art. 18 do 
Decreto-lei n• 5, de 4 de abril de 1966, e dâ outras providencias. Aprovada. 
Ã Comissão de Redação. 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 
82/81 (n• 147/81, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. João Hermes Pereira de 
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Araújo, Ministro de Primeira Classe, da Çarreira -d~ .Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do BraSil junto à República da Colôm· 
bia. Apreciado em sessão secreta. 

2.4- MAT!':RIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO DIA 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n' 71 (79 (n' 2.538(79, 
na Câmara dos Deputados), constante- do item 1 (hum) da Ordem do Dia 
da presente sessão. Aprovada, nos termos do Requerimento n9 94/81. À 
sanção. 

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

3 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÕES ANTERIO-
RES 

- Do Sr. João Caimon, proferido na sessão de 7-5-81 
- Do Sr. Bernardino Viana, proferido na sessão de 12-5-81. 

4 - MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VICE-LfDERES DE BLOCOS PARLAMENTA· 
RES -

ATA DA 61~ SESSÃO, EM 13 DE MAIO DE 1981 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDJ!:NCIA DOS SRS. JARBAS PASSARINHO, CUNHA LIMA E LENOIR VARGAS. 

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

Laélia de Alcântara _.:_ Jorg_e Kalume- Raimundo Parent~- Jarbas 
Passarinho - Alexandre Costa - Helvídio Nunes - Almir Pinto - José 
Lins- Mauro Benevídes - Agenor Maria - Dinarte Mariz- Martins Fi
lho- Cunha Lima- Humberto Lucena- João Lúcio_- Luiz Cavalcante 
-Teotónio -Vilela_- 9ilv~n R<?ch!:!_~ __ Lour_iv~} _Baptista- Passos Põrto
Lomanto Júnior~ Luiz Viana....:: Dirceu Cardoso.....:.. João Calmon- Ama
ral Peixoto --Itamar Franco- Tancredo Neves- Amaral Furlan- Ores
tes Quércia- Lázaro Barboza- Benedito Canelas- Gastão_Müller- Af
fonso Camargo _:_ Evelâsio Vieira - tarSõ-,-DUtra: 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinh.o) -A lista de presença acusa o 
comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sess~o. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

O Sr. I •-Secretãrio procederã à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚJIUCA 

De agradecimento de comunicqção.~-

N• 90(81 (n• !67 (81, na origem), de 12 qo corrente, rela uva à aprovação 
das matérias constantes das Mensag~ns da Presidência da República n9s 480, 
562, 589, 597 e 609, de 1980. 

MENSAGENS 

Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado a escolha de 
nomes indicados para cargos cujo provimento depende de sua p_révia aquiescên
cia: 

MENSAGEM N• 91, DE 1981 

(N' 168/81, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federai.: 
De conformidade com o artigo 42. item III, da Constituição, 

tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas ExcelênCias a. 
escolha., que desejo fazer, do Senhor Raui Henrique Castro Silva 
de Vinc.enzi, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplo
mata para. exercer- a função de Embaixador do Brasil junto à 
República: Oriental do Uruguai, nos termos dos artigos 21 e 22 do 
Decreto n.O 71.53~, de 12 de dezembro· de 197,2. 

Os méritos do Ministro ,Raul Henrique Castro Sllva. de Vln
cenzi, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa 
elevada função, constam da anexa informação dO Ministério das 
Relações Exteriores. 

Bra.silla. 12 de ma:io de 1981. - .João Figueiredo. 

G/DP/SAL/133/312. 4 

A Sua Excelência. o Senhor 
Joã~ ;Baptista. de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da. República. - - -

Senhor Presidente, 

Em 11 de ma.io de 1981. 

Tenho a hbnra de submeter à assinatura de Vos.sa Excelência 
o anexo projeto de Mensagem ao Senado Federal, destinada à In
dicação do Senhor Rau~ Hennque Castro Silva de Vlncenzi, Mi
nistro de_~rimeira Classe, da carreira -de D1Plomata, para exercer 
a· função· ele Jilinbaixador do_ Brasil junto à Repúbilea: Qrlental do 
Uruguai, nos termos dos artigos 21 e 22 do Decreto n.o 71.534, 
de 12 de dezembro de 1972. 

2. O Itamarati elaborou o Curriculum Vitae do Mlnistro Raul 
Henrique Castro Silva de Vincenzi, que. juntamente c-om a Men
sagem ora submetida à assinatura de vossa Excelência, será apre
sentado ao s_e_nado Fed·eral para exame de seus illlStres Membros. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa. Excelência, · 
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. -
R. S. Guerreiro. 

Curriculnm Vitae 
Embaixador Rául Henrique Castro Silva de Vlncenzi. 

NasCido no ,Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 14 de juiho de 
1918. 
Bacharel em CiênclaB Jurídicas e Soclak, Faculda.de Na
cional de pirelto da UniverSidade do Brasil, Rio de Ja
neiro. 
curso de Aperfeiçoamento <!e Dlploma.tas, Instituto Rio 
Branco. 
CônSul de Terceira Clas.s.e, concurso, 15 de dezembro de 
1945. 
Segundo-Secretário, merecimento, 7 de junho de 1950. 
Primeiro-Secretário, merecimento, 21 de fevereiro de 1!157. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 21 de outubro 
dê 1961. 
Mllústro de 'Primeira Classe, merecimento, lO de novem
bro de 19'10. 
Chefe da 'Divisão dó certmonia.!, 1958/63. 
Chefe do :oep.e.rtamento Geral de Aàmlnistração, 1970/74. 
Washington, Segundo-Secretário, 1950/53. 
'l'a.ipé, ~undo-Secretárlo, 1953/54. 
Taipé, Encàrregado de N,egóclos, ls53 e 1954. 
Londres, Segundo-Secretârlo, 1955/56. 
Londres, Segundo-Secretário, 1957. 
J'>a.tis, Mlnistro-<Jonse!heiro, 1963/64. 
Paris, Encarregado de Negócios, 1963 e 1964. 
São Fr"ncl.sco, Cônsul-Geral, 1964/66. 
Dacar, En1ba.lxador, 1966/70. 
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Nouakchot~. Embaixador. cumulativamente. 1967/70. 
Luxemburgo, Embaixador, cumulativamente. 1974/76. 
Bruxelas. Embaixador. 1974/77. 

Santiago, Embaixador. 1977/8t.. 
IX Conferência 
!membroJ. 
III Reunião das 
1949 <membroJ. 

In ter .ucicnal Americana, Bogotá, 1948 

Partes oontratantes do- GATT Annecy, 

Comitiva do Presidente d:J. República em visita a Portu
gal durante as comemorações·· Henrlqulnas, 1960 (IDem
broJ. 
Missão Oficial aos Estidos Unidos da América e México, 
,pl"'QJ)aratória dais visitas do Presidente do Bra.sil, 1962 
(membroJ. · --

G/DP/SAL/132/312 .4 
A SUa Excelência o Senhor 
João Baptis-ta de Oliveira Figueiredo, 
Pl"'esiden te da República. 

Senhor Presidente, 

Em 11 de maio de 1981. 

Tenho a honra de Submeté.r" à assinatura de Vos~a Exc~lêncla 
0 anexo projeto de Mensagem ao Senado Fed:;ral, des~1na_d.a a indi
cação de Senhor Jorge Carlos Ribeiro._ Ministro d_:e Pnmeu-a Classe, 
da Carreira d_e _Piplomata, para exercer a funç.ao de Em.baix~dor 
do Brasil junto à República do Chile, nos termos do.s arts. 21 e 22 
do Decreto n.O 71.534, de 12 de deze!llbro de 1972. 

2. o ítamaraty ,elabo-rou o· Curriculum- Vi ta~ do :rv.U.nistro Jorge 
car:os Rib-eiro, que, juntamente com a Mensagem ora submetida à 

assinatura de vossa Excelência, será apr-esentado ao Senado Fe-
Conferência da FAO, Ro!~Ia. 1964 (membrO): -----dera! para exame c.e s_eus ilustres Me-mbros. 
XLII~_Sessão do .Co_?selhp c'!.a FAO,. Roma, 1964, (membro). Aproveito a oportunidade p.ar.a renovar a vossa Excelência, 
R~umao da CoiDlSsao M1st.a Cultural Brasil-Belgica, Bru- Senhor Pre_.:;i-G.ente, os protestos do meu mais profundo respeito. -
xe.as. 1974 r chefe l. - R. s. -Güerreiro. 
Comissão _de Organ~zação _da Conferência Int"eramericana 
para a Manutenção da: Paz e da Segurança do Continente. 
Rio de Janeiro, 1947 rmembrol. 
Serviço do Ceriinonial na conferência Interamericana· para 
a Manutenção da Paz e da Segurança do Continente, Rio 
de Janeiro, 1974 !assistente!, 
Comissão Na.cional do Trigo, 1948 (secretário). 
Grupo de Trabalho para a Tran.sfétência do Ministério 
das Relações Exteriores para Brasília, 1959 (membro). 
Comissão de Plan.cjamfú1to e ExecuÇão das sol~nidades de 
Instalação da Nova Capital da República, BraSíila, -t96ú 
~membroJ. 

Comissão de Organização do Programa d'e encontro dos 
Presidentes do Brasil e da Itália, Rio de Janeiro, 1961 
!membro). 

Comissão de Elaboração do_P_rojeto de Constituição e Nor
rnas do funcionamento do Ministério das Re:ações. Exte
riores. Estado da Guanabara, 1970 (membro). 
Oficial de Gabinete do Minl.stro da AeronáUtica, 1957/58. 
Ordem de Rio Branco. Grfi.~Ci·uz, BrasiL 
Ordem -do Mérito Naval. Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Milit!lr, Grande Oficial, BrasiL 
Ordem do Mérito Aeroriáutico, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito do Trabalho. Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Cristo, Grande Oficial,- POrtugaL 
Ordem do Império Britânico, Comendador, Inglaterra. 
Ordem de -San Martin. cOmendador, Argentina. 
Ordem d-a Estrela. Polar, Comendador, Suécia. 
Ordem de Leopoldo, Comendador+ Béliica. 

Ordem de Orang.e e Na.ssau, Com-endàdor, Paises Ba:ixos. 
Ordem do Mérito Italiano, Comendador, Itália 

O Embaixador Raul Henrique castro Sllva de Vincenzi se en
contra nesta- data no exercício de suas funções de Embruxador 
do Brasil junto à República do Chile. 

se-cretaria de Estado das Rehições ExteriOr-es. 8 de maio de 
1981. --_Guilhemle Luiz Leite Ribeiro, Chefe da Divisão do Pessoal. 

(À Comissão de Relações Exteriores.) 

MENSAGEM No 92, DE 1981. 

(N' 169(81, na origem) 

Excel,B"ntfssimos Senhores Membros do Senado F-ede-ral: 
De conformida<le com o art. 42, il»m III, da Co~stltuiÇão, tenho 

a honi-a de subm.etoe:r à. aprovação de Vo.::;sas_ Excelenc1as a escolha_._ 
que d.esejo faz.cr, do Senhor Jorge Carlos Ribelro,--.Minlstro de_l?rl
tneirn Class>e, da C&>rl'e"íra de Diplomata, para c:x;ercer a funçao de 
Embaixador do Brasil junto à República do Chile, nos t.ermos dos 
a.rt... 21 e 2.2 do Decreto n.o 71.534, de 12 de d.ez.emb.ro de 1972. 

o3 méritos do Ministro Jorge Carlos Ribeiro, que me induziram 
a esco'hê-lo paro. o <L&se.mpenho dessa elevada função, constam da 
anexa lnforn1ação do _M!nistério das Relações Exteriores. 

Brasília, !2 de maio de 1981. - João Fig-ueiredo. 

Curriculum Vitae 
INFORMAÇAO 

EmbaiXador J_org-e Carlo.s Riteiro. 

Nasceu na Suíça, zur_iq,ue (brasileiro nato de acordo com 
o art 129, inciso III. da Constituição de 1946), 15 de abr!l 
de 1935. 

Curso de _Preparação à Car!leira de Diplomata, Instituto 
Rio Branco. - --
B-acharel .em Ciências Juridlca.s e SOciais, Faculdade de 
Direito da Universidad,e Fed·eraJ do Rio de Janeiro. 

Curso de Civílização Francesa, Universidade de ~rbonne, 
Paris. 
curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, Instltut~ Rio 
Branco. 
Cónst}-1 de 'Terceira C as,se~_-22 di jan~iro_ de 1959. 

Cônsul de Segunda ClE .:..s..:: ~n,~recimento, 30 de setembro 
de l96L_ .. 

Primeiro _Secretário, merecimoento, 31 de março de 1970. 
Conselheiro, m-e-recimento, 1.0 de janeiro de 1973. 
Mínistro de Segunda Classe, me-recimento, 18 de maio de 
1n5. 

Ministro d·e Pri)neira Classe, merecimento, 12 de junho de 
1978. . 

Assistente·--ao Chefe da Divisão do Pe-SsoaL 1959. 

Chefe, substitu~. do Expe:(uente do Gabinete do Ministro 
de Estado em Brasília, 1960/61. 

Auxiliar do Chefe ·do Departamento de Administração, 
1963/66. 
Chefe da DivisãO de Comunicações, 1971/74. 

Marselha, Cônsul-Adjunto, 1961/63. 

Genebra, Delegação Permanente, s·egundo S3cretárto, 
1966/69. 

Montevidéu. Primeiro Secretário, 1969/71. 

VII Seminário lnternacional para Diplomatas, Salzburgo, 
1964 Crepes•entante). 

XX Assembléia Geral da.s Naçêies Unidas, New York, 1965 
(membro). 

Conselho de Administração da Org~niz_açã.o Internacional 
do Trabalbo ( OIT), Genebra, 1966/68 (delegado-suplente) . 

Conferência Internacior.al do Trabalho, Genebra, 1966/68 
(delegado) . · · 

Sessões da Junta de Comércio e Desenvolvimento da 
UNCTAD, Genebra, 1966/68 _(delegado). 

Subcomitê Perm:anente de Produto-s de Base da UNCTAD, 
Genebra. 1966 (delegado-suplente!. 

S2:5Sões da Comissão de Transporte-s Marítimos da UNCTAD, 
GeMbra, 1966/67 (delegado-suplent,e). 

Grtipo de Pr.zf'erênclaS da UNCTAD, Genebi-a, 1966 (dele:. 
gado-~up~~n_te). 

Y~ _l«Jdada de Negociações Comerciais do Acordo Geral 
sobre Tarifas Aduaneira~ e Comtrcio (GATT), Genebra, 
1966 C delegado). 

Grupo de Politicas anti-dumplng do GATT, Genebra, 1966 
(observa.dor). 
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Grupo de Trabalho sobre Madeiras e Prod_utos Florestais 
UNCTAD/FAO, Genebra, 1966 (delegadol. 

Gonferência tnternaclon.al de Azeit-e d·S: Oliveira, da 
UNCTAD, Genebra, H.l67 fobservador). 
R3Unj.ão do Grupo dos "Setenta e Sete" da UNCTAD, Argel, 
1967 I membro l . 
Conferência de Revisão das Convençôes de Prote-ção da 
Proprieclade Int-electual, Estocolmo, 1967 (delegado). 
Comitê P.Jrmanent-2- da União de Berna, da O:MPI, Genebra, 
1967/68 ·e JS6S/70 (presidente). 
Com1ss2:o Inte.rgove·mamental de Direito do Autor, da 
UNESCO. Paris, 1968/69 e 1970!71 (presidente). 
Reuni? o de Peritos Governamentais para Estudos .de Coo
pcra~ão em Pat~ntes, Genebra, 1968 (d-elegado). 

I!I Sessão de Manufaturas das UNCTAD, Genebra, 1968 
1 de egad·o-suplente) . 

X-XV Sessão das Partes contratantes do GATT, Genebra, 
1868 !delegado-suplente). 
Sessô::-s do Con.srelho Económico das Nações Unidas, Ge
nebra, 1967/68 <observador). 

II UNCTAD. Nova Delhi, 1968 (membrol. 

Conferência do Tratado sobre ClisS.ífiCação Internacional 
de Model,os e Desenhoo Industriais, da OMPI, Locamo, 1963 
(delegado). 
XV Sessão Extraordinária do- Comitê Jntergove·mamental 
do Direito do Autor, Paris, 1969 ld~legadol. 

Seminário Sul-Americano de Propriedade Industrial, Bue
noo Alres, 1S69 (delegado). 
XI Reunião da Assembléia do Banco Intera.mericano de 
Desenve>lv!mentc (BlD), Punta de:! Este, 1970 (membro). 

Comitiva do PreSidente da República nas visitas oficiais a 
Assunção, 1975; a Paris, 1976; a Londres, 1976; a TóqUio, 
1976; ao México, 1978; a Montevidéu, 1978; a Bonn, 1978; 
a Caracas, 1979; a Assunção, ~980; a Buenos Aires, 1980 
e a Santiago, 1980 (m-embro). 

Comitiva do Presidente da República nos encontros com o 
Presidente da Bolívia /.Cocha bamba, 1974) ~_com o Presiden
te do Paraguai rPresidente Stro.essner, l.974; Campo Gran
de, 1975; Presidente Prudente, 1976; Santa Cruz, 1977 e 
Foz do Iguaçu, 1978), com o Presidénte do.Urugua.l <Rivera, 
1975), com o President-e do P~r.u rTabatinga, 1976), com o 
Presidente do Paraguai (Golânia 1980) e com o Presi
dente da argentina (Porto Alegre,-1980). 
Comissão ·a e Transferência 1jara- Brisilia ctã. S.ooretaria de 
Estado e do Corpo Diplomático, 1960, 1004 e 1966 (membro). 
Repr·esentante do Ministério das Relações ExterltJ:I'!es junto 
ao Ministério-da Justiça e Negóclos InteriOres, f964. 

Comissão da Organização das-~'Festivídad&i -do IV cente
nário da Cidade do Rio de J<>neiro, 1964 (membro). 

Coordena.dor da II Conferência Irtt~rarilericana E:'>ttraordi-
nár!a, Rio de Janeiro. · 

Prof.ess.or do curso de __ Prática Diplomática e Consular, do 
Instituto Rio Branco, · 1972173·. 
Chef·e do Cerimonial da Presidência da República, 1974/81. 
Membro da Ordem dos Advogados do Brasil. 
Ordem de Rio Branco,· Grã-C'fiiz,--a-rasn. 
Ordem do Mérito Naval, Grande Oficia:, Brasil. 
Ordem do Merito M!l!tar. Grande Oficial, Brasll. 
Ordem do Mérito A,eronáut!co, Grande OliciaÇiirasil. 

Ordem do Mérito Brasília, Grã-Cruz; Brasil. 
Grande Medalha da Inconfidência, Minas Gerais, Brasil. 

Medalha Mérito Tamandaré. Brasil. 
Medalha Mérito Santos Dumont, Bras!!. 
Medalha Lauro Mü:ler. Brasil. 

Medalba do Pacificador, Brasil. 
Medalha do Mérito Cruz d.e Mauá. Brasil. 
Ordem. dó Sol, Grã-Cl"ull, Peru. 
Ordem do Libertador San Ma.rtíil, Grã-criiz, Argentina. 

Ordem da Agu!a Aztooa, Grã-Cruz, México. 

Ordem do "Mérito, Grã-Cruz, Chile. 

Ordem do Mérito Civil, Grã-Cruz, Espanha. 
Ordem Militar de Cristo,_ Grande Oficial, Portugal. 
Ordein do Infante Dom enr!.que, Grande Oficial, Portugal. 

Ordem Nacional do Mérito, Grande Oficlal, Paraguai. 

Ordem do Tesouro Sagrado, Grande Oficia~, Japão. 
Ordem Real de Vitória, Grande Oficial, Grã-Bretanha. 
Ordem Nacional do Mérito, Grande Oficial, Repúbllca Fe-

·- d·eral da Alemanha. 

Ordem Francisco de Miranda, Gmnde Oficial, Venezuela. 
Ordem Tudor Vladlm.lrescu, Grande Oficial, Romênia. 
Legião de Honra, comendador, França. 
Orclem do Leão, Comendador, Senegal. 

Ordem do Sol Nascente, Comendador, Japão. 
Ordem do MéT!to, Comendador, Coota do Marfim. 

O Emba.lxadOl" Jorge Carloo Ribeiro se encontra nesta data no 
exercício qe __ suas funçõeS c1e Chefe do Cerimonial da Presidência 
da Repú'!J:ica. 

&cretaria de Estado das Relações Exteriores, 8 de ma.lo de 1981. 
- Guilhenne Luiz Leite Ribeiro, Che~e da Divlsão do Pessoal. 

(À Comissão de Relações Exteriores.) 

PARECER 

PARECER N• 173, DE 1981 
Da Comissão de Redaçào 

Redaçao final do Projeto .de Decreto Legislatiro •' 33, de 1979 
(nP 3_4l79, na Câmara dos Deputados)" 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão apreseitta- a redação final do Projeto de Decreto Legislativo 

n• 33, de 1979 (n• 34/79, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Tratado de Amizade e Cooper_!lção, celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da Costa do Marfim, em 
Brasília, a 14 de setembro de 1979. 

Sala das Comissões, 12 de maio de 1981.- Murilo Badaró, Presidente
Saldanha Derzi, Relator - Aderbal Juremo. 

ANEXO AO PARECER N• 173, DE 1981 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n" 33, de 1979 
(nP 34/79, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o CoDgresso Nacional aprovou. nos termos do art. 44. 
inciso I, da Constituição. e eu, Presidente do Sena-
do Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1981 

AprOva o texto do Tratado de Amizade e Cooperação, celebrado 
entre à-Góvemo da República Federativa do Brasil e o Gm·erno daRe
publica da Costa do Marfim, em Brasz1ia, a 14 de setembro de 1979. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 r: É aprovado o texto do Tratado de Amizade e Cooperação, ce

lebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Costa do Marfim, em Bras!lia, a 14 de setembro de 1979. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- O Expediente lido vai à 
publicação. 

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

São lidos os s~guintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 94, DE 1981 

Dá nova redaÇão ao artigo /93, caput, da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nP 5.152, de [P de maio de 
/943, e alterada pela Lei •' 6.514, de 22 de dezembro de 1977. 

O CongreSsO Nacíonal decreta: 
Art. J9 O artigo 193, caput, da consolidação das Leis do Trabalho, 

ap_rovada _p_elo Decreto-lei n"' 5.452. de 19 de maio de 1943. e alterada pela Lei 
n• 6.514, d_e 22 d_edezembro de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação: 

..~rt. 193. _São consideradas ativídades ou operações perigo-
sas, na forma de regulamentação aprovada pelo Ministério do Tra
balho, aquelas que, por natureza ou método de trabalho, impliquem 
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o contato permaneq.te com inflamáveis~ explosivos e serviços em 
energia elétrica em condições de_risco acentuado." 

Art. 29 Esta_lei entra em vigor da data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em co[ltrªrio. 

Justificação 

A Lei no 6.514, de 22 de dezembro de 1977, alterou substancialmente o 
Capítulo V do Titulo II da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo à se
gurança e medicina no trabalho. 

Deixou, todavia, de atender à velha aspiração dos eletricitários, que sem
pre pretenderam ser incluídos entre os trabalhadores com direito à percepção 
do adicional de pe-riCUlosidade. 

Reunidos em congresso, cento e dezessete dirigentes sindicais, represen
tando 36 sindicatos e fed_erações de 18 Estados brasileíros-, decídiram, por 
aclamação, pleitear a alteração redaçional do_ artigo 193da Consolidação das 
Leis do Trabalho, a fim de que à identidade dos trabalhadores do setor de _in
flamáveis e explosivos, passem os eletricitários a fazei: jus ao citado adicional, 
de trinta por cento sobre o salário básico. 

A medida nos parece justa, vez que objetiva amparar apenas os que exe
cutam seu trabalho em condiÇÕe$ ,de risco acentuado, e não toda a classe. 

Assim sendO, acreditamos que- a proposição em questão merecerá a aco
lhida do Congresso Nacional. 

tara. 
Sala das Sessões, 13 de maio de 1981.- Cunha Lima- Laélia de A[càn-

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI NO 5.452, de 1' DE MAIO DE 1943 
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

.. Art. 193. São consideradas._atividades ou operações perigosas, na for
ma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Tr-abalho, aquelas que, 
por sua natureza ou método de trabalho, impliquem no contato permanente 
com innamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado." 
••••••••••••••• + •••• ·~· ·- ••••• :. --~.·--·.~--~~~-~----- ••••••••• ' ••••••••• 

(Ás Comissões de ConstituiçãO e- Justiça. de Legislação Social e 
de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 95, DE 1981 

Acrescenta parágrafo único ao art. 450 da Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

O Congress-o Nacional decreta: 
Art. i"' O art. 450 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 

pelo Decreto-lei n"' 5.452, de 19 de maio de 1943, passa a viger acrescido do se
guinte parágrafo úriico: 

"Art. 450 
Parágrafo únicO. Após o decurso do prazo de 90 (noventa) 

dias, ao empregado em substituição eventual ou temporária é asse
gurado o direito de continuar percebendo a diferença de remune
ração entre seu cargo e o do subs_tituído." 

Art. 2'<' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Em conforrriidade com o preceituado no art. 450 da ConSolidação das 
Leis do Trabalho, ao empregado chamado a ocupar, em comissão, interina
mente ou em substituição eventual ou temporária, cargo diverso do que exer
cer na er.õ.presa, serão garantidas a contagem naquele serviço, bem como a 
volta ao cargo anterior. 

Ocorre, no entanto, que com freqUênCia· a substituição se prolonga por 
período superior a noventa dias, gerando uma situação de extraordinária in
segurança para o empregado substituto. 

É que ele estã sempre ameaçado de voltar para o cargo de origem, com 
apreciável diminuição salarial, o que gera, inclusive, distúrbios psicológicos e 
uma diminuição palpável na capacidade de trabalho. 

Nesse contexto, preconizamos, neste projeto, qUe sempre que a substi· 
tuição se prolongar por prazo superior a noventa dias, é assegurado ao substi
tuto o direito de continuar percebendo a diferença· de remuneração entre a 
atribuída a seu cargo efetivo e a ·do substituído. 

Com a adoção dessa medida, que não prejudicará o substituído - o em· 
pregado substituto, que muitas vezes passa largo período em substituição e 
depois é forçado a voltar a seu cargo, sofrendo diminuição salarial, não mais 
passará por essa situação, tendo assegurado o direito de continuar perceben
do a diferença salarial. 

Em se tratando de providência de justiça, esperamos venha a iniciativa a 
merecer o beneplácito de nossos ilusties Pã.res. 

Saia das Sess-ões, 13 de maio 1981. - Orestes Quércia. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI N• 5.452, DE 1' DE MAlO DE 1943 

Aprova a Cons_olida_ção dar Leis do Trabalho. 

Art. 450. Ao empregado chamado a ocupar, effi comissão, intedna· 
mente, ou em substituição eventual ou temporária, cargo diverso do queexer· 
cerna empresa, serão garantidas a contagem do tempo naquele serviço, bem 
como a volta ao cargo anterior. 

• ·-· ••••••• -~-· ••• --~ •••••• ·---· •••• ·,--· ~_. ·- ~.!' ·~ ••• ~ •••••••••••• :,;: •••••••• 

(Às ComiSsões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e 
cje Finanças.) · 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 96, DE 1981 

Estabelece l-'edação ao uso de marcas de produtos e serJ•iços es
trangeiros pOr empresas nacionais, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta:_ 
Art. 19 As marcas de produtos -e-serviÇos produzidos no Brasil terão, 

sempre, expressão em idioma vernáculo, não sendo onerados por quaisquer 
direitos de marcas procedentes e ou- devidos ao exterior ou de empresas de 
controle acíonârío _estrangeiro direto ou indireto e não pagando quaisquer di
reitos- a firmas oU empresas localizadas no exterior. 

Parágrafo único. Fica assegurado o direito, pelo prazo de três anos, às 
marcas em uso e negócio, devendo o Ministério da Indústria e do Comércio, 
durante este período, baixar as instruções complementares ao cumprimento 
do disposto no caput deste Artigo . 

Art. 29 O Banco Central não mais registrarã a partir da vigência desta 
lei, contratos de assistência técnica e ou de marcas ou patentes pela utilização 
de marcas estrangeiras. 

Art. 39 Os direitos e prerrogativas assegunidos nos atuais contratos de 
prestação de serviços, relativos a marcas estrangeiraS de produtos e serviços, 

· utilizados por empresas nacionais, serão considerados investimento ou rein
vestimento estrangeiro, conforme o caso e, deste modo, alterado o registro no 
Banco Central, ~---- -*. T ~ __ 

Art. 49 Os produtos industriais, as embalagens e qualquer outra forma 
de comercialização de produtos industriais brasileiros, para venda em terri
tório nacional, conterão todos os dizeres de instruções para uso, vazados em 
idioma nacional, excetuadas as expr"essões técnicas cuja tradução literal seja 
incompreensível, ou a forma estrang~ira, de uso corrente. 

Art. 59 A autorização de pagamento a título de assistência téCnica e/ ou 
royalties, por utilização de marcas de serviços ou produtos estrangeiros, em 
desacordo com o disposto nesta Lei, constitui crime, sujeitos seus contratan

-tes, pessoas nacionais, e as autoridades monetârias que a registrarem a multa 
pecuniãrfa igual a duas vezes seu valor, em moeda nacional. sem prejuízo de 
outras cominaçõeS legais, inclusive a denúncia unilateral do ajuste. 

Art. 69 Esta Lei entrarã em vigor na data de sua promulgação, sendo 
auto-aplicãvel, independentemente de regulamentação, exceto no que diz res
peito ao parãgrafo único do art. }9, 

Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário. 
Justificação 

É por demais injustificãV~l~_ por qualquer ângulo que a consideremos, a 
utilização de marcas estrangeiras em produtos fabricados no País, 
constituindo-se em prâticà nociva aos interesses nacionais. 

Destacaríamos pelo menos três pontos que consideramos de maior rele
vância: 

a) Da mesma forma que é vedada a utiliZação de idioma estrangeiro para 
nomes próprios, textos públicos e documentos de uso nacional. por extensão 
também deve ser vedada a utilização de nomes estrangeiros para a designação 
de produtos, sob pena de cedo termos a deformação do próprio idioma nacio
nal pela introdução de marcas em substituição a denominações já existentes 
na própria língua, fato que jã vem comumente ocorrendo. 

b) A utilização de denominações estrangeiras em produtos fabricados no 
País, além -de Induzir oS consumidores a equívocos sobre a procedência do 
produto, ainda estimula a valorização de produtos importados em detrimen
to dos nacionais, ao mesmo tempo que privilegia os grupos alienígenas, em 
função da maior facilidade que possuem na obtenção dos direitos de marcas, 
deixando as empresas nacionais em nítida situação de desigualdade. 

c) Um país subdesenvolvido e carente de divisas não pode se permitir 
onerar seu Balanço de Pagamentos com marcas que nada acrescentam ao 
produto, além de estar oferecendo às empresas estrangeiras mais um artifício 
de remessas irregulares de resultados. 
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Ressalta11c )5, ainda, que a manutenção da permissão desta prâtica 
tenderá paulatir rente a acelerar a busca de marcas estrangeiras, mesmo por 
empresas de cor :role nacional, no afã de vencerem a concorrência junto aos 
consumidores, determinando um processo em cadeia em vãrios níveis, a co
meçar pelos· meios de comunicação. 

Ao Estado cabe representar a comunhão de interesses e seus cidadãos. 
Ultimame~~te, a arrancada desenvolvimentista do Brasil vem sendo 

acompanhada te crescente desnacionalização. Caracterizam-na a transferên
cia dos centros ~e decisão para fora do território nacional, no campo econô
mico. Projetas são formulados no setor externo e vendidos em "pacotes" eco
nómicos ao Governo e aõ-Einpresariado Nacional. Não se dâ estímulo ao téc
nico nacional, cujo desemprego estaria mais eVidente, não fosse o artifício da 
pós-graduação, como diferimento do ingresso do engenheiro nacional no 
mercado de trabalho especializado que mais se estreita (a ponto de, pela pri
meira vez, os altamente qualificados engenheiros do ITA, passarem até 6 me
ses sem obter emprego remunerado). Transacionam-se riquezas nacioriaís, no 
Exterior, obrigando a intervenção saneadora do Executivo, atendendo aos re-
clamos da Nação. -

Sem saber dizer-se contra, o Povo, que paga ímpostos para "que o Gover
no organize a coisa Pública, assiste atónito à .. invasão estrangeira", sem que 
os órgãos governarrientais revelem a mais mínima preocupação. 

Se dita invasão fosse a zero de custo, ficaria, apenas, o agravo à nossa 
cultura, pois que aS imPOrtaÇões sociais predatória-s contribuem para desfigu
rar a Nação e roubar-lhe a identidade imprescindível. Não é o que acontece, 
porém, quando o brasileiro paga para imitar cáriiportamentos alienígenas. 
Destes, exemplo flagrante é a mistificaÇão de certa marca estrangeira de 
calça, hã um certo tempo chamada ingenuamente de rancheira: esse mesmo~ 
vestuário que, do Rio Grande ao Piauí, passa a ser conhecido comojeans. Ve
jam só!: ninguém nem se lembra de que a rancheira, como a América, foi re
batizada a partir de Gênoval (Jeans vem do francês Gênes, nome da cidade 
italiana de Colombo.) 

Calça de operário americano, cheia de bolsos para armazenar os neces
sários instrumentos de trabalho, virou símbolo de status, retornando às ori
gens, quando reassumida pela "classe baixa" braSileira. Vestíni.erita do blue 
coi/ar americano, na origem; foi pi'ám-Ovida às altas rodas, graças à ação mi~ 
raculosa da publicidade, da cópia servil dos padrões alienígenas, 

Anexaria a este projeto, se não me tiVeSse chegado às mãos, sob fidúcia, 
dois contratos do tipo que pretende ab~rogar do Brasil. Por eles, pagamos o 
escândalo~ de I% do total do faturamento (!) dos produtos da moda masculi
na, ••inventados''. lã fora. Além de I /3 do valor contratado, como royalties. 

Ano passado, o Brasil despendeu quase 2 bilhões de dólares com a conta 
"Outros" da balança comercial de ''serviços". Isto agravou, de muito, nossas 
relações de trocas externas. Infelizmente, o Banco Central sonega- de Opo
sição e do Governo - a correta discriminaçã-o desse item tão importante. 

Nem nos foi possfvel obter, dentro do item .. Outros". a exata partici
pação dos gastos com essa esdrúxula "assístência-têcniCa". Sabemos apenas 
que a sangria com ''serviços técnicos especiâlizados" quase atingiu os US$ 
300 milhões. Orid-e;- Por ·certo, se encontra o serviço anual desta dívida. 

Este projeto pretende prestar um modesto serviço à economia do País e a 
firmas brasileiras, tão sacrificadas em encargos. Pretende, também, prestar 
um serviço cultural, consistindo em escoimar do jargão do povo essas intro
missões predatórias. Reabilitando o idioma pátrio, como instrumento de co
municação único, estaremos facilitando essa mesma comunicação para as 
massas subletradas. Nomes doces de nosso dicionârio passarão a constituir o 
apelo de nossa publicidade ... sem agravos a nosso jã combalido Balanço de 
Pagamentos. 

Sala das Sessões, 13 de maio _de_l981. --Pedro Simon. 

(Às Comissões de Constituição e JUstiça e de EconOmia. J 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Os projetos que vêm de ser 
lidos serão publicados e remetidos às comissões cOmj:ietenfeS-. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire, como Líder. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE. Como~Üder, pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) ,;__·Sr. Presidente, Srs. Sen3.dores: 

O mundo é abalado p~la notícia de mais um -ato de violência, desta vez 
violência brutal que não respeita sequer a figura do Santo Padre, que tombou 
ao chão vítima de balas assassinas. A notícia do crime que se praticou contra 
João Paulo II, sem dúvida alguma, representa um golpe que fere fundo a 
alma de toda a civilização. 

Este fato serve para demonstrar a espiral de vlofêncía e a-degenerescência 
da própria mente humana por parté de certos indivíduos ou grupos que não 
reconhecem fronteiras de qualquer espécie, na sua insanidade, no seu ódio, 
talvez na sua alucinação. ' 

O Brasil que ainda recentemente viveu aquela peregrinação apostólica 
empreendida por Sua Santidade. no território nacional, que percorreu de 
Norte a Sul este País, ainda guarda muito vivas as suas palavras de fé e de es
perança no destino do mundo. 

João Pã.ulo II, inire nós, mostrava que a Igreja dos pobres não quer ser
vir àquilo que causa as tensões e faz explodir a luta entre os homens. Mas as 
tensões aí estão e a luta entre eles assume aspectos os mais diversos, fazendo 
com que os homens conscientes da Terra, e, sobretudo, os homens de boa 
vontade, a que se referira Jesus Cristo, não possam testemunhar, sem um sin
cero protesto, episódios dessa natureza. 

Por isso mesmo, não poderia o Senado Federal abrir a sessão, no dia de 
hoje, sem trazer, de imediato, a palavra de dor, de tristeza e de inconformis
mo diante das notícias, que nos chegam a cada instante, mostrando que Sua 
Santidade está hospitalizado, em tratamento médico, não se sabendo ao certo 
a evoluçãO dos acontecimentos. Por isso julgamos que a esta Casa cabe exter
nar a sua expressão de solidariedade para com a Igreja Católica Romana, e, 
ao mesmo tempo, dizer que este sentimento não é ape,nas daqueles que pro
fessam esta fé, mas de-todos os que são resporisáveis, sobi'e a face do nosso 
mundo, e que têin que dar uma demonstração de repulsa a violências dessa 
natureza. 

Por isso mesmo os nossos votos de esperança de que Sua Santidade se 
restabeleça, inclusive para poder continuar exercendo o importante papel de 
um homem que, sendo Chefe da Igreja, logo se caracterizou como Líder da 
Humanidade, graças ao seu poder de persuasão, graças à bondade estampada 
no seu rosto franco e, sobretudo, ao seu carisma de homem que, não sendo 
italiano: assumiu o trono de Pedro e se transfofma numa revelação dos dias 
modernos a conjugar a sua afivídade pastoral com a pregação na luta contra 
as injustiças e cOntra todas as formas de violência, de uma das quais, agora, 
ele se torna vítima. -

O Sr. Mauro Benevides {PMDB - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE) - Pois não. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Nobre Senador Marcos Frei
re, desejo partilhar da indignação de V. Ex•, da Casa, e, acredito, de toda a 
humanidade, diante desse atentado que vem de sofrer João Paulo II, deixan
do emocionada, traumatizada e sob grande expectativa a opinião pública 
mundial. V. Ex" hâ pouco recordou a notável peregrinação pastoral empreen
dida pelo Santo Padre, no mês de julho do ano passado, pelo território brasi
leiro. Parece que estamos a vê-lo aqui, na Esplanada dos Ministérios, com a 
sua figura irradiando simpatia e bondãde; parece que estamos a vê-lo no Rio 
de Janeiro, em Belo Horizonte e lã em Fortaleza, participando do X Congres
so Eucarístico Nacional e eletrizando multidões compactas com a sua mensa
gem que tocou bem fundo o espírito dos brasileiros. A pregação de João Pau
lo II continua a ser difundida por todos nós, exatamente porque ela é direcio
nada para a construção de uma_ so~iC:dade mais justa, mais humana e mais 
fraterna. Hã realmente ulriã. expectativa em todo o mundo pela recuperação 
do Santo Padre, e vamos orar para que a sua saúde -seja restabelecida e as suas 
luzes, a sua clarividência, o seU descOrtino, as suas virtudes incomparáveis
tudo isso possa continuai a serviço das caUsas nobres da I8i-eja, do mundo 
cristão, enfim, de todos os povos. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Parece-nos inclusive que a 
melhor maneira de se manifestar a solidariedade neste momento doloroso em 
que vive a humanidade serã, por certo, demonstrar a nossa esperança de que, 
ao lado do progresso material e técnico que é registrado a cada século, possa 
o mundo também para o futuro oferecer uma evolução moral e espiritual que 
não permita que as violências continuem ·a --se suceder. 

Ainda esta semana, outros dois católicos_ foram levados à morte também 
pela violêncía estatal, oficial, na forma da intransigêÕcia do governo britâni
co. graças ao que sucumbiram Bobby Sands e Francis Hugues o que represen
ta, sem dúvida, episódio dentro de um contexto maior de violência. Sem pro
curarmos, logicamente, analisar fatos específicos outros, nós não poderemos 
deixar de aSsinalai- que essa violência se espraia nos quatro cantos da Terra, 
sem levar em consideração fronteiras de ordem administrativa ou de ordem 
política e independentemente até de convicções religíosas. 

Por isso mesmo, diante desse atentado brutal e ignominioso, que faz com 
que o Santo Papa João Paulo II... ~ 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - V. Ex• permite um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Ouvimos V. Ex•, com sa
tisfação. 

O Sr. Dirceu Ciii'doso (ES)- Nobre Senador Marcos Freire, no momen
to em que V. Ex" se ergueu na tribuna do Senado para se manifestar sobre o 
brutal atentado de que foi vítíma Sua Santidade o Papa, sua voz não teve o 
aspectõ singular de uma manifestação isolada; nela se reuniram e se somaram 
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as vozes de todos os Senadores desta Casa e, mais do que isso, d murmurejo 
íntimo de nossas preces para que Sua SantiQade não caia vítima dessas balas 
assassinas. Nós, que temos acompanhado_a vida de Sua_ Santidade; nós, que 
sentimos, através da história, a tragédia imensa da suã Polõnia sempre insur
recta, hoje, como cristãos, recebemos o atentado de que foi vitima Sua Santi
dade como um. ato praticado contra t_oda a humanidade, como bem disse V. 
Ex• Assim, nobre Senador, eu espero que estas horas de agonia que estã vi
vendo a humanidade possam passar como a sombra, leve como uma aragem, 
diante do clima de insatisfação e de violência em que víve e por que atravessa 
o mundo. Espero através da sua palavra, da sua oração feita em rioíne do Se
nado Federal- não em nome de V. Ex•, nem em nome do seu Partido, mas 
em nome de todo_s nós - possa esse clima de violência ser eSteriotipado dos 
nossos corações, como uma manirestação de brutalidade que tem que passar, 
porque o clima de violência em que estamos mergulhaos só tem um sentido e 
um só tempo; o segundo temo é o _tempo da _confi-aiefiiização, da brandura, 
da pregação e do apostolado imenso de Sua Santidade Jo[o Paulo II. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Agradecemos ao Senador 
Dirceu Cardoso as considerações que Vêm complementar a or_ação que pro
nunciamos neste instante. 

Realamente, embora tenha pedido a palavra na qualidade de Líder do 
PMDB, não chegamos sequer a declarar que falava em nome da nossa banca
da, como fazemos por pressupor que o sentimento de dor e tristeza neste ins
tante não é apenas nosso, dos que formam o PMDB, mas sem dúvida de to
dos aqueles que integram esta Casa. Por isto mesmo, gostaríamos de sugerir à 
Presidência desta Casa que o Senado Federal expressasse a nossa solidarieda
de através do Núncio Apostólico e sobretudo osvotos da mais râpida recupe
ração para Sua Santidade o Papa João Paulo II. 

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

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE) - Com muito prazer. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- Senador Marcos Freire, não 
precisaria apartear v. Ex•, que rala do alto de sua autoridade de Líder da 
bancada do PMDB, interpretando, por certo, o sentimento que não é apenas 
de todo o Senado da República, mas de todo o povo brasileiro, de repulsa ao 
ato brutal de violência que atingiu no Vaticano-sua Santidade o Papa João 
Paulo II. V. Ex• enfatizou muito bc;:m o papel importante que desempenho no 
mundo conturbado de _hoje o pontificado de João PaulO li. V. Ex• evocou a 
passagem do Sumo Pontífice pelo Brasil, e eu recordo, Senador Marcos Frei
re, de que, em outubro do ano passado, quando tive ocasião de avistar-me 
com Sua Santidade, em Roma, ouvi de João Paulo II que Sua Santidade sere
reria com enorme emoção às suas peregrinações pelo Brasil e sobretudo às vi
sitas que fez a um leprosãrio em Belém do Parâ e à sua visita a uma das fave
las do Rio de Jan_eiro, ao contato com o povo humilde, com o povo sofredor, 
demonstrando João Pau_lo II, com isso, perfeita sintonia com esse posiciona
mento da Igreja no mundo moderno, que é principalmente em favor dos 
pobres e dos oprimidos. 

OSR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Quando assistimo .. um 
ato tão brutal, como o de que temos notícia hoje, ficamos em dúvida sobre se 
a vida humana estã cada vez mais humana. Por isso mesmo, os nossos votos 
são de que Sua Santidade o Papa João Paulo II se restabeleça para prosseguir 
na sua ação pastoral e, como ele próprio disse no Brasil, não se omitir quando 
se tratar de fazer com que a vida humana se torne cada vez mais humana e de 
conscientizar para que tudo aquilo que compõe essa mesma vida corresponda 
a uma verdadeira dignidade do homem. 

O Papa João Paulo U tem uma grande missão a cumprir na Terra, e es
peramos que pela vontade divina, restabeleça-se, o mais breve possivel, para 
continuar a servir aos homens e a Deus. (Muito bem!) 

O Sr. Gi/vcm Rocha (PP- SE)- Sr. Presidente, peço a palavra, pela Li
derança do Partido Popular. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Gilvan Rocha, por delegação do Líder Evelâsio Vieira. 

O SR. GILV AN ROCHA (PP- SE. Como Líder, pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Este atentado, que atingiu o cerne da IgreJa Católica, que causa estupe
fação no mundo, deve servir para a humanidade, falha de recordação, para a 
maior lição que teVe em toda a sua trajetória no universo; a lição que foi dada 
pelo rundador da Igreja Católica, que na agonia da injustiça a que foi subme
tido, nunca deixou de manifestar a sua esperanÇa e a sua fé na espécie huma
na, Ele que encarnou aquela qualidade superior do humanismo, quando se 
declarou Deus feito homem. 

A mão do celerado, que atingiu João Paulo II, Sr. Presidente, é a mão 
daqueles que não sabem o que fazem não significando, entretanto, a falência 

da humanidade, pois que o homem foi feito à imagem e à semelhança de 
Deus. 

Aqueles que tiveram como eu, Sr. Presidente, a suprema ventura dare
conciliação com a fé, entendem com humildade que fatos dessa natureza não 
são suficientes para tirar o carãter de transcendência do gênerõ ·humano. 

Agora mesmo, Srs. Senadores, atravessando um dos períodos difíceis da 
humanidade, haveremos de constatar que, malgrado essas explosões indivi
duais ou mesmo coletivas de insanidade, o homem continua na sua marcha 
inexorâvel para o bem. 

A humanidade hoje se guerreia muito menos do que no tempo do Im
pério Romano ou do Ãtila, Rei dos Hunos. É preciso, portanto, Sr. Presiden
te, que se tire lições de grandeza do terror desse atentado que enlameia a na
türeza humana. 

O Sr. Orestes_ Qu~rcia (PMDB- SP)- Permite V. Exi um aparte? 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE) ..c. Com muito prazer. 

O Sr. Orestes Quércia (PMDB- SP)-:- O Senador Marcos Freire, Líder 
da nossa Bancada,jã utilizou a palavra e disse, em nome da Bancada, do sen
timento que pesa sobre todos nós por esse acontecimento que, por certo, infe
licita o mundO inteiro, Mas gostaria de deixar também gravada a minha râpi
da palavra neste aparte, para dizer do sentimento por eese atentado. Feliz
mente parece que as últimas notícias nos dão conta que as balas não atingi
ram órgãos vitais de Sua Santidade, e ele é homem, todos sabem, muito forte, 
um atleta; e quem sabe - se Deus quiser e isso vai acontecer - o atentado 

. vai ficar no atentado. Que Deus ajude que Sua Santidade sare, que fique bom, 
que nada de mais grave aconteça com Sua Santidade. Mas gostaria de hipote-
car solidariedade a V. Ex• na sua mensagem, em nome do PP, e dizer que to
dos nós sentimos muito ·e eu não queri3. deixar de assinalar este nosso senti
mento. Muito obrigado. 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP- SE)- Agradeço-lhe, Ex•, pela colabo
ração jã esperada, pela solidariedade que, creio, não ser só de todo o Senado 
mas de toda a opinião pública brasileira. Certamente, Sr. Presidente, lã em 
Roma, Sua Santidade, para felicidade dos seus seguidores e do resto do mun
do, continua, segundo as últimas, notícias, lúcido e longe da morte. Certa
mente, Sr. Presidente, Sua Santidade jâ perdoou o seu agressor, porque tem 
em conta a .grandeza da natureza humana, porque sabe, pedra como é, e 
sobre a qual continua a sua Igreja, que meri.tCS dOentias, individuais ou coleti
vas, representam o pagamento que a humanidade tem que se dar conta por 
saber-se que é pó e que em pó reverterã. 

Creio, Sr. Presidente, que este sentimento de estupefação que percorre 
esta Casa, que percorre o mundo civilizado. e percorre o lar dos humildes que 
se viu abençoado pela aura de bondade e de autoridade de Sua Santidade, es
tâ, agora transformado em oração, e genuflexo, meditando sobre o futuro do 
mundo, mas, cada vez mais cheio de fé, porque sabemos que, esses episódios 
que são exceções da grandeza humana, só servem para estimular fé na huma
nidade e nos destinos de cada pãtria. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR_G!LVAN ROCHA (PP- SE)- Pois não. Ouço, com muito pra
zer, o aparte de V. Ex•, eminente Senador Agenor Maria. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Senador Gi\van Rocha, o atenta
do na pessoa do Sumo Pontífice, atingindo o cerne da religião cristã, bem de
monstra o grau de materialismo que cresce em todo o mundo consubstancia
do, a cada dia, pelo consumismo desenfreado. Quanto mais os dias passam, 
mais os homens sç afastam do espírito; quanto mais os dias passam mais a 
carne prevalece sobre o sentimento religioso. f: importante que, dentro dessa 
frustração, o crime sirva de exemplo e que todos aqueles que têm responsabi
lidade de comando possam sensibilizar-se e estudar, com profundidade, uma 
saída, porque estamos mergulhados num drama terrível. Esse consumismo 
materialista, desenfreado afasta o homem do sentimento reiigioso. Que a me· 
ditação sobre o caso hediondo traga a cada um de nós e a todos, ao mesmo 
tempo lições de exemplo e possa levar a humanidade a refletir, com profundi
dade, a respeito d_o seu futuro. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. GIL VAN ROCHA (PP -SE)-:- Eu que lhe agradeço, nobre Se
nador. Ao relem_brar a esta casa os fundamentos maiores da cristandade, sa
bemos que o cristianísino foi criado sob_signo do sacrificio; sabemos que o iti
nerãrio criStão, na Roma antiga, ou mesmo na Idade Média e até à Idade 
Moderna sempre foi cercado pelo risco dos inconformados. Sabemos, tam
bém, que a filosofia de Jesus Cristo sempre foi de que a verdade vence os insa
nos e que o ministério da palavra sempre venceu o ministério das forças. 

Ê por isso, Sr. Presidente, que a comunidade católica mundial recebe es
tupefata, mas com fé, esse tipo de agressão, porque sabe que uma agressão, 
partindo de uma mente doentia, ou de uma coletívidade teratológica, jamais 
há de vencer a verdade, porque as trevas nunca venceram a luz. 
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Sr. Presideri.te, desejo, em nome do meu Partido, associar .. me às manifes
tações de todo o mundo, e também à solicitação do ilustre Líder do PMDB, 
para que o Senado da República faça formalizar o seu sentimento dC profun
da tristeza pelo atentado que atingiu o sucessor de Pera. Que o Senado Fede
ral faça à Nunciatura Apostólica a presença do seu sentimento de profunda fé 
na grandeza dos princípios maiores da humanidade,_ para que Sua Santidade 
continue no seu ministério de pacificação e para que, todos, o mais rapida
mente entendam que o caminho determinado para o homem é o caminho de 
grandeza e de liberdade. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Concedo a palavra, como 
Líder, ao nobre Senador Murilo Badaró. 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS- MG. Como Líder pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a agressão ao Papa João 
Paulo II atinge a humanidade inteira. JuJ:?.tam_os nossa voz às que já se fizeram 
ouvir no Plenário condenando o atentado e manifestando nossa repulsa e 
nossa indignação pelo sucedido. 

Tem-se a impressão, Sr. Presidente, de que andam à solta as bestas do 
Apocalipse. O índice de vTOiênéia que se abate sobre o mundo inteiro estã a 
exigir de todos um m-omento de reflexão. 

É provãVel que quando um homem da dimensão do Papa João Paulo II 
sofre brutal agressão, c-omo a de hoje aco-ntecida em Roma é mesmo possível 
que tal fato desperte a consciência de todo o universo, para repensar os desti
nos da humanidade, face às teorias que estimulam a violência e Q!JC os fins 
justificam to-dos os ffieíóS~ -

Aí está, Sr. Presidente, a cunieada do-processo da violência, atingindo o 
homem que é o pregador da paz, O mundo não_~_e deu conta que, não são ape
nas os teóricos, oS cientistas pOlítiCos, mas até riações inteiras estimulam, ad
vogam e dão curso às teorias sobre a violêncía, como formas de ação política. 
E ninguéin é reflitário a ela, ninguém tem instrumentos de defesa adequados 
contra ela. Estã aí o resUltado, Sr. Presidente! E como é estranho o d~tino . 
dos pacifistas: o Mahatma Gandhi foi abatído -sOb o punh3.1 de um Sicário; O 
Presidente Keruiedy tombou_ sob as balas de um assassino. E de quantos 
exemplos a humanidade está cheia, de homens que fizeram da pregação da 
paz a razão de ser de sua existência e quase sempre abatido~ pel? mão ou pela 
brutalidade de um assassino? -

O Sr. Lomanto Júnior (PDS - BA) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- Ouço V. Ex•, com muito 
prazer. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Nós, a cada instante, chegamos à 
conclusão, Senador Murilo Badaró, de que aquele sentimento- que é o sen~ 
timento que aprOxima o homem de Deus- está cada vez mais se escasseando 
do coração da humanidade que é o sentimento do amor. O homem ama cada 
vez menos. A humanidade parece que estã trilhando os caminhos da violên
cia, da agressão, da brutalidade, da estupidez e, no meu entender culmina, na 
data de hoje, com a agressão a um homem de cujos lábios nós só escutamos a 
palavra de amor, a um homem que pregou a paz e se transformou, em um pe~ 
regrino, pelo mundo afora, a levar sua mensagem de fé e de paz! Chefe de 
uma religião não fazia distinção entre as outras religiões, recebia a todos 
como irmão; abençoava a todos com a mesma bênção d_e paz e de amor e era 
o que fazia João Paulo H, na Praça de São Pedro, no dia de hoj~. Desfilava 
abençoando aqueles que lá foram para receber a su~ inspiração, para receber 
a sua bênção e foi eStUpidamente baleado. Terrivelmente sofremos nesta hora 
- acredito que a humanidáde inteira- e como bem disse V. Ex' toda ela foi 
atingida brutalmente. Eu quero com estas palavras manifestar aqui o meu 
mais profundo sentimento, e já ago~?-- não falando mais aos homens, mas me 
dirigindo diretamente a bells pedindo para que ele contenha essa violência. a 
qual até ao seu representante não_se poupou! Pedindo, também, para que Ele 
proteja, pii'a que Ele salve a vidã desse homem que é um paradigma da paz, 
desse homem que é peregrino do amor, dessa figura que nós lembramos c:om 
tanto afeto que, há poucos dias, abençoava o povo brasileiro. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS -~MG)- Agradecendo o aparte do 
Senador Lornanto Júnior quero dizer a v_. EX_•, Sr. Presidente, que não é fádl 
a ningu~m. por mais "experiência parlamentar que tenha, articular muitas ide
ias, quando uma emoção tão $ran.~_c a todos domina. 

O mundo há de, sobre o episódio ocorrido-hoje na_praça São Pedro do 
Vaticano, tirar algumas lições inClusive para homenagear o Papa João Paulo 
II que, em toda a sua peregrinação, no seu fantástiCo itínerãrio pOr todo o 
mundo, nada mais tem feito do que restabelecer na ___ sua inteireza, a pr~gação 
da Igreja que repousa exatamente Sobre a não violê-ncia. · 

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

O SR. MURJLO BADARÓ (PDS ...:_ MG) - P'ois não. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS- RN)- Nesta hora em que uma mão assa
sina procura alcançar a figura santificada do Papa João Paulo II, nós brasilei
ros que somos uma grande Nação católica devemos rezar pela sua saúde. 
GoStaria que, aproveitando V. Ex• na tribuna, V. Ex• propusesse à Casa que 
se rezasse uma missa pela saóde do Santo Papa. Acho que esta hora é uma 
hora de recolhimento para todos nós que temos fé e só com o recolhimento, 
pensado em Sua Santidde e nos destinos que Deus possa dar à humanidade 
cumprimos o nosso dever - o dever do homem que tem fé. 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS- MG)- Oportuna a lembrança de 
V. Ex' 

O Sr. Bernardino Via_na (PDS - PI) - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- Ouço V. Ex• 

O Sr. Bernardino Viana (PDS - PI) - As 13 horas de hoje assisti, pela 
televisão, a infausta notíciã do atentado que sofreu o Santo Papa João Paulo 
II, na Praça de São Pedro, no Vaticano, ilntes do início da audiência pragmá
tica das quartas-feiras. A notícia foi tão aterradora, tão inacreditável e fantás
tiCa --que os que estavam assistindo ao noticiário custaram a crer no que ou
viam. Realmente, a monstruosiddade do ato contra a humildade, a bondade, 
a santidade do Santo Padre atingem a espécie humana no que tem de mais pu
ro. resta-nos, com tudo isso, rezar pelo seu restabelecimento imediato para 
que cOntinue a semear o bem pelo mundo afora, como o vem fazendo com de
dicação e amor. . _ · 

Rezemos_ t~bém pelo restabele_cime;nto das duas criaturas que for_am 
atingidas com Sua Santidade. Muito obrigado. 

O SR.~ MURJLO BADARÚ (PDS~- MG)- Muito obrigado a V. Ex• 
Ouço o nobre Senador Aderbal Jurema. 

O Sr. Aderba/ Juremo (PDS - PE) - E não apenas rezemos, Sr. Presi· 
dente~ Nós, f!esta hora, devemos também meditar humildemente porque 
aquele ideal de liberdade que todos nós cultivamos não pode ser cultuada sem 
termos em conta aquelas palavras do filósofo católico Jaques Maritafn: li
berdde sim, mas com responsabilidade. O mundo precisa se afirmar neste bi~ 
nômio porquanto nós temos observado a onda de violência que vem crescen
do como uma bola de neve sobre as nações. Agora, este acontecimento terrí
vel para todos nós cristãos ou não é uma advertência de que o mundo precisa 
de oi:"dem porque nós só sabemos valorizá-la quando caímos na desordem. E 
o que aconteceu com o Papa é, sem dúvida, o produto da desordem. E contra 
a desordem, pela afirmação da ordem, rezemos ao Senhor para que o Papa 
seja salvo. -

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MG)- Sr. Presidente, a bancada 
da Maioria se solidariza com a proposição do nobre Líder do PMDB de que, 
por intermédio de V. Ex•, o SeÍlado .Federal manifeste ao NúnciO Apostólico 
a nossa solidariedade ao Santo Padre. Mas, creio, Sr. Presidente, com muita 
sinceridade e convicção, que, adina das formalidades a que todos somos obri
gados e até pelo natural sentimento. de repulsa que o ato provoca, creio, Sr. 
Presidente, que é hora de extrair do episód~o as grandes lições que contém 
para que os homens responsáveis pelos destinos do mundo, as suas lide
ranças, os seus pensadores, os seus poetas, os seus comunicadores, possam, 
Sr. Presidente, não permitir mais que assasSinos sejam elevados à categoria de 
heróis e mitos, gerando monstruoso eféito-demonstração que multiplica o nú
mer.o daqueles que acionam, de forma insidiosa, as armas do crime, e todos 
ponhamos termo a essa onda de terror e violência que assola o mundo, e, 
reencontrando os caminhos da paz, possamos certamente estar buscando as 
veredas que levam a Deus. Muito obrigado. (Muito bem.') 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobre a mesa, requerimen
to que será lido pelo Sr. !~?-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 91, DE 1981 

Sr. Presidente 
ReqUeremos a V. Ex•, ouvido o P_lenário, nos termos do art. 245 do Regi

mento Interno, seja inserido na Ata dos nossos trabalhos um voto de repúdio 
ao atentado de que foi vítima;-hoje, na Praça de sãO Pedro, no Vaticano, o 
Papa João Paulo -II, na esperança do seu pronto e total restabelecimento, 
comunicando-se essa manifestação do Senado Federal ao Sr. Núncio Apos~ 

· tólico no Brasil. 
Sala das Sessões, 13 de maio de 1981- Marcos Freire- Franco Monto

ro __; Húmberio Lucena- Mauro Benevides- Evelásio Vieira --Bernardino 
Viana- Dirceu Cardoso- Amaral Peixoto- Cunha Lima- Jarbas Passa
rjnho- Lourival Baptista- Aderbal Jurema- Afilton Cabral--Jutahy Ma
galhães - Lenoir Vargas - Raimundo Parente, 
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)-- O requerimento entra ime
diatamente em votação. 

O Sr. Humberto Luceno (PMDB- PB) -Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para encaminhar a vo
tação, concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB .. Para encaminhar avo
tação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A manifestação dos Líderes de todos_o_s Parti_dosjâ tornqu clara~ po
sição do Senado Federal em face d_~sse covar_d_e atentado de que foi vítima no 
Vaticano Sua Santidade o Papa João Paulo II. 

Entretanto, a mim me pareceu que não poderia o Senado deixar de to
mar uma decisão formal sobre assunto de tão alta relevância, votando uma 
manifestação de repúdio a mais esse ato de terrorismo que tanto nos horrori-
za. 

O Papa João Paulo II é um cidadão do Murtdo. As balas que o atingiram 
atingiram o coração de toda a humanidade, que se acostumou a admirâ:-lo, a 
ver na sua personalidade fulgurante um amante e um pregoeiro da paz, den
tro daquela linha magnífica da nova Igreja de Cristo, inspirada no Concílio 
Vaticano II, que transformou, por inteiro, a aÇão apostólica do catolicismo, 
fazendo com que o clero pregasse, como vem pregando Sua Santidade o Papa 
João Paulo II, a defesa dos oprimidos, dos mais humildes, dos mais pobres. 

Pois, Sr. Presidente, é justamente esse homem, para quem todos estão 
constantemente voltados, mesmo os que não São católicos, porqUe o admi
ram e o aplaudem na sua luta pela paz cm favor dos direitos huinanos, é jus
tamente esse homem que é atingido pela mão criminosa de um fanâtico. 

Sem dúvida alguma, o repúdio do Senado Federal a esse ato de violência 
inominâvel vai ao encontro dos. sentimento~ cristãos do maior país católico 
do mundo que é o Brasil. 

A opinião púlbica está conosco, nessa solidariedade que não poderia fal
tar ao Papa João Paulo II, no momento em que um atentado dessa ordem, o 
pôs em risco _de vida. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em votação o requerimen
to. (Pauso.) 

O Sr. Milton Cabral (PDS- PB)- Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Milton Cabral, para encaminhar votação. 

O SR. MILTON CABRAL (PDS- PB. Pela ordem.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

A minha intervenção é para encaminhar uma proposta: eu peço a V. Ex• 
que abra o requerimento à subscrição de todos os Srs. Senadores. Muito abri· 
gado. 

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- Sr. Presidente, peço a palavra para 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Considerando que a pala
vra utilizada pelo nobre Senador Milton Cabral não foi para encaminhar a 
votação e sim para apresentar aditivo ao requerimento e como o encaminha
mento de votação é, neste caso, restrito a um Semi.dor por Partido e ao autor 
do requerimento, concedo a palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves, que 
falará pelo Partido Democrático Social. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Pata encaminhar a votação.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na Presidência da Comissão de Constituição e Justiça estive retido com 
vários eminentes Colegas desta Casa, até depois de 12 horas e 30 minutos, 
com os trabalhos desta Comissão Técnica. Depois de atender a outros com
promissos, chego agora ao Senado, e, estarrecido e perplexo, tomo conheci
mento do atentado que atinge a pessoa de Sua Santidade o Papa João Paulo 
Il1 que encarna para todos n6s, católicos ou não, a figura do Pastor excepcio
nal, do homem voltado para a paz, para o congraçamento entre os povos, hu
milde Pastor de Deus, percorrendo tantos países, como o Brasil, para levar 
uma mensagem de paz. de confraternização e de entendimento entre os ho
mens. 

A notícia que estâ sobre as bancadas dos Srs. Senadores reporta·se ao 
atentado precedente ocorrido em Manilha, contra o Papa Paulo VI. 

Não tenho conhecimento, não me ocorre à mem6ria, neste momento, ne
nhum episódio semelhante a este; no âtrio da grande Basilica de São Pedro, 
para uma cerimônia pública, é vitimado o Papa por um atentado, fruto do 
desvario, da violência, da insanidade que desgraçadamente atinge certas pes· 

sOas. Sua Santidade tem o seu caminho embargado no momento em que, 
mais uma- vez, sem dúvida alguma, iria fãJa:r-Coni.o Pontífice Supremo da Igre
ja Católica aos seu i fiéis, como o primeiro entre todos os pastores, e à huma
nidade em geral, que sempre o ouviu, genuflexa, as suas palavras. 

Causa espanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que tal fato ainda pnssa 
ocorrer, e esta onda de violência, trarisbordando todos os limites admissiveís 
pela razão humana, desãgua neste atentado, como se caracteriza nessa gft. .. 
de fome que leva idealistas jovens, em pleno vigor da existência, ao sacriffci, 
supremo de suas vidas. 

Chocado por esta terrível notícia, repudiando eSte ignóbil, torpe atenta 
···do, como fazem todos os brasileiros, elevell_10S as nossas preces a Deus, não 

só para que preserve a saúde val.io&a e a integridade física do Papa João Paulo 
II, mas para qUe sirva este fato como_nltima e dramãtica advertência ao bom 
senso, à razão ao equilíbrio e à ponderação dos homens, para que, evitando a 
violência, possam realmente respeitar, dentro da sociedade, os padrões míni
mos de convivênCia pacífica, social, qUe este último quartel de século exige de 
nós quase como um compromisso definitivO com a História. 

Manifesto, Sr. Presidente, em meu nome, como católico, como Senador, 
corno cidadão brasileiro, o repúdio profundo contra este ato. Estou certo de 
que, neste momento, a opinião pública nacional, em todas as latitudes deste 
País, é uma só e uníssona. e _repudia esse torpe atentado. Espero, estou con
fiante, que esta mesma opinião eleve suas preces num movimento comum de 
solidariedade para impetrar à Divina Providência que preserve a vida de João 
Paulo II, e que nos permita que Sua Santidade possa, ao longo do seu menti
ficado, continuar essa obra excepcional e meritória de pregar a paz e realizar 
a concórdia entre os homens. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) --Concedo a palavra, para 
encamíflhar a votação, ao nobre Sr. Senador Dirceu Cardoso, sem legenda. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, hâ horas em que a palavra 
é leve corn-o o vento, há horas em que ela é insubsistente como a espuma, mas 
há horas em que ela se traduz em carne, e há momentos em que ela se traduz 
em sentimento e dor. 

O Senado está prestando uma homenagem a Sua Santidade o Papa, cujas 
palavras nós todos ouvimos, contritos, genuflexos, nesta praça imensa, aqui, 
à frente de nossa Casa. 

Mas, se rememorarmos a história da humanidade, hã 1981 anos, vamos 
verificar que aquele que viveu amando e perdoando, e cujas palavras foram a 
maior mensagem de blandícia e de perdão, aquele que, percorrendo a Via 
Crucis ou a Via dolorosa, do lado de Genezaré, no Horto das Oliveiras, ter
minou sacrificado no Calvário. Nós verificamos que em todas as vidas, da 
mais brutal à mais impura, em todas elas, Deus habita, Deus sonha, Deus 
murmura. E nós esquecemos o nome daqueles que sacrificaram a Jesus; ape
nas guardamos o nome de Pilatos, daquelas mãos tão sujas, e que os céus re· 
gistraram como mãos tão lavadas. Nós vimos, através do perpassar dos anos, 
que a indignação transformou em dor a doçura do Cristo. 

Pois bem, Sr. Presidente, ao percorrermos ã história do Papado, não ve
rificamos que em época alguma da história convulsionada e conturbada da 
humanidade, algum atentado em que tenha sido vítima um Papa, nas horas 
tristes, violentas, que viveram o perpassar dos tempos. 

Hoje, vimos que caiu também vítima dessas_ balas com que a violência ar
mou este braço de sicário, do estudante que jã eliminou uma vida e estâ 
ameaçando a vida de Sua Santidade o Papa João Paulo II, nós não vamos 
lembrar de seu nome através dos tempos, porque a História registrou, de ma· 
neira negra, o nome de Judas, mas consagrou na nossa admiração, na nossa 
prece, na nossa oração, o nome de Jesus Cristo. 

Também haveremos de esquecer o nome do sicário que tentou eliminar 
Sua Santidade, mas haveremos de conservar no fundo do coração, no fundo 
da nossa alma, como cristalização de nossos sentimentos, essa figura amável, 
boa, bondosa, humilde, de João Paulo Il,cuja palavra -.repito- ouvimos 
aqui na Praça dos Três Poderes, quando de sua visita. 

Esperamos, Sr. Presidente, já que todos os Partidos aqui se manifesta
ram a respeito deste requerimento que estamos encaminhando, que agora 
ouç~m?s uma voz que precisamos ouvir, a voz que nos guia nos nossos traba
lhos, a voz que é a-ãgulha de marear dentro das nossas oscilações e das nossas 
dúvidas, a voz que sobrepaira, não pela posição, mas pelas circunstâncias que 
a fizeram maior de todas as nossas, que ê: a voz da Presidência. 

É com este sentido que pediria que V. Ex• também se manifestasse sobre 
o requerimento que a Casa enviou à Mesa, em sinal de pesar pelos tristes 
acontecimentos que tiveram como centro a figura inesquecível e brilhante de 
João Paulo II. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- No momento em que for 
decidido pelo Plenário o requerimentO que estã sob votaçãO, e dentro do que 
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me faculta o Regiffiento da Casa, assõciar-me-ei à decisão do Pl~nário, e, nes
sa oportunidade, direi algumas palavras aos meus companheiros. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)~ Continua~~ v~taç~o ore-_ 
querimento. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)- Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Franco !vfontoro, para encaminhar a votação pelo Partido do 
Movimento Democrático Brasilefro. --

0 SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP. Para encaminhar avo
tação. Sem revisão âo orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, precisa
mente há uma semana, a esta mesma hora, me ertCõfltrava na Praça São Pe
dro, e lã o graride Papa da Paz, João Paulo II, comparecia para a audiência 
que, às quartas-feiras, Sua Santídade conceda a tolias as pessoas de todas as 
partes do Mundo. 

Ao aparecer, a figura do Papa foi Saudado com aplausos, entusiasmos, 
lágrimas. E Sua Santidade atravessava aquela multidão cumprimentando um, 
abraçando outro, recebendo presentes e se encaminhava para uma platafor
ma mais alta, de onde recebia, como hoje recebeu em Roma, as homenagens 
de homens, mulheres, jovens de todas as partes do Mundo. A cada saudação, 
respondia na língua da delegação presente. Falou inglês, alemão, polonês, es
panhol, português, norueguês. Em seguida fez uma comovente exposfção 
sobre o Sermão da Montanha. 

A chamada das várias delegações era, com freqUência, interrompida com 
canções populares, cantadas por jovens, por esportistas de todas as partes do 
Mundo. Ali sente-se bem a catolicidade, a universidade da grande mensagem 
que o Papa encarna. Apôs essa audiência pública, o Papa concede algumas 
audiências particulares. 

Na última 4•-feira, nas audiências particulares, présentes ein R.õÓla esta
vam dois senadores; um, atual, na minha pessoa; e o ex-Senador Augusto 
Franco, Governador de SerSipe. --

Na audiência que- tíve COrii o Papa-;-juntO com minha Senhora, comemo
rávamos 40 anos de casamento, e o Papa nos deu uma bênção especial. Em 
seguida Sua Santidade se referiu, com entusiasmO e enioção, à sua viagem ao 
Brasil. Lembrou as recepções extraordinárii.S-c:fue teve em nossa Terra, aque
las imensas massas em São Paulo, por exemplo -dois milhões de pessoas as
sistiram à missa celebrada por Sua Santidade no Campo de Marte, 

De toda essa série de manifestações~ -o Papa retinha, como retém, uma 
idéia, qUe é parã riós de particular importância e que desperta a nossa respon
sabilidade. 

Depois de haver assis-tido a essas manifestações de entusiasmo e de apoio 
no Brasil, depois de ter Visto trabalhadores, agricultores, jovens, velhos, ho
mens de todas as regiões do País se unirem na homena:gerri à grande mensa
gem da fraternidade, o Papa reafirmou ao sair do Brasil, e lembrava na au
diência de Roma: .. o Brasil é a eSperança de um nov-o caminho". De um novo 
caminho contra as inJústiçaS que marcam o MundO mOdernO; um novo cami
nho contra o esmagamento da liberdade, a opressão, o esmagamento da pes
soa humana; uma fórmula, um caminho novo capaz de realizar ajustiça -serri 
destruir a liberdade. 

Na sua visão João Paulo II percebe, deseja que o Brasil seja o lugar onde 
esse novo caminho para o Mundo seja encont~ado. 

Hoje, passados sete dias, na mesma Praça, perante aquela multidão, o 
Papa foi alvejado, e, juntamente com ele, alguns peregrinos que estayam em 
Roma, alguns com perigo de viela. --

Ainda hã pouco, falando a uma estação de rãdio. -de São Paulo, 
informava-me o repórter que de todas as partes do Mundo vem a noticia de 
que os Parlamentares estão centrados na homenagem que se P~.esta ao Papa 
vítima dessa violência. Brasília não faz _exceção'. PClo contrãrio. ínformei que 
na Câmara dos Deputados como no SenadO- era a hOmenagem, a solidarieda

. de ao grande PontífiCe que prendia a aú~itção dos i:epresentantes do povo de 
todo o Brasil. 

Pela voz dos oradores que aqui falaram, é o Brasil que rende a sua home
nagem de solidariedade a_o grande Pontífice. 

Para nós, legisladores, homens que têm a resporiSabilidade de participar 
do encontro dos caminhos que possam conduzir nossos povos no rumo da 
justiça, da liberdade e dà paz, esse episódio deVC? SÍgnificar Uma tomada de 
consciência da grave, da pesada responsabilidad~; que todos temos de lutar 
contra o ódio, contra a violência, contra todas essas formas de desrespeito à 
dignidade da pessoa humana. 

O CongreSso Nacional. o Senado da República honra~se a-si mesmo com 
esta homenagem unânime prestada à figura de um homem que dedica a sua 
paz à grande mensagem da solidariedade e da fraternidade entre todos os ho
mens. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Srs. Senadores, antes de~ 
tornar os votOs do Plenã~io, cabe-me informar que acabo de receber um tele
fonema do-ilustre Sr. Senador Nelson Carneiro, que se encontra impossibili

- ta do de ausentar-se de sua própria residênCia -e pede que, através da Presidên
cia da Casa, manifeste ao Plenário a sua COmpleta e total SOlidariedade à deci
são que,_ por certo. esta Casa tnf!lará, dentro de momentos. 

Também a Secretaria de Divulgação e Relações Públicas desta Casa, 
acompanhando por telex, continuamente, a evolução dos fatos, tem a última 
informação a prestar, que foi divulgada, há poucos minutos, em Roma, pelo 
Ministro de Saúd_e do Governo italiano, que acabava de visit.ar Sua Santidade 
e o defxara no hospital em estado grave, emb-ora não extremamente grave. 

Em votação o_ requerimento. 
Os. Srs. Senadores que estejam de acordo em aprovar o requerimento, 

permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado o requerimento. 
Aprovado o requerimento, a Mesa associa~se à decisão deste Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Srs. Senadores, hã mo-
mentos na vida de um homem, quando ele já tem 60 anos de idade, em que, 
alêm de repulsa, há um verdadeiro asco de ser contemporâneo de certos ho
mens na face da terra. Nós, particularmente, não podemos entender como 
esta Civilização será julgada, no momentg em que vivemos a reedição das 
gUerras- religiosas que tanto ensangiientarãin o século XV e vemos reeditadas 
agora, no século de luz. 

Coube-nos a tristeza de ser contemporâneos dos assassinos de Gandhi, 
de John Kennedy e de Aldo Moro. De nossa parte, a menor de todas as repul
'sas, seria exatamente, esquecer o nome dessas figuras que nós pensaríamos 
duas vezes antes de chamá-las human?s. Porqb.e o mundo, no dia de hoje, seja 
ele cristão ou não, está a comentar perpfexo é precisamente como quem, em 
nome da bondade, em nome da justiça aciinã das paixões, pode ser a vítima 
predileta do braço do sicário. 

O Senado Federal, ao aproVar este requerimento sem discrepância, 
-Coloca-se exatamente ao lado de todas as pessoas que não apenas deploram, 

que não apenas se entristecem, mas que transformam o seu sentimento de dor 
num compromisso superior- o compromisso de fazer o que estiver ao alcan
ce de cada um de nós para que fatos como este, dramas como este se tornem 
cada vez mâís distantes na convivênda humana. 

Mas se falei dos mortos e hoje falo de um homem que está gravemente 
hospitalizado, devo também dizer, ao encerrar as minhas palavras em nome 
da solidariedade que a Mesa presta à decisão do Plenário, que, apesar de to
das as desgraças que atingem, por vezes, abatem em definitivo, essas figuras 

-excepcionais da humanidade, o mundo certamente seria pior se nele eles não 
houvessem vivido. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Presidência recebeu te
lex do Sr. Senador Paulo Brossard, que se encontra no exterior, manifestando 
repulsa aos ates de terrorismo e se solidarizando com o Senado Federal pela 
atitude tomada, de apoio ao Senhor Presídente da República contra tais a tos. 

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Sobre a mesa, projetas de 
lei que serão ridos pelo Sr. }'?-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 97, DE 1981-COMPLEMENTAR 

RevOga dispositivo da Lel Complementar n!1 5, de 29 de abril de 
1970. 

O Congresso Nacional_decreta: 
Art. lO? Fica revogada a alínea b. do item I, do art. }9 da Lei Comple

mentar n' 5, de 29 de abril de 1970 . 
Art. 2"' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3'? Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O presente projeto visa- a revogar--expresSâ-mente a alínea b do item I, do 
art. ]o, da Lei Complementar n' 5, de 29 de abril de 1970 (Lei das Inelegibili· 
dades), dispositivo que considera inelegíveis, para qualquer cargo eletivo, os 
que foram atingidOs por sanções previstas nos Atos Insfitucionais n9 I, n~' 2, 
n9 10, n9 13 e bem assim no Decreto-lei n9 477, de 26 de fevereiro de 1969 ou 
os destituídos dos mandatos que exerc!am, por decisão das Assembléia$ Le
gislativas, est~ndendo-se as inelegibilidades, quando casado o punido, ao res-
pectivo cúnjuge. ' 

Eu. não tenho a menor dúvída de que, com a lei da anistia, desaparece
ram essas inelegibilidadeS, mas comã há controvérsias em torno do assunto, 
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conforme amplo noticiário da- Imprensa, a medid~ mais acertada ê a revo
gação pura e simples desse dispositivo. 

Esta a razão de ser desta proposição. 
Sala das Sessões, 13 de maio de 1981. - Humberto Lucena. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR N' 5, DE 29 DE ABRIL DE 1970 

Estabelece,_ de acordo com a Emenda Constitucional n9 i, de 17 
de outubro de 1969, art. /51 e seu parágrafo único, casos de inelegibili
dades. e dá outras providências. 

•••••••••••• d •••••••• - , •••••• .r-.---ocv-.-. - ••• ~ ••••••••• ~ ••••• ~ •••••••• -. 

Art. !9 São ineleg-íveis: 
I - para qualquer cargo eletivo: 
a) os inalistáveis; 
b) os que hajam sido atingidos por qu_~lquer das sanções previstas no§ }9 

do art.J9 e no art. 10 do Ato Institucio!lãj n9 1: de 9 de abril de 1964; no pará
grafo único do _art._. 14 e no art. 15 do AtO InstitucionaJ n9 2, de 27 de outubro 
de 1965; no art. 49enos§§ J9e29 do art.69 do Ato Institucional n95,del3 de 
dezembro de 1968; nos arts_. 19, e seus parágrafos,-e 39 do Ato Institucional n9 
10, de 16 de maiõ de 1969; no art. {9 do Ato Institucional n9 13, de 5 de se
tembro de 1969; assim como no Decreto-lei n9 477, de 26 de fevereiro de 1969; 
ou destituídos dos mandatos que exerciam, por decisão das Assembléias Le
gislativas, estendendo-se estas inelegibilidades, quando ca$ado o punido, ao 
respectivo cônjuge; - -

O o O O'"' o-o O o O O O~------< •.•.• --..-. O' o''~ A,:;,-(.~~" O.-.-. O ;,--..;.:~• ;•,;___--;;•; O' • ~--~O; O O O.-. o O O~ Ooo 

( Á Comissão de Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 98, DE 1981 

Dá nova redarão ao item 1/l, do artigo 4P da Lei nP 4.595, de 31 de 
dezembro de 1964 e determina a submissão ao Congresso Nacional do 
Orçamento Monetdrio. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. i' O item III, do artigo 4', da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 

1964, passa a vigorar com a Seguinte redação: 

.. III- Elaborar, até o último dia do mês de agosto de cada ano 
a proposta de Orçamento Monetário, na qual serão estimadas as ne
cessidades globais de moeda e crédito para o exercício seguinte;n 

Art. 29 O Presidente da República submeterá ao_ Congresso Nacional, 
juntamente com o Projeto de Lei Orçamentária, a proposta de Orçamento _ 
Monetário. -

Art. 39 Esta lei enira em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 São revogadas as disposições -em contrário. 

Jurtificação 

Existe hoje um consenso na sociedade brasileira segundo o qual o resta
belecimento do autêntico Estado de Direito cOnstitUi, além de uma aspiração 
geral, uma imposição inarredável para os Gue conduzem a redemocratizaçãà 
do País. O autoritarismo· a que- foi a-Nação submetida durante longos anos 
acarretou graves distorções institucionais que devem agora ser extirpadas do 
quadro legal vigente. 

O sistema da tripartição de poderes baseado num critério eminentemente 
funcional - atividade legislativa, executiva e judiciária:- constante da Lei 
Maior, foi sucessivamente abalada por atas oriundos do ••Poder Institucio
nal" gerando, como conseqüência imediata, a redução do feixe de competên
cias originariamente acometidas ao Parlamento. Invadiu-se de tal forma a 
seara legislativa, quer criando instrumentos normativos excepcionais, quer 
ampliando os casos de iniciativa reservadã, quer ainda instituindo a exdrúxu
J"a figura da aprovação por decurso de prazo, que o Congresso Nacional aca-
bou esvaindo-se de conteúdo político. _ 

As duas Casas Legislativas, pela sua própria natureza e composição, 
destinam-se a ser o grande foro de debates a respeito dos temas de interesse 
da Nação. Emitem-se op,iniões pOlíticas; apresentam-se proposições; 
delibera-se a respeito; eis em súúese, o verdadeiro conteúdo da atividade par
lamentar. E o único órgãO capêlz de tra-dUZir eni- atos no!mativos concretos, 
com fidelidade, autenticidade e legitimídide aS-verdcideiras -aspirações popu
lares. 

A Lei n9 4-595/64 votada numa época em que conviviam entre nós duas 
ordens de poder --uma legal e outra institucional - a_tribuiu_ ão Conselho 
Monetário Nacional a competência Para ap-rovar os orçamentos mo_l}etários. 
Constituem estas peÇas instrumentos de fundamental importância na formu
lação da política econômica-do País, pois aí são fíXaáas as diret.Tizes gerais no 

tocante à moeda e ao crédito, procurando adequar o volume dos meios de pa
gamento às necessidades da economia e do desenvolvimento. Ademais, existe 
tão estreita vinculação entre o orçamento monetário e o orçamento fiScal, 
este último sujeito à aprovação parlamentar, que as autoridades responsâveis 
pelo setor reconhecem que o ponto de partida para o atendimento dos objetivos 
fixados na estratêgia global de política econômica é a respectiva integração, 
.. tendo ficado demonstrado pela experiência brasileira ser esta a única fórmu
la capaz de efetivamente disciplinar o setor público". (Orçamento Monetário 
para 1981). 

Ressaltando a interpenetração e recíproca_ influência entre os dois 
instrumentos, afirma o Conselho Monetário Nacional na parte introdutória 
do vigente Orçamento Monetário: 

"Nesse sentido, vale ressaltar a inclusão no orçamento da União dos en
cargos referentes ao serviço da dívida pública interna e a cobertura de dispên
dios com subsídios ainda indispensáv-eis na área de consumo bem como de do
tações para prograinas governamentais (preços mínimos, estoques reguladores, 
orçamentos da CEPLAC e IBC, etc.) antes realizados exclusivamente através 
do Orçamento .4/onetário. Conseqüentemente, a componente "'fomento" no 
Orçamento do Banco Central sefá significativamente reduzida, especialmente 
no que diz respeito aos adiantamentos, restringindo-se a programas de con
teúdo social na área do Nordeste". 

É pois a própria autoridade executiva que está a nos informar que, tanto 
no passado como no presente, há parcelas de encargos da responsabilidade da 
União que constam exclusivamente do "Orçamen-to Monetário. Seria esta uma 
razão sufidente para~def.erminar a sUbmissão do mesmo, anualmente, à con
sideração do Congresso Nacional. Veremos entretanto que a boa exegese do 
texto constitucional está também a indicar claramente a necessidade de tal 
providência. 

Dentre as expressas atribuições da União estã a de legislar sobre o siste
ma monetário e a política creditícia (art. 89, XVII, letras j e I da CF). 

Ao Poder Legislativo compete, por força de literal disposição da Lei 
Maior, .. dispor" sobre "operação de crédito" e '"emissão de curso forçado". 
Na medida em que se crie a nível da legislação ordinária, um "Orçamento 
Monetário", com aS características já apontadas de instrumento regulador 
dos meios de pagamento e disciplinador de certos "encargos" públicos, não 
vemos como possa ser possível subtraí-lo ao prévio exame e aprovação parla
mentar. 

É notório que o entendimento emprestado a tal ou qual instituto jurídico 
varia enormemente segundo a evolução da sociedade. As mutações ocorridas 
no relacionamento político induzem à -adoção de novos valores e padrões os 
quais, por sua vez, têm marcante influência na carga semântica atribuída às 
palavras e vocábulos. 

O Direito Constitucíonal, talvez por ser um dos mais marcada mente in~ 
fluenciado pelo fenômeno político, é particularmente sensível às mucJ.anças 
estruturais· do poder verificadas aO--longo do tempo. Seria um verdadeiro 
contra~senso pretendermos ignorar q_~e a sociedade brasileira passa hoje por 
um profundo processo de transmutação no que se refere à sua vida institucio
nal. Verifica-se ocorrer uina nítida tendência em favor da progressiva partici
pação popular no processo decisório a todos os níveis. É passada a época 
onde o .núpleo detentor do comando, seja de qt;~_e instância ou natureza fosse, 
ditava pacificamente suas ordens sem o receio de vê-las contestadas pelos res
pectivos destinatários-:- Esta tendêricia, como não poderia deixar de ser, 
manifesta-Se igualmente e de forma cada vez mais aguda no próprio âmbito 
das instituições federais. Se o Poder Legislativo cresce a cada dia em dimen
são e capacidade de influência é precisamente porque, na qualidade de repre
sentante das aspiraçõeS populares, vem exercendo com mais efetividade sua 
verdadeira missão constitucional. 

Não acreditamos que a maioria dos integrantes desta Casa possam per~ 
manecer infensos a: todo 'este processo evolutivo. A interpretação dada aos 
textos legais de um modo geral, e no âmbito parlamentar de modo específico, 
ê riitídameriie influenciada pelas tendências históricas do momento. Exami
nar e votai õ-"brÇainento Monetário" é,. antes de u~a faculdade, um dever 
que se impõe aoS congressistas. Aprovando o pres_ente projeto estarão os par
lamentares contribuindo para o rest~belecimento da harmonia que deve im
perar entre os Poderes instituídos. 

Sala das Sessões, 13 de maio de 1981.- Itamar Franco. 

(Ás ComiSsões de _Constituição e Justiça, de Economia e de Fi
nanças.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 99, DE 1981 

Altera os arts. 213, 215 e pardgrafo único, 216, 225 e 226 do Có
digo Penal (Decreto-lei n' 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -~Titulo 
VI - Dos Crimes Contra os Costumes)~ 

O Congresso Nacional dec-reta: 
Art. 19 Dê-se aos arts. 213, 215 e parãgrafo único, e 216 do Código Pe

nal (Decreto-lei n9 2.848, de 7 de dezembro de 1940) a seguinte redação, acres
centados parãgrafos ·aos ai'ts. 215 e 216: 

"Art. 213. Constúú1g"er alguém a conjunção carnal, mediante 
violência, grave ameaça ou surpresa: 

Pena - reclusão, de três a _oito anos. 
Art. 215. Ter conjunção cafilal com mulher, mediante fraude: 
Pena - reclusão, de um a três anos. 
§ 19 Se o crime ê praticado contra mulher menor de dezoito e 

maior de quatorze anos: 
Pena - reclusão, de dois a seis anos. 
§ 29 Se o crime é pratiCado contrã mulher virgem menor de 

dezoito e maior de quatorze anos, ou c,ontra mulher honesta, a pena 
é aumentada da quarta parte. 

Art. 216. Induzir mulher, mediante fraude, a praticar ou per
mitir qUe com ela se pratique ato libidinoso diverso da conjunção 
carnal: 

Pena - reclusão, de um a dois anos. 
§ 19 Se a ofendida é menoi- de dezoito e maior de quatorze 

anos: 
Pena - reclusão, de dois a quatro anos. 
§ 29 Se a ofendida é mulher honesta, a pena é aumentada de 

um quarto." 

Art. 2' Os arts. 225 e 226 do Código Penal (Decreto-lei n' 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940) passam a vigorar com as seguintes alterações e acrésci
mos: 

"Art. 225. . .............• -·· ....•.•..•.............. 
§ I• ........•..... -.......... ·~ ..................... . 
§ 2• ......... ·- •. ·- ••.......•...........•........... 
§ 39 É facultado à vítima: ou a seu representante legal requerer 

corram os a tos processuais em ~egredo de justiça, quer nos casos em 
que se procede mediante queixa, que! rios casos de ação pública. 

Art. 226. . ...................••.•••...•...•...... · · · • ~ 
1- .. . ......... ~~ ................... .. 

IV- se o agente é membro da Polícia e a vítima pessoa detida 
para averiguações ou por qualquer outro motivo; 

V- se a vítima é menor de 18 anos; 
VI -se a vítima é mulher grãvida; 
VII -se a vítima é alienada ou débil mental, e o agente conhe

cia esta circunstância."· 

Justificação 

O Projeto visa a estender a proteção jurídico-penal nos casos de crime 
contra os costumes, alterando o menos possível o Código vigente. 

A redação proposta para o art. 213, que trata do crime de estupro, esten
de a proteção penal a toda e qualquer pessoa, ampliando a conceituação do 
tipo para incluir também o homem entre os possíveis sujeitos passivos, a 
exemplo do que faz a legislação penal de alguns países, como a França, por 
exemplo. Além disso, inclui-se na caracterizaÇão da ação delituosa o procedi
mento ·mediante surpresa, atualmente não previsto. 

Na tipificação da posse sexual mediante fraude, opera-se, igualmente, 
uma ampliação de conceito, estendendo-se a proteção penal específica a toda 
e qualquer mulher e não apenas à "mulher honesta", a qual, no entanto. con
tinua objeto de proteção especial, ao lado da mulher virgem, no§ 29, que se 
acrescenta ao artigo, mantendo-se a agravante do§ 19 (atual parágrafo úni
co), extensível, no entanto, a qualquer mulher menor de dezoito e maior de 
quatorze anos, e não somente à mulher virgem compreendida nessa faixa 
etária. -

O mesmo critério, mutatis mutandis, se aplica nas alferações introduzidas 
no art. 216 (atentado ao pudor mediante fraude). 

Ao art. 225 acrescenta~se parágrafo em que se possibilita à vítima, caso 
assim o deseje, requerer corra o processo em segredo de justiça. Sabido é que, 
freqüentemente, dadas as implicações para a fama da vítima e de sua família, 
até mesmo se prefere a ímpunidade do crime, para se evitar a publicidade in
famante. A faculdade instituída no Projeto concilia o interesse público e mes~ 

mo privado da punição do crime· com o resguardo do bom nome das pessoas 
e famílias eventualmente envolvidas. 

Por fim, ao art. 226 se acrescentam, ao lado das atuais, outras hipóteses 
de aumento da pena, visando à especial proteção de detidos, menores, mulhe
res grávidas, alienados e débeis mentais. 

Esperamos encontre a Proposição favorável acolhida da Casa, jâ que 
visa ela, numa época de tanto crescimento da criminalidade, a mais bem ins
trumentar o Poder Público e as vítimas iltuais ou potenciais na luta contra es
sas formas tão freqüentes de delitos que são os crimes contra os costumes, no
tadamente em relação às mais brutais e repugnantes. 

Sala das Sessões, 13 de maio de 1981. ~ Gastão Mül/er. 

Estupro 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CODIGÚ PENAL 

CAPITULO I 

Dos Crimes Contra a Liberdade Sexual 

Art. 213. Constranger mulher a conjunção carnal, mediante violência 
ou grave ameaça: 

Pena - reclusão, de três a oito anos. 

Posse sexual mediante fraude 
Art. 215~ Ter Conjunção carnal com mulher honesta, mediante fraude: 
Pena - reclusão, de um a três anos. 
ParágrafO único. Se o crime é praticado contra mulher virgem, menor 

de dezoito e maior de quatorze anos: 
Pena - reclusão, de dois a seis anOs. 

Atentado ao pudor mediante fraude 
Art._ 216~ Induzir mulher honesta, mediante fraude, a praticar ou per

mitir que com ela se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal: 
Pena - reclusão, de um a dois anos. 
Parágrafo único. Se a ofendida é menor de dezoito e maior de quatorze 

anos: 
Pena - reclusão, de dois a _quatro anos. 

fição Penal 
Art. 225. Nos crimes defrnidos nos capítulos anteriores, somente se 

procede mediante queixa. 
§ 19 Procede-se, entretanto, mediante ação pública: 
I - se a vítima ou seus pais não podem prover às despesas do processo, 

sem privar-se de recursos indispensãveís à manutenção própria Ou da família; 
II - se o crime é cometido com abuso do pátrio poder ou da qualidade 

de padrasto, tutor ou curador. 
§ 29 No"-caso do n9 I do parágrafo anterior, a ação do Ministério Públi

co depende de representação. 

Aumento de pena 
Art. 226. A pena é aumentada da quarta parte: 
I -se o crime ~ comeúdo com o concurso de duas ou mais pessoas; 
II- se o agente é ascendente, pai adotivo, padrasto, irmão, tutor ou cu-

rador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem 
autoridade sobre ela; 

III- se o agente é casado. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Os projetos lidos serão 
publicados e remetidos às comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- A Presidência convoca ses
são extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, destinada à 
apreciação dã Emenda dil -Câritara ao Projeto de Lei do Senado n9 71, de 
1979, e da Mensagem Presidencial n' 82, de 1981. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
EuniCe-Michiles- EVandro Carreira-- Aloysio Chaves --Luiz Fernan~ 

do Freire- Alberto Silva- Bernardino Viana- Milton Cabral- Aderbal 
Jurema- Marcos Freire- ~ilo Coelho-:- Jutahy Magalhães- Hugo Ra
mos ....... Roberto Saturnino- ·Murilo Badaró- Fran-co Montoro- Henri
que Santillo- Vicente Vuolo- José Fragelli- Mendes Canale- Saldanha 
Derzi --José R.icha- Leite Chaves- Dejandir Dalpasquale- Lenoir Var
gas - Pedro Simon. 
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de 1980), que autOriza a Prefeitura M_un~cipal d~- Araripina (PE) a elevar em 
Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.284 e 1.285, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constituCionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

10 

Votação, em turno único, do ProjetO_ de Resolução n9 181, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como Coi:tclusão de seu Parecer n9 I .286, 
de 1980), que autõriza a PrefeitUra Municipal de Arês (RN) a elevar em Cr$ 
1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil e cem cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob ,;•s 1.287 e 1.288, de 1980, das Comissões: 
-de Construição e Justiça, :-"P:la <"" ... stitucionalidade ejuridicidade; e 
- de Municzpios, favorável. 

li 

Votação~ em tu~~~~ico, do Projeto dé Resolução n9 183, de-1980 (apre
sentado pela ComiSsão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.289, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) a ele
var em Cri 23.600.000,00 (vinte e tfês milhões, e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERS, sob n•s 1.290 e 1.291, cfe 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade e jüridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de resolução n• 183, de 1980 (apre
sentado pela Cofni.Ssão a e Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.292. 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campos Belos (GO) ~a elevar 
em Cr$ 895.100,0ü (oitocentos e noventa e cinco mil e cem cruzeiros) o mon
tante de sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.293 e 1.294, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

13 

Votação, em turno úilico, do Projeto de Resolução n9l84, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 1.295, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dueré (GO) a elevar em CrS 
767.700,00 (setecentos e sessenta e sete mil e setecentos cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.296 e 1.297, de 1980, das Comissões: 
-de ConstituiçãO e Justiça, pe'ia cónsÜtucioD.alidadC e juridicidade; e 
- de Munidpíos,- favOráveL 

14 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 189, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.310, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Velho (RN) a elevar 
em Cr$ 2.909.300,00 (dois milhões, novecentos e nove mil e trezentos cruzei
ros), o montante de_ sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.311 e 1.312, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

15 

Votação, em turno único, do Projeto de Resoiução n'i' 194, de 1980 (apre
sentado pela ComiSsão -de--Economia como cánclusão de seu Parecer n9 1.325, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de-Teresina (PI) a elevar em 
Cr$ 37.265.300,00 (trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil e tre
zentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s L326 e 1.327, de 1!i8b, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça. pela constitucioiialidade e juridicidade; e 
- de Munidpios. favorável. 

16 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 201, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como coD.CiUSão de seu Pirecer o9 1.345, 
de 1980, com voto vencido, eril separado, do Senador Lázaro Barboza), que 
autoriza o Governo do Estado de Goiás a realizar operação de empréstimo 
externo, no valor de USS 35.000.000,00 (trintá.--ê--di1C6-rnilhões de dólares 
norte-americanos) destinados a financiar programas do Estado, tendo 

PARECER, sob n• L346, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalid3de e juridicidade. 

17 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 1, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecei n9 4, de 
1981, com voto vencido do Senador Lázaro Barboza), que autoriza o Gover~ 
no do Estado de Pernambuco a realizar empréstimo externo no valor de US$ 
25.000.000,00 (vinte e cincO- miihões de dólares norte~americanos) ou o equi~ 
valente em outra moeda, destinado ao desenvolvimento agropecuário do Es~ 
tado, tendo 

PARECERES, sob n•s 5 e 6, de 1981, das Comissões: 
- de Constitutção e Justiça, pela constitucionalidade e juridicid~de; e 
- de Municípios, favorável. 

18 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 21, de 1981 (apre· 
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 108, de 
1981, com voto vencido dos Senadores José Fragelli e Affonso Camargo), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul (SP) a realizar ope
ração de empréstimo externo, no valor de USS 20.000.000,00 (vinte milhões 
de dólares norte-americanos), destinado a fmanciar o programa de investi~ 
mentes urbanos, tendo 

PARECERES, sob n•s 109 e 110, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Mun(cfpios, favorável. 

19 

Votação, em turno único, do Projeto de ~esolução n9 20, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 106, de 
1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a realizar 
operação de empréstimo externo, no valor de USS 20.000.000,00 (vinte mi
lhões de dólares), destinado a financiar programas de empreendimentos in
dustriais, agroindústria, infra-estrutura e promoção social, tendo 

PARECER, sob n• 107, de 1981, da Comissão 
--de Constituição e Justiça, pela coOstitucionalidade e juridicidade. 

20 
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 351, de 

1979, do Senador Roberto Saturnino, que dispõe a respeito da especialização 
de engenheiros e arquitetos em ••Engenharia de Segurança do Trabalho" e da 
profissão de ••Técnico de Segurança do Trabalho" e estabelece providências, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 863 e 865, de 1980, das Comissões: 
-de Constituiçifo e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

emenda que apresenta, de número 1-CCJ; 
-de Legislação Social, favorável ao Projeto e à Emenda da Comissão de 

Constituiçao e Justiça; e 
-de Educação e Cultura, favorável ao projeto e à emenda da Comissão 

de Constituição ~ Justiça. - -

21 

Votação, em pritTieiro turilo (apreciaç3.o preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n'i' 49, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que eleva o valor da impor
tância a ser depositada em favor do empregado, quando rescindido seu con
trato sem justa causa, alterando o artigo 69 da Lei do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço- 5.107, de 13 de setembro de 1966-_: e determina outras 
providências, tendo 

PARECER, sob n• 1.026, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto venci

do em separado, do Senador Cunha Lima e voto vencido dos Senadores 
Franco Montoro e Tancredo Neves. 

22 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos 
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'i' 
357, de 197_9, do Senador Orestes Quêrcia, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para os coveiros e emrpegados em cemitérios, tendo 

PARECER, sob n• 1.006, de 1980, da Comissão 
-de Çonstituição e Justiça, peta injuridicidade, com voto vencido dos 

Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Ader
bal Jurema. 

23 

Votação, em priindi-0 tUrno (apreci.ãç~o preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
riado n9 142, de 1980, do Senador Orestes Qu~rcia, alterando dispositivo da 
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L~i n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Pre
vidência Social, tendo 

PARECER, sob n• !.034, de 1980, da Comissão-·· 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

24 

Votação, em primeiro turno (a.preciac,:ão pl-eÜmínar" da· ConSútiacionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), dO Projeto de Lei do Se
nado nO? 146, de !980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do imposto de 
renda o 139 saláríO, tendo -

PARECER, sob n• 64, de 1981, daComissão 
- de Consiituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

25 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliiniitar da constitucionali
dade e juridicídade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Proje. 
to de Lei do Senado n• 163, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que dispõe 
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo 

PAkECER, sob n' !.009, de 1980, da Comissão . 
-de Constituicão· e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinh~) - Há. or~d~res inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Alexandre ~osta. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (MA. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr, Presidente e Srs. Senadores: 

Inscrevi-me para falar sobre problemas brasileiros. Mas, como bem assi
nalou o Líder Murilo Badar6, tenho a impres_são de _que coi1_1cidiu com Um 
rlia que não é bom, pois é inteiramente iini,)Ossfvel associar idéias e desenvol
ver raciocíniOs, qUando o mundo inteiro vive as grandes emoções de um aten
tado covarde e asqueroso contra o SantO Papa João Paulo II. 

Quero, no entanto, antes de fazê-lo, neste dia de tristeza para o mundo 
inteiro, solidarizar-me com a Igreja Católica -e -fO!mUl8.r os mais ardentes vo
tos para que o Santo Papa sobreviva e com a sua vida possa continuar sua pe~ 
regrinação, pregando a paz e servindo à humanidade e a Deus. 

Mas, devo fazê-lo. A minha inscrição é anterior ao atentado, e no cum
primento do dever parlamentar, eu direi que só aquí, no Congresso Nacional, 
jâ exerço dezoito anos de mandato, e durante todos esses anos, não só pela 
minha voz, como também pelas vozes de parlamentares os mais autorizados, 
os mrus ilustres e conhecedores da problemática nordestina, tomo parte e 
acompanho a luta contra as disparidades regionais entre o Nordeste e o Brasil 
como um todo. 

Soluções têm sido apOntadas; medidas têm --Sido-tomadas, sugeridas, e, · 
apesar desse clamor, persistem os mesmos níveis de quase quatro décadas de 
atraso em relação ao resto do Brasil. 

Região que abriga cerca de 30% da popul~ção do Pafs, não se encon· 
tram, não se sabem ou não se desejam encontrar medidas acertadas, jã que 
não se exige igualá-las às demais regiões do País, mas, pelo menos, retirá-Ia 
do athtbO, da pobreza e da miséria que lá campeia. 

O Nordes\p transformou-se num campo de experimentação. Programas 
e inais programas, quase que na sua totalidade sem continuidade e sem orga
nicidade, propiciam a permanencia das grandes disparidades, sem que se pos
sa saber até quando, quanto tempo demanda para alcançar o que lhe é devido 
como território nacional - posição de relevo semelhante à que desfruta o 
Brasil. 

~ frustrante, e humilhante m~smo, saber-se que enquanto a renda perca
pita do Pais alcançou no ano que passou cerca de 2 mil dólares, a do Nordeste 
brasileiro aproximou-se em torno de pouco mais de 800 dólares. 

Acompanhei de perto os debates que aqui se travaram entre o Ministro 
do Interior e os parlamentares da região nordestina e devo dizer que tenho 
pelo Ministro Mário Andreazza o maior respeito. Acredito na sua capacidade 
de trabalho e no seu desejo de encontrar as soluções para minorar o flagelo 
que assola aquela região e coloca a sua população em situação de inferiorida. 
de à dos demais estados da Federação brasileira. 

O Sr. Alberto Silva (PP - PI) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALEXANDRE COSTA (MA)- Concedo o aparte a V. Ex•, 
nobre Senador Alberto Silva. 

O Sr. Alb.,to Silva (PP'..C:'Pl)- Senador Alexandre Costa, V. Ex• nesta 
tarde. ao abordar o tema com a precisão de engenheiro, de parlamentar, de 
homem público que esta Casa aprendeu a admirar, toca nurn assunto que a 
todos nós sensibiliza, principalmente pelo fato de V. Ex• não ser propriamen
te um nordestino, mas um brilhante representante do Estado do Maranhão, 
que tem apenas uma pequena parte incluída nas desgraças nordestinas. Por 
isso mesmo, o tema abordado por V. Ex' se torna mais importante, porque V. 

Ex~ observa, como um conhecedor da vida pública nacional, da vida política 
nacional e do Nordeste. Vizinhos do Estado que V. Ex• tão dignamente repre
senta nesta Casa é que estamos presos ao discurso de V. Ex•, porque sabemos 
que desse intróito só algo de bom virá para o Brasil e para o Nordeste. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (MÁ)- Agradeço o aparte de V. Ex•, 
nobre Senador Alberto Silva. 

Efetivamente~ o Maranhão é diyidido em duas partes: a parte do agreste, 
que margeíi O rio Parnaíba, de uni-lado o Maranhão, do outro lado o Piauí, 
que tem em V_. Ex• um ilustre filho, onde a seca assola; do outro lado, a região 
onde. as chuvas_têm a semelhança da região amazônica. Tem assim o Mara
nhão os seus dóis lados, sob os dois efeitos, da seca e das enchentes. 

Sr. Presidente, parece-me que só agora reconheceu~se os vários Brasis 
contidos .num só. quando o Ministro Mário Andreazza disse: 

"O Nordeste é, por conseg_uinte, c~msiderado, relativamente ao 
Brasil corno região pobre e atrasada e reclama, com justiça, trata* 
menta especial de natureza diferenciada na condução da política na
cional de_ dese~wolvimento. Esse tratamento diferenciado, responsa
bilidade da sociedade e do GoVerno como um todo, ê: missão que foi 
confiada, mais especificamente, pelo Presidente João Figueiredo ao 
MTrilStêffà do Iitterior, a_ quem compete coordenar os esforços para 
que se obtenha, grada_tivamente, melhor distribuição espacial do de
senvolvimento brasileiro." 

O Sr. Mauro 8enevides (PMDB - CE) - Permite V. Ex• u_m aparte? 

O SR. ALEXANDRE COSTA (MA) - Ouço V. Ex• 

Q Sr. Mauro Benevides (PMDB - CE) - Nobre Senador Alexandre 
Cusl.a, estamos acompanhando o pronunciamento de V. Ex•, focalizando a 
situação da região que representamos nesta Casa, que~ o Nordeste brasileiro. 
Esse tratamento diferenciado que tem sido preconizado pelas lideranças polí
ticas, empresariais e comunitárfas de toda a vasta área do Polígono, la~enta
velmente nós a ele nunca chegamos. E a julgar pelo que tem ocorrido neste 
exercício, com os órgãos incumbidos de acelerar o nosso desenvolvimento, 
como sejam o DNOCS, a SUDENE e até mesmo o Banco do Nordeste do 
Brasil, nós notamos, lamentavelmente, que nos situamos mais distanciados 
desse tratamento diferencíado. Veja V. Ex• que, em termos de orçamento da 
União, o DNOCS, em valores nominais, teve uma redução no seu orçamento, 
dificultando conseqüentemente o cumprimento dos seus objetivos institucio· 
nais. A SUDENE, dentro daquela gradatividade, tantas vezes referida nesta 
c_asa por V. Ex•, por mim e tantos outros companheiros da região, dos 100% 
em 1962, está reduzido o seu orçamento para 18,8% no preseilte exercício. O 
Banco do N ardeste do Brasil também. segundo um trabalho da lavra do Cen
tro Industrial do Ceará, teve reduzidas as suas aplicações, estabelecido um 
confronto com outros estabelecimentos de cré-dito oficiais do País. V. Ex• terá 
realmente o nosso apoio firme e decidido, nao apenas para defender esta tese, 
porque ela tem sido presente nos debates desta Casa mas, sobretudo, para fis
calizar esta apregoada intençãO governamental, V. Ex• nos terá. ao seu lado, 
para que possamos chegar a essa meta que seria decisiva para apressar o nos
so desenvolvimento, que é o tratamento diferenciado, agora aludido por V. 
Ex• a esta altura do seu brilhante pronunciamento. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (MA)- O aparte de V. Ex• enriquece o 
meu discurso. Efetivamente não há inovação nenhuma no que aqui digo; vo
zes autorizadas como a de V~ Ex', nordestino e conhecedor de seus proble
mas, V. Ex• tem sido, nobre Senador Mauro Benevides, um baluarte na defe
sa dos altos int~resses do -~or~este brasileiro. Muito obrigado. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - v~ .Ex• me permite? 

O SR. ALEXANDRE CÓSTA (MA)- Com muito prazer. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - V. Ex• me surpreendeU;, com a divisão do 
seu Estado em dois maranhães: o Maranhão da seca e o Maranhão das águas. 
Agora vejo, para surpresa minha, a confirmaÇão de tudo aquilo que penso a 
respeito de V. Ex•: V. Ex• nasceu, por certo, no Maranhão das águas, robus
to, firme e vai defendCr, com afinco, a solução de todos os problemas que 
atingem o seu Maranhão e o Nordeste de todos nós. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (J\1A)- O aparte de V. Ex• é generoso, é 
amigo; mas como homem sabido, inteligerite, capaz, sabe que nem só o Mara
nhão é dividido em duas partes. O Brasil é clividido em várias partes, e as suas 
várias· características estão contidas num só pelo patriotismo de seu povo. 
Muito obrigado, nobre Senador Dirceu Cardoso. 

E continua o Ministro Mário Andreazza: 

"O segundo aspecto que quero destacar ê o fato de que o menor 
crescimento do produto interno do Nordeste, nos últimos anos, 
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quando comparado com o do Brasil, ref}.ete exdusi~~mente o pobre 
desempenho da agropecuãria regional." 

A'cho que muito tarde~ digo eu -_~6 agbr_~· ~hegou-se à conclusão do 
"raco desenvolvimento_ agropecuârio da região nordestina. 

Um verdadeiro descobrimento, -depois d~ longos aiios de sofrimento e 
niséria de uma região que a cad3. -dla que passa maiÇse agrava. 

Pouco tem adiantado milhões que, a título de_ esmotà, têm sido canaliza
dos para uma região problema, toda vez que ela S_e debàte, ora pela s~ca, ora 
pelas enchentes. 

Os anos se passam e-com eles a incompetêncía e a incúria dos tecnocra
tas, responsáveis pelo desenvolvimento daquela região. 

Não se cuida d_a_s _ _çausas, p~efe~_e-se esmolar os efeitos com milhões que 
poderiam servir para sanar, de vez por todas, as causas-responsáveis por uma 
polítíca errada, responsável pelo fla:gelo qu_e se ~rrasta no tempo. 

Leis são feitas, medidas são ~om~das, momi:sSa_s campeiam, num vai vem 
sem planejamento correto, sem nunca alcançar o obii!t~vó: bUScar coriter as 
desigualdades regionais. 

Falando desta tribuna, anos são decorridos, assinalei que, mantidas as 
regras genéricas, os- desníveis entre-as unidades federativas na mesma região 
em que se deram as desigualdades intra~regionais s~ acentuariam, cada vez 
mais, criando focos-insuportáveis de miséria em meio à relativa prosperidade 
de alguns Estados. Tambêm assiTialei a seried~_d,{do problema e_ql!e, c~rn o 
tempo, situações várias se· criariam. Sug_eri, clar-O que dentro das possibilida
des e limitações, formas que até poderiam não ser as indicadas, mas que servi
riam para a realizaçãO de estudos de profundídade, com a urgência que o 
problema exigia. E citava, àquela ~oca, desta mesma tribuna, neste mesmo 
local, palavras do então Presidente da RepúbliCa, General Emüio Mêdici, 
pronunciadas lá no Nordeste, quando de uma das_ s~as visitas àquela Região: 

'"Forçoso é que se diga, porêm,~qu-e---u-quadro que nós vimos 
não é o qüadro que devemos ver. Quaisquer que sejam as desventu
ras, as calamidades e as inclemências- da Natureza. 

Foçoso ê que nenhum de nós se conforme com esta triste reali
dade." 

Lamentavelmente tudo isso nã_o passou de uma grande frase! de uma ver
dade tão cristalina que_ nem o tempo apagou. O quadro permanece. 

Não preciso repetir o que aqui tem sido dito por tantos, que só uma poH
tica racional, metódica e de continUidade custarã ao Nordeste quantia infe-
rior, muito menos, do qlle ___ Se tem gasto periodJcainente, quase anualmente, 
nas esmolas à ação assis_tencial exigidas pelas secas_ e pelas ench_entes. 

Resta-nos a inconformação e aCreditar e esperar pelo tratamento dife
renciado e peta concretização do- programa que se anuncia. Tem S1do uma 
cons_tante, através dos tempos, promessas e programas, todos eles frustrados 
por fugirem à realidade nordestina. 

Parece-me_ que, agora, o problema estâ bem col<;~:cado com as _conside
rações aqui expendidas_ por S. Ex• o Ministro_ do In~erior, quando disse: 

"Seria, evidentemente, explicação simplista aquela que consi
derasse as secas_ como a única causa determin~nte do fraco desempe
nho da agropecuãria do-Nordeste,'-' 

Então, S. E~' dizia que não é só a s~a a responsã_vel pelo fraco desernpe.. 
nho do Nordeste brasileiro: 

"Outros fatores, como técnicas arcaicas de produção, inade
quações da estrutura fundiãria, dificuldades de acesso. ao cr~dito, 
deficiências da infra-estrutura de apoio à produção-comPõem ó con~ 
junto de circunstâncias que condicionam a baixa produtividade da 
agricultura regional. H -

Foi daqui desta tribuna que O Ministro -disse essas palavras. 
Considerações estas que suponho servirem de base para a elaboração de 

uma ação desenvolvimentista orientada para quatro prioridades básicas: 

I -vigoroso esforço, através de ação coordenada, permanente 
e continuada, para tornar a região senti~ârida do Nõrdeste e as ativi~ 
dades produtivas nela desenvolvidas resistentes a situações prolon-
gadas de seca; -

Ê a convivência com a seca. 

II - continuidade da industrialização, tirando-se partido das 
vantagens loc::tci_onais que a RegiãO oferece, da djmensão atual e po
tencial, de seu mercado interno e das oportunidades de exportação; 

E.o terceiro item do programa de ~ção que o Sr.'.-MiÕistro disse que, de 
forma brev~ procurou delinear- Ação de Desenvolvimento para o Nordes
te: 

III - ações de desenvolvimento social voltadas para as popu~ 
lações carentes que constituem os bolsões de pobreza urbana e ru~ 
ral, prevalecentes na Região; 

IV - tratamento especia[ para o Nordeste, de caráter forte
niente diferenciado, na execução das polfticas econômico
financeiras _de âmbito f!~cional. 

Parece que agora- repito- nos aproximamos, maS ainda continuamos 
sem solução definitiva, da realidade qUe conduzirá o Nordeste ao desejado 
desenvolvimento. 

Não creio, Sr. Presidente e Srs. Senadores, em qualquer ação de desc:n* 
vOlvlinento para o NordeSte que nào se oriente-para quatro prioridades bási
ca~ primeira delas, a terra; a- segunda, a água; a terceira, a e-nergia rural e a 
quarta, o crédito. Sem estas- prioridades nilo acredito possa o Nordeste sair 
do Seu reconhecido e const_atado_fraco dese~penho agropecuáiio. Chego, 
portanto, à concluSão de que as pdoridades básicas por mim apresentadas 
Cõ'li1Cidem, qua"se- no todo, com as consideraç_õe~- vejam bem- expendidas 
por S. Ex'- o Minístro Mário Andreazza, como causa determinante do fraco 
de_:Sempenho da agropecuária no Nordeste, o que não acontece na ação de de
senvolvimen_to anu-nciada e jã posta em prática. 

O problema é polémico, por demais polémico para o tempo de que dis
põe o orãôo_r _ _e nem des9o alongá-lo nesta oportunidade. Todas estas consi
denições, que não devem ser entendidas como críticos; mas como contri
huíção que julgo acertada, têm por objetivo a apresentação de um projeto de 
lei que se enquadra nos itens 3 e 4 do plano de ação aqui proposto pelo Minis
tro Márío And-reazza para o desenvolvimento do Nordeste e debatido por S. 
Ex• e toda a bancada nordestina. 

O Sr. Alberto Silva (PP:- PI)- Senador Alexandre Costa, creio que se 
V. Ex• ~ão julga5St!~i"!npertinente, ... 

O SR. ALEXANDRE COSTA (MA)- Tenho muita honra em ouvi-lo. 

O Sr. Alberto Silva (PP- PI)- ... queria dar uma pequena pa[avra, por-= 
que eU d_isse, no início daquele aparte, que nós esperâvamos que alguma coisa 
de bom iria sair para o N ardeste do discurso de V. Ex• E os quatro itens da 
proposta de V. Ex•, simples, objetivos, como os de um engenheiro que sabe 
onde pôr os pés, ei..l lembrada que, nÕ Nordeste- V. Ex• disse terra, água, 
energia ruial e- c-re-dito-, no Nordeste existem doze bilhões de metros cúbi
cos de água acumulada, só nos açudes públicos. Mas, Senador Alexandre 
Costa, a maior riqueza desses doze bilhões de metros cúbicos de água acumu
lada não está em pegar essa âgua e fazer c-aminhos de irrigaç~o a juzante da 
barragem, mas aproveitar o perímetro molhado do açude, que tem quilóme
tros e quilómetros, milhares e milhares de hectares. Então, a terra, como pri
meiro ponto que V. Ex• propõe nos seus quatro pontos a serem postos à con
sideração, a terra, Senador A[exandre Costa, existe já desapropriada, perten
cente ao Governo. Para V~ Ex• ter uma idéia, o açude Araras, no Cearâ, tem 
mais d; duzentos quilometras de perímetrO -n16thado. "Se -considerarmos du
zentos meifos parã dentro e dois hectares para cada famflia, nós colocaría
mos- nC:sse perímetro cinco mil famflias tranqüilamente. Considerando todos 
os açudes, praticamente, nós colocaríamos um milhão de pessoas que hoje re
cWem os bilhões a que V. Ex• acabou de se referir~ que são gastos apenas 
para manter aquela figura do flagelado. Unia. estrada rural, acompanhando 
esse perímetro molhado, e uma linha elétrica, até monofãsica, por ser mais 
bàr-ata, uma irrigação sornples, talvez até manual, e uma parte do primeiro 
pOrito-&:--v.- Ex'- Jâ esüuia assegUrada sem ·nenhuma despesa. No momento 
em que V. EX• ãpresentar a lei, conte com este seu quase conterrâneo e vizi~ 
nho para ajudá-lo e para apoiá~lo nesta Casa. 

o·sR. ALEXANDRE COSTA (MA)--V. Ex•, mais uma vez, abrilhan
ta o meu pronunciamento com a experiência de um grande administrador que 
realizou um das maiores governos no Piauí e, com a competência que lhe é re .. 
conhecida como de um grande engenheira, s6 pode trazer contribuições va
liosas e enriquecer discursos de quantos aqui queiram trazer contribuição 
pará. a solução dos problemas no!-destinos. 

O Sr. Milton Cabral (PDS - PB) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR.ALEXANDRE COSTA (MA) -Concedo a palavra ao meu emi
nente amigo, Senador pela P_araíba, 

O Sr. Milton Cabral (PDS- PB)- Ilustre Senador Alexandre Co•ta, V. 
Ex• aborda com _muita prOpriedade, mais uma vez, as questões relativas ao 
desenvolvimento da nossa região,-o NordeSte. Eu, às vezes, fico discrente do 
esforço que se pretende realizar naquela região, porque anoto e sempre estou 
conferindo quatro deficiências fundame!ltais, não desse Governo, mas ao 
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longo de todos os governos. A pri_meira deficiência ê a falta de cumprimento c 
pontualidade nas liberações de recursos. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (MA)- Aliás, disse a V. Ex•, se arras
tam no tempo. 

O Sr. Milton Cabral (PDS - PB) - Então, não hã programa, não há 
projeto que-pbssa sUbsistir com essa falta de cumprimento e de pontualidade 
nas liberações de recursos. A segunda deficiência é a superficialidade das 
ações. Muitas vezes nos esquecemOs de descer a esse detalhe. Há pouco tem
po tive oportunidade de fazer uma avaliação da ação do DNOCS e cheguei à 
comprovação que apenas uma pequenlssim-a porcentagem- da população do 
Polígono da:s Secas ê beneficiada pela ãção do DNOCS. Assim, se somarmos 
todos os programas que estão em execuç~o, na realidade não atingem, em 
profundidade, a grande população situada no Polfgono das Secas, o que faz 
compreender que o desenvolvimento vai ser a longo prazo. A terceira defi
ciência é a falta de integração. Quando se fala em_ todos os projetes e ações na 
região, eu nunca ouvi, pelo menos, em relaçã_o à Paraíba uma atenção espe
dal ao problema da mineração, por exemplo, que, só no meu Estado, poderia 
dar empregos a mais de 100 mil famílias, a pequena e média mineração. Mas 
não é s6 rnineraçilo, é o problema da educação, da saúde. Tudo isso tem que 
ser atacado ao mesmo terilpo,-porque não adianta cuidar de um e deixar ou
tros problemas para trás. A quarta deficiência é a-descontinuidade marcada 
pelas constantes alterações dos programas e adiaf!lentos de projetes._ Nós _po
demos relacionar, assim, inúmCros, talvez-centenas, projetes que foram adia
dos ou alterados e que não permitiram aquela indiSpeit~ãvel cc:mtinuidade na 
ação administrativa. Nós poderíamos desenvolver umãhora comentando esR 
sas quatro deficiências, mas, apenas como aparte, eu queria adicionar isto ao 
seu pronunciamento muito oporturiO e parabeniiáAo pela iniciativa. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (MA)- Agradeço, pois V. Ex• confir
ma, praticamente, o que eu disse. E a_ descontinuidade de programa de GoR 
verno: é a superficialidade com que se tratam os problemas. V. Ex•, que t<lm
bém é nordestino, que vive numa regiãO das mais sofridas, sabe perfeitamente 
quais seriam.as formas, as maneiras de se chega·r, de se encontrar um meio de 
desenvolver o Nordeste brasileiro. Muito obri_gad() __ a V._ Ex• pelo seu aparte. 

Como eu dizia, com licença da ein.inente Se"uadora do extremo Norte, 
vusei estender o meu projeto ao Nofte do País por julgar qÚe os benefícios 
que dele advirão, se aprovado, claro- porque não sendo uma inovação, se
melhante ou mais abrangente do que aqui já foi apresentado num projeto 
pelo nobre Senador Dirceu Cardoso~ não sei há quantos anos e que rumo to
mou, onde parou, se foi ou não_rejeitã.do serão da ~aior valia para aquela re-
gião. -

AS,. Laél!a de Alcântara (PMDB- AC)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALEXANDRE COSTA (MA)- Concedo o aparte à nobre Se
nadora. 

A S,. Laélia de A/câmara (PMDB- AC)- Só tenho que agradecer a 
bondade do nobre Senador por estender até a R,egião Norte os benefícios 
contidos no seu projeto. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (MA) _:-Agradeço a V. Ex•, nobre Sena
dora, pelo aparte. A principal característica física do nosso País é a dimensão 
do_ Território Naciorial, dos seus oito milhões de quilómetros quadrados. 
Não excessiva, contudo, é a pój;-ulação, já que, segung~ o Censo Oemogrâfi
co de 1980, atingia a 119 061 470 habitantes, o que resulta numa densidade 
demográfica (habitantes por quilômetro quadrado) da ordem de 14,08. 

Temos, portanto, um vasto território;--rehitivamente _pouco pressionado 
em termos demográficos, o que torna inexplicâvel, -para não dizer uma vergo
nha nacional, o fato de sermos importadores de gêneros alimentícios de pri
meira necessidade. 

O Sr. Dirceu CaFdoso (ES)_- Permite V~ Ex• um aparte? 

O SR. ALEXANDRE COSTA (MA) - Concedo o parte a V. Ex•, 
nobre Senador Dirceu Cai-doso. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- V. Ex• me fez citação nominal como autor 
de um projeto de abrangência maior do que o de V. Ex• Mas quero crer que o 
de V. Ex' foi eStudado, como técnico que V. EX_~_tem~~e revelado na sua vida, 
como ex-Governador do Estado do Maranhão, onde deixou marcas da sua 
administração, como exRl'?RSecretário de.stã Casa, onde também deixou mar
cos da sua administração, erguidos na Sua época e qUe des8]iarão os-tempos. 
Pois bem, nobre Senador, o meu projeto tinha exa~amente esse sentido que V. 
Ex• disse, impedir qu-e um País de tal expressão territorial e tão grande popu
lação importasse fCijãO~ arroz, milho, cebola, alho, café -até café já impor
tamos. O meu projeto caminhou nesse sentido: que o Brasil pudesse, um dia, 
despertar e não imp-ortar mais- esses Produtos de consumo primário, pois é 
uma vergonha nacional essa importação. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (MA)- Agradeço o aparte de V. Ex, 
E quando falo em importar alimentos de primeira necessidade, abro aqui 

um parêntes para mostrar o que leio na imprensa: declarações de um homen 
que reputo sério, capã.z e movido da maior boa-vontade na solução dos 
problemas brasileiros, que ê o Ministro Amaury Stabile: 

ustabile anuncia recorde agrícola. 
Supei'safra garantirá arroz e feijão sem importações." 

Se fora a primeira vez e não fora uma constante, quase que todos·os 
anos, q anúncio das supersafras brasileiras, que quando apuradas não res
pondem à realidade, eu acreditaria que efetivamente neste ano de 1981, não 
iríamos mais importar alimentos. Mas, os anúncios se repetem- já se impOr
ta - e, com eles, se repetem as importações anuais de tudo aquilo que neste 
vasto território poderíamos produzir. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) -Muito bem! 

O SR. ALEXANDRE COSTA (MA)- Declarações que peço façam 
constar do meu discuro, para que amanhã, talvez, volte a esta tribuna para 
prestar o meu preito de homenagem às declarações e às verdades aqui expen
didas pelo Ministro Amaury Stabile. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Permite V. Ex• mais um aparte? 

O SR. ALEXANDRE COSTA (MA)- Ouço o aparte de V. Ex• 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Nobre Senador, eu também, corno V. Exf, 
não acredito muito na-sirhples decfãração do Ministro de que nós não impor
taremos gêneros de primeira necessidade, como feijão, arroz, milho, etc. Não 
que o Ministro tenha faltado à verdade ou ao seu plano de produção, mas se 
nós deíxarmos ao talante, à vontade ou ao alvedrio dos agricultores, nós tal~ 
vez tenhamos que importar arroz, feijão e milho: Por isso apresentei o meu 
projeto - V. Ex• vai permitir-m-e- nos seguintes termos: todo aquele que 
for apanhar - agricultor ou pecuarista - dinheiro em qualquer banco, da 
rede particular ou da rede oficial, tem que se obrigar a plantar também na sua 
-área, sej"a cainpo para a pecuária, seja campo de cana-de-açúcar, seja uma 
plantação de cacau, e assim por diante esses quatro gêneros: arroz, feijão, mi
lho e mandioca - e o banco fiscalizar uma área em que ele possa produzir 
certa quantidade desses produtos. Creio que assim obrigaremos os agricultoR 
res a produzirem arroz_, feijão, milho e mandioca. Este foi o sentido do meu 
projeto que está nas mãos de um Senador aí na Casa, engavetado desde o ano 
Passado, e quero crer que não virá à -IU.rile tão _9edo. Temos um ano e meio 
para terminar o nosso mandato; vamos termináRlo e não saberemos o destino 
de nosso projeto. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (MA)- V. Ex• diz bem, o seu projeto 
difere do meu de pouco, pois o de V. Ex• é abrangente, é para todo o terri~ 
tório miciorial; o meu, não; considerando que o Rio Grande do Sul, o Paraná, 
São Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais são Estados que já gozam de uma 
organicidade agropecuãria, voltei-me para o Norte e o Nordeste do Brasil~ 
onde as neces_sidades são mais prementes e a desorganização é completa. :E: 
como se iniciasse_ hoje uma nova vida na agropecuãria norte - nordestina. 

O desempenho agropecuãrio brasileiro tem sido fraco. Muito embora o 
produto real do setor tenha evoluído em .torno de 6,8% em 1980, significando 
um incremento físico realmente expreSsiVO Oo ti-iênio 1978-1980, porfun o re
sultado não excedel.l a média de 2,6% anuais, redundando numa oferta incaR 
paz de satisfazer a demanaa nacional desses bens. 

Na medida em que a oferta_agropecuária responde apenas em parte à de
manda, a tendência é crescer a pressão do consumo sobre os preços. Enquan
to, por exemplo, o custo de vida se elevou em 1979 e 1980, respectivamente, -
de 76,0% e 86,3%, no R to de Janeiro, o custo da alimentação, um dos seus 
componentes, apresentou variação superior nos dois anos citados- 86,4% e 
90,9%. A fonte desses dados ê. a Fundação Getúlio Vargas, e-para não isolar 
apenas em uma Unidade da Federação o problema, o que poderia distorcer a 
análise, cabe apresentar outras informaçõ_es complementares e que corrobo
ram com a nossa primeira afirmação. Segundo o Boletim do Banco Central 
do Brasil, de janeiro de 1981, com base em informações de diversas outras 
instituições, O ·mesmo fenômeno se verificou em outras cidades brasíleiras, 
sem exceção, Corito São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis e 
Distrito Federal. 

No Norte e Nordeste, segundo pudemos verificar, os preços dos gêneros 
alimentícios se elevaram tanto que se colocaram fora do poder aquisitivo da 
população, agravando a situação de pobreza que de há muito grassa nas cita
das regiões. 

Ao !ado disso, no Norte e Nordeste, os projetes rurais de investimentos, 
agrícolas e especificamente os pecuários- São beneficiados com juros altamen
te subsidiados e prazos alongados de carência, advindes dos orçamentos 
públicos, sem grandes vantagens para as mencionadas regiões. 
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Podemos dizer mesmo que os recursos que recebem são os mesmos que 
faltam para o desenvolvimento daquela agricultura alimentar básica, do ar
roz, feijão, mandioca e milho, Qesde que o recurso escasso, o capital, é-lhes 
propiciado ·em detrim-ento da atividade produtiva capaz de contribuir para a 
melhoria do bem-estar imediato d~ populações regionais. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS - AL) - Permite V, Ex• um aparte, emi
nente colega? 

O SR. ALEXANDRE COSTA (MA)- Concedo o aparte ao nobre Se
nador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante (PDS- AL)- V. Ex! admitiu, linhas atrás, que 
no Estado de São Paulo também estivesse havendo retração na lavoura de 
subsistência, e V. Ex' tem toda razão:PO! um acaso tenho, aqui, números ofi
ciais da evolução agrícola de 1974 para 1979. Assim é que, de 74 para 79 a 
área cultivada de cana-de-açúcar no Estado de São Paulo aumentou em 47%; 
a ãrea cultivada de soja aumentou 60%; mas a âreà. cultivada de arroz dimi
nuiu em 35%; como também a área do milho diminuiu em 18%. V. Ex' acer
tou na mosca. Muito obrigado. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (MA)- Agradeço nobre Senador Luiz 
Cavalcante, V. Ex' nunca falta toda vez que dados sobre a economia brasilei

l estão em jogo; V. Ex' os conduz debaixo do braço e demonstra que estuda 
e, estudando, contribui para a- solução dos nossos grandes problemas. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - V, Ex' me permite? 

O SR. ALEXANDRE COSTA (MA)- Pois não. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - O discurso de V. Ex• está trazendo ao co
nhecimento do Senado problemas sérios e graves. O nobr~ Senador Luiz Ca~ 
valcante, em aparte agora dado a V. Ex•, confirma que São Paulo caminha à 
frente dos demais Estados da Federação, como aquele que tem a agricultura 
mais avançada, assim como Rio Grande e o Yafàn-á. Pois bem, nobre Sena~ 
dor, eu tive esta semana um dado do meu Estado do Sul, que relatei ao Sena~ 
do e vou repeti-lo aqui, de uma gravidade extrema, que só a menção dele me 
emociona; o estado de pobreza de nossas populações é tal, hoje, em face do 
alto custo de gêneros de primeira necessidade, que eu trouxe dois dados que 
me enchem de consternação e de tristeza: Em padarias do meu Estado, o 
Espírito SaritO, obtive a informaÇão de que a venda de leite caiu 30%, e a ven .. 
da de pão, que é fundamerital à alimentação-dO pobre, caiu 20%. Não conten .. 
te com isso, percorri algumas padarias de Brasília, agora, esta semana, e obti
ve a mesma confirmação. Aqui, uma cidade de funcionários, a cidade onde 
vive a parcela do povo que recebe o mais alto salário do País, aqui em 
Brasília, houve a mesma queda de 20 a 25%, na venda do leite, e do pão. Sena
dor Alexandre Costa, n6s temos que- CD.carar isso de frente, do contrário, nãci 
encontraremos solução nem caminho. De que valem eleições, se não salvam o 
povo da misêria? De que vale a Constituíção, se não tira o povo da fome? En
tão, estamos caminhando com V. Ex• Nós daremos instrumento ao Governo 
para pedir que aqueles que produzerri, produzam mais e o povo possa ter, em 
preços accessiveis, os generos de priineira neCessidade: O ar:i'oz, o feiJão, o mi
lho, a mandioca, o leite e o pão. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (MA)- Agredeço mais uma vez a V. 
Ex• e digo que os dados que aqui apresentei, confirmados pelo Senador Luiz 
Cavalcante, são dados oficiais fornecidos pélo Banco Central do Brasil. 

O Projeto que ora apresentamos não visa fedi direitos,' apenas reduz a 
ârea de favor, e torna compulsória a produção de gêneros agrícolas de primei
ra necessidade nesses projetas que recebem benefícios de juros baixos e carên-
cias amplas. --

0 seu objetivo deriva da obrigatoriedade que estatui, de no mínimo cin
co por cento da ãrea agricultável dos projetas pecuârios e agrícolas, inclusive 
os integrados a projetas industriais, e os de ieflorestamerito, serem. CUltivados 
com arroz, feijão, maridi6ca e milho. O que se pretende é um aumenio da pro
dução desses gêneros de primeira necessidade, em regiões cujas populações 
cresceram bastante nos últimos dez anos (63,5% no Norte e 24,0%, no Nor
deste) e onde o fenômeno das altas dos preçoS ê assustador. 

Havendo produção, o preço baixa, desde que a exportação seja uma sar~ 
da para os excedentes de consumo, e não a motivação principal. Esta é a se
gunda idéia~força do Projeto, porquanto acreditamos que o fundamental ver
dadeiramente esteja em produzir mais e vend'er nã. -própria região produtOra, 
pois uma das vantagens disso é a melhor infoFmação por parte do consumi
dor, que saberã, pelos caminhos da competição~ encontrar O melhor preço. 

As demais determinaç_ões do Projeto são complementares a ele, especial
mente aquela que penaliza o infrator do que nele vai estabelecido. 

Dispõe o projeto: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• DE 1981 

Fixa em 5% (cinco por cento) a área agn'cultável, nos projetos pe
cuários e agrícolas. inclusive os integrados a projetas industriais, e os 
de reflorestamento, localizados no Norte e Nordeste e financiados por 
entidades oficiais de crédito, ou recursos públicos repassados. obriga
toriamente utilizada no cultivo de arroz, feijão, mandioca e milho, e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 No mínimo 5% (cinco por cento), em cada fase anual 

de implantação, ... 

Vejam bem, digo em cada fase anual porque hâ projetes que demandam 
três ou quatro anos para se concretizarem. E o projeto poderá ser burlado, se 
plantado no primeiro anO e não plantado nunca mais. 

_ ~--.da área agricultável nos projetas pecuários e agrícolas, inclu
sive os integrados a projetas industriais, e os de reflorestamento, lo
calizados nas regiões Norte e Nordeste e financiados com recursos 
provenientes de entidades oficiais de crédito, de programas espe
ciais, ... 

Vejam bem, programas especiais. Lá no Maranhão, por exemplo, está se 
plantando o cacau, está se plantando a borracha em grandes áreas, com gran
des financiamentos e amplos prazos de carência, mas não se planta nem o ar
roz, nem o feijão, nem o milho e a mandioca, que são os alimentos básicos da 
população que vive na miséria. 

'"'ou por intermédio de repasses de recursos públicos autoriza
dos a bancos privados, deverão ser utilizados no cultivo de arroz, 
feijão, mandioca e milho, facultado o plantio associado ou separa
damente, dentro da mesma gleba, em proporções iguais da área re
servada no respectivo projeto, nos termos deste artigo. 

§ }9 O disposto no caput deste artigo aplica-se aos projetas de 
idênticas características, beneficiários de incentivos fisciais, nas 
áreas das respectivas Superintendências de Desenvolvimento Regio
nal, da Amazônia (SUDAM) e do Nordeste (SUDENE). 

§ 2'1 Na execução da implantação dos projetas, terã absoluta 
prioridade e precedência o cultivo ,da ârea na forma prevista neste 
artífá. 

§ 39 As prorrogações ou renovações de projetas aplicam~se, 
de igual modo, as disposições deste artigo. 

Art. 2'1 Os critérios de elaboração, avaliação e fiscalização, es
pecíficos de cada entidade financiadora, repassadora, ou executora 
da política de desenvolvimentO regional, aplicâveis aos projetos fa
vorecidos por financi3.meritos, estendem-se ao! ojetos de cultivo 
mencionados no artigo 1 q desta lei. 

Art. 39 As safras resultantes da,aplicação do disposto nesta lei 
somente poderão ser comercializadas na respectiva região produto
ra, vedada qualquer modalidade de exportação, salvo na hipótese de 
excedente de consumo, efetivamente comprovado. 

Art. 49 A inobservância do disposto nesta lei acarretará ao in
fralor, além da execução imediata do contrato de financiamento, 
com a exigência, de uma só vez, de todas as parcelas vencidas e vin
cendas, inclusive juros, multa de 10% (dez por cento) sobre o total 
do crêdito concedido. 

Art. 59 O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
90 (noventa) dias co~tados de sua publicação. 

Art. 69 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7'1 RCvogam~se as disposições em contrário. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Permite V, Ex• ~m aparte? 

O SR.. ALEXANDRE COSTA (MA)- Pois não. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Nobre Senador Alexandre Costa, creio que 
o projeto de V, Ex' atende às necessidades da sua região e devo dizer-lhe: vou 
apresentar uma emenda, quando tramitar aqui na Casa, estendendo-o a todo 
o Brasil. Creio que o projeto de V. Ex• atende mais e exige mais-do nosso agri
cultor, e numa parte, vol d''ofseau, posso dizer que V. Ex' exige naquelas ârea 
d~ reflorestamento - o que o meu projeto não admitia, era só nas âreas de 
_agricultura e pecuária, nas de reflorestamento eu nãO admiti - em que nós 
exigíssemos também isso. Nós temos áreas de reflorestamento, por exemplo, 
no meu Estado- e digo no meu Estado,_ porque eu conheço, a Vale do Rio 

- Doce, a FLORIBRA e a Aracruz Celulose, têm áreas extensas de refloresta
mento de onde elas extraem o material para a produção de celulose - em 
que, lá, não se planta um pé de milho, um pé de arroz ou um pê de feijão. 
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Com a exigência do projeto _de V, Ex• nós teríamos a produção, porque o de 
que nós precisamos pensar é isso; um pafs coni fal expressão territorial, com 
tal expressão de população, importar de uma faixa de terra entre os Andes e o 
Pacífico, que é à Chile, importar do México, importar de outros países da Á
sia e da Europa esses artigos de primeira necessidade, isso é uma vergonha -
é uma ver-go-nhana-ci-o-naL Então, se temos preocupação em conseguir pro
dutos que bastem à nossa pobreza, à nossa necessidade, temos que pensar no 
projeto de V, Ex• Eu dou parabéns a V, Ex• Como disse, sei que, V. Ex•, estu
dioso desses projeto"S, entrou com força total, este_ ano, aqui, I"~: O plenário, de 
que andava afastado no tempo todo em que foi !!ii-Secretário, mas deixou a 
sua administração marcada por etapas magníficas de realização em favor do 
Senado e continuado, hoje, pela figura nobre do Senador Cunha Lima, que 
preside esta Casa neste instante. Esperamos, portanto, que os dois dêem as 
provas que têm dado aqui ao Senado, de que são Senadores com o pensamen
to voltado para o benefício das populações flageladas e famintas. Senador 
Alexandre Costa ouvi esta semana a· confirmação de que as padarias vendem 
menos leite porque o povo tem menos dinheiro, vendem menos pão porque a 
pobreza não tem dinheiro para comprã-lo. Isto nós precisamos extirpar dos 
cuidados de todo dia de nosso povo. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (MA)- Mas uma vez, agradeço o apar
te de V. Ex•, que enriquece o meu pronunciamento. 

Devo dizer que este é o projeto que apresento à apreciação dos meus pa
res- ao Senado Federal- convicto de que estarei prestando um grande ser
viço ao Norte e ao Nordeste brasileiro e, em conseqüência, a todo o Brasil. 

Muito obrigado, (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. ALEXANDRE 
COSTA. EM SEU DISCURSO: 

GOVERNO CONFIRMA A SAFRA RECORDE 

Stábile garante que País não vai mesmo importar arroz. e feijão como no 
passado 

A colheita agrícola deste ano baterá, mesmo o recorde alcançado em 
1979-1980: o país produzirá entre 54 e 55 milhões de toneladas de grãos. O 
anúncio foi feito ontem pelo ministro da Agricultura, Amaury Stâbile, mos
trando que dificilmente esSas- preYísões deíX:a:t"ãO--Oe se co-ncretizar, pois, jâ esw 
tão sendo feitas nas etapas finais da colheita, pela Comissão de Financiamen
to da Produção. 

O recorde traz consigo o afastamento definitivo da possibilidade de que 
o Brasil tenha que importar feijão e arroz. "A colheita de feijão serâ de apro
ximadamente 2 milhões 400 mil toneladas, a que se acrescentarão outras 100 
ou 150 mil toneladas de feijão irrigado, e dessa forma teremos a demanda de 
mercado satisfeita sem necessidade de importação", assegurou o ministro da 
Agricultura. Depois do feiJão, cuja colheita será quase 30 por cento superior à 
da safra passada, o crescimento maior é do inilho, com 13,7 por cento. 

Stábile anuncia recorde agrícola 

Supersafra garantirá arroz e feijão sem importações 

O ministro Amaury Stábile convocou _ontem a imprensa para anunciar 
novo recorde de colheita agrícola: de 54 a 55 milhões de toneladas de grãos, 
contra o recorde anterior, de 51 milhões de toneladas, obtidas com a safra 
1979/80. 

E mais: __ afastou qualquei' possibilidade de _o país vir a recorrer às impor
tações de feíjão- e arroz. Admitiu que as .. ligeiras quebras" nas lavouras de ar
roz de Goiás e Mato Grosso provocaram redução na colheita do cereal da or· 
dem de 5,6% em relação à safra passada ... mesmo assim, não vamos ter-de im
portar, porque há um estoque para reforçar o volume de arroz que está sendo 
colhido", disse o ministro da Agricultura. 

Depois de classificar o feijão de "carro-chefe" da eventual crise no abas
tecimento, garantiu que a colheita será da ordem mê:dia de 2,4 milhões de to
neladas, às quais se_ somarão de 100 a 150 mil toneladas do feijão irrigado e de 
várzeas, .. Dessa forma, teremos a demanda do mercado satisfeita sem neces
sidade de importação'\ garantiu. 

Os números otimistas da colheita da Safra 1980/81 foram reVelados por 
Amaury Stábile com base em levantamento feito para Comissão de Financia
mento de Produção (CFP), cujo presidente, Francisco Vilela, acrescentou 
que, "Cdnio toda a safra estâ em fim de colheita, os dados são bastante con
fiãveis", e explicou que, no tocante ao arroz, embor-a -tenha havido quebra
nas lavouras do Mato Grosso e Goiás,-foi registradO aumento da produtivi
dade nos plantios do sul do País. 

Lucro 

Nesse aspecto, o ministro da Agricultura confirffiou que os comerciantes 
de arroz e feijão estão "forçando" a_s importações. Depois de comentar ser 

uma atitude normal dos comerciantes quererem "comprar barato para lucrar 
mais", enfatizou que o Governo não autorizará as importações dos dois pro
dutos. 

Quanto à soja, que está com pedidos de exportação genciados na Cacex, 
disse Stábile que a oleaginosa só terá suas vendas ao exterior liberadas depois 
que a indústria gãra"õ.trr o- abastecimento do_ mercado interno. 

A colheita da safra 1980/81, segundo Stãbile, "é de 13 milhões de tonela
das a mais do que em relação à colhida no início do Governo Figueiredo". A 
tabela da fase final de colheita por mil toneladas de produtos foi elaborada 
pela CFP, e é a seguinte, com a coluna à esquerda referente à colheita do ano 
passado, para efeito de comparação: 

PRODUTOS SAFRA 1979/80 SAFRA 1980/81 Variação Percentual 

Algodão 572,0 596,9 a 636,1 7,8% 
Amendoim 524,6 374,4 -34,0% 
Arroz 9.637,7 9.097,5 -5,6% 
Cevada 85,0 I35,4a 149,5 67% 
Feijão 1.895,2 2.309,5 a 2.534,0 28% 
JutajMalva 74".8 113 51% 
Mamona 302,3 314,0 4% 
Milho 20.212,5 22H2S,O a 23.051,0 13,7% 
Sisai 197,0 203,0 3,0% 
Soja 14.887,4 15.518,8 4,2% 
Trigo 2.742,7 2.057,3 a 2.436,9 -18% 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- O projeto que V. Ex• encaminha 
à Mesa será lido oportunamente. 

Concedo a palavra, para uma rápida comunicação, à Sr• Senadora 
Laélia de Alcântara. 

A SR• LAELIA DE ALCÂNTARA (PMDB- AC. Para uma breve co
municação. Sem revisão da oradora.) - sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Não quero deixar passar o dia de hoje sem fazer uma referência à data, 
13 de Maio, sem congratular-me com todos os brasileiros pelo fato que hoje 
se comemora a Abolição da Escravatura, que era, ao mesmo tempo, vergo· 
nha para todo o BrasiL 

Congratulo_-me, especialqtente,_ com a comunidade negra brasileira por 
ter sido a que mais sofreu na carn_e_ com -os horrores da escravidão. 

E é neste dia, Sr. Presidente e SiS. senaáores, que o Jornal do Brasil, na 
sua página 7, no seu Primeiro Caderno, estampa a seguinte manchete: 

ESTUDANTE NEGRA E EXPULSA 
DE BOATE EM CURITIBA 
E AMIGOS FAZEM PASSEATA 

Curitiba- A jovem Ronsângela Aparecida de Souza foi expul
sa da boate Papeete, em Curitiba, sob a alegação de que era .. de 
cor". Seus amigos distribuíram uma nota pelas ruas da cidade, com 
o título Racismo em Curitiba, onde denunciam .. a mais típica afron
ta à Lei Afonso Arinos"A O proprietário da boate, Dorval Simões 
Filho, alegou que o fato não foi devido a preconceito racial, mas 
que ê .. de nível social, pois a casa só é! freqüentada por colunáveis". 

Revoltados, os amigos de Rosângela fazem hoje- dia da Abo
lição da Escravatura- uma passeata pelo centro da cidade. Elesjâ. 
constituíram advogado, mas dizem não ter intenção de tomar provi
dências ju-rídicas-para o (eCb-amento da Papeete, Na nota-distrihu!da 
à PopulaÇão afirmaram que o ob}etiVo "~atingir consciências". 

Agressão 

Sábado, dia 9, Rosângela, de 19 anos, e 11 amigos, receberam 
convites para a Papeete. O grupo era formado por estudantes do 
curso de Edudação Física da Universidade Católica do Paraná.. 
Poucos minutos depois de chegarem à boate, quando dançavam, um 
funcionário da casa retirou Ro&ângela da pista, levando-a at6 a se
cretaria. OS OutrOs inembros do grupo acompanharam a amiga e 
ouviram o funcionário dizer que ela deveria rCtirar-se porque alguns 
sócios haviam reclamado da presença de uma pessoa negra. 

O estudante Marcos Prata Garcia, 20 anos, amigos de Rosân
gela, pediu _a presença do proprietária' da Papeete e foi retirado aso· 
cos e poOtapés. - -

Portanto, nesse dia em que comemoramos o Dia da Abolição da Escra· 
vatura, ainda vemos que hã espíritos escravos de preconceitos que não dei
xam uma estudante universitãria, poi"que de cor, dançar na pista de uma boa
te. 

O Si. Jose Richa (PMDB - PR) - V. Ex• me permite um aparte? 
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A SRA. LAÉLIA DE ALCANTARA (PMDB- AC)- Pois não. 

O Sr. José RiC'ha (PMPB- PR)- Apenas para me _ass_ociar a _v. Ex•, 
não apenas nas homenagens, mas também no protesto que V. Ex•, com toda a 
razão, registra neste inStante, com relação a esse triste e lamentável episódio 
acontecido, também para mim com muita tristeza, no meu Estado. Esse epi
sódio foi motiVo de quase unânime repulsa de toda a· ColCtiVüfude curitibana e 
paranaense. Não se c~mpreende, efetiv_~~-~J).te, que ainda haja gestos de into
lerância, gestos tão primários como este acõntecido lá em Curitiba, ainda te
nham condíções de acontecer em nosso Pais. Nem precisaria invocar, e acho 
que não precisariamos ter sequer, no Brasil_, urna lei como temos, a Lei Afon
so Arinos, para enquadrar estes gestos de intolerância.- Mas _a própria coleti
vidade brasileira, a própria Nação brãsiieila, por si só, ela não tolera gestos 
de discriminação racial como esse acontecido lá em Cur_itiba. Por isso, quero 
- associar-me a V. Exf. nesse re8:Istro, cOm O repúdio devido, ao que aconte
ceu com essa estudante, em Curitiba. Muito mais importante até, nobre Sena
dora, é a nossa solidariedade à homenagem que V. Ex' presta, neste 13 de 
Maio, a Abolição da Escravatura. Muito obrigado. 

A SRA. LAÉLIA DE ALCANTARA (PMDB- AC)- Agradeço o 
aparte e a colaboração de V. Ex•, nobre Senador José Richa. Precisamos ex
tirpar do Brasil essas denionsfrações de desrespeito à própria lei, ao próprio 
Brasil. (Palmas.) 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG)- Permite V .. Ex• um aparte? 

A SRA. LAÉLIA DE ALCANTARA (PMDB- AC)- Ouço o Sena
dor Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franro (PMDB- MG)- Apenas para juntar minha voz à 
de V. Ex• A sociedade brasileira só serájustã., equânime e aberta quando to
dos os segmentos do País, sobretudo os negros, fizerem parte do desenvolvi
mento do Brasil. Era o aparte que queria dar, cumprimentando pelo pronun
ciamento de V. Exf 

A SRA. LAÉLIA DE ALCANTARA (PMDB- AC)- Agradeço o 
aparte de V. Ex• 

O Sr. José Frage/li (PP - MS) - Permite V. Ex.• um aparte? 

A SRA. LAÊLIA DE ALCÂNTARA (PMDB- AC)- Ouço o aparte 
do nobre Senador José Fragelli. 

O Sr. José Fragel/i (PP- MS)- N"obre Senàdora, falo representando o 
meu Partido~ por solicitação do meú ilustre Líder. O Partido Popular se asso
cia à manifestação de-V. Ext Nesse dia em· que se festeja a emancipação da 
raça negra no Brasil, trazemos nossa solidariedade àquela grande_ data, ao ato 
da Princesa Isabel. Por isso meslno, iinplidtamente, eStãmos de acordo com a
repulsa ao fato a que V. Ex' acaba de se referir. O Brasil -se não me engano 
é GilbertoFreyrequem sempre repete isto- além de uma grande democracia 
política, social, é um exemplo para o mundo de uma democracia racial, por
que aqui não temos preconceitás de qUaiSquer espécie, de cor, de -raça, princi
palmente aquelas três que formam originalmente a Pátria brasileira e todos os 
mais que para aqui vieram trazer sua contribÜição à grandeza do nosso Pais. 
Sobretudo~ nesta quadra do mundo, quando as nações negras da África se in
corporam à comunidade internacional, manifestações como essa não podem 
ser admitidas na Pâtiia; como -disse, da democraciá racial que é o Brasil. Com 
estas palavras, portanto, fica a V. Ex' e a todos os negroª do Brasil a solida~ 
riedade do Partido Popular. 

A SRA. LAÉLIA DE ALCANTARA (PMDB .,.- AC)- Agradeço a 
solidariedade do Partido POpular pela cofltrlbUlÇão q~e-dá ao meu discurso. 

ConcedO o aparte, com muito prazer, ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) -NObre Senadora, não sei Se a nossa His
tória registra uma datitão expressiva e tão significante como a libertação dos 
escravos. Nem.sci se a própria data da Independência do Brasil seja maior do 
que o 13 de Maio. Tamb~m sou solidário com todo o pensamento de V. Ex•, 
inclusive quanto a eSse fato que trouxe ã.o conhecimento do Plenário. Estou 
de pleno acordo com V. Ex• Devo dizer a V. Ex• que foram _vultos como José 
do Patrocinio, abolicionista e republicano; como tuiz Gama, outro grande 
vulto das lutas em nossa Pátria; como André Rebouças, o grande engenheiro 
nacional; como Cruz e Souza, uma das maiores estrelas da constelação de 
poetas brasileiros; como Lima Barreto que rememorei ontem para o Senado 
Federal, pelo transcurso de seu_ centenário. Todos são figuras que pontifica
ram na vida desta.Nação. Agora, dirígindo~me a todos os Senadores: hoje, às 
20 horas, a nobre colega Senadora Laélia de Alcântara vai fazer uma palestra 
sobre o dia 13 de Maio, no Centro Comercial de Brasília. S.eria uma nota d~ 
elegância, de apoio e de Solidariedade nossa se-o maiÕr número de Senadores 
pudesse comparecer para ouví-la, aplaudi-la c solidarizar--nos_ com V. Ex' 

A SR• LA ELIA DE ALCANTARA (PMDB- A C)- Obrigada, Sena
dor Dirceu Cardoso. Agradeço por suas palavras e também pela promoção 
da minha palestra de logo mais à noite. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS) - Permite-me V. Ex• um aparte? 

A SR• LAELIA DE ALCANTARA (PMDB - AC) - Concedo o 
aparte ao nobre Senador Pedro Simop. 

-O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- Quero trazer, em nome da Banca
da do PMDB, integral solidariedade ao protesto formula.do por V, Ex•. V. 
E~.- que n<?s honra a todos nessa Casa, pelo seu talento, pela sua cultura e pela 
sua capácidade. Há trinta e um anos formada médica no Rio de Janeiro, 
abandonou _o conforto da metrópole e foi lá para o meio do então Território 
do Acre, para exercer, com extraordinária capacidade, sua profissão, e acei
tou participar da vida pública_ para desempenhar esse papel tão importante de 
ser·a priineira Senadora de cor aqui neste Senado. Dizia eu- quando o Rio 
Grande lhe prestava, através do meu Partido, a homenagem que V. Ex' mere
ce; ainda-segUnda~feira, no Río Grande do Sul, na sua brilhante palestra -
dizia eu que nesse 13 de Maio devemos lutar para que não seja um fato raro 
uma mulher de cor integrar o Senado, integrar a Câmara ou in-tegrar os qua~ 
dres da vida política ou da vida institucional deste País. Pelo contrário, deve
mos realmente lutar e nos esforçarmos no sentido de que possam os negros se 
integrarem defínitívamente na vida da Nação e não c-omo V. Ex• salientou 
tambéin ria p3lestra, proferida no Rio Grande do Sul, onde verificamos que 
nos graus de delinqUência, de miséria, de fome, de desemprego, de subempre
go, os homens de cor são os que oferecem os maiores percentuais. V. Ex', na 
sua passagem por esta Casa, tenho certeza de que está marcando uma po
sição, um marco na história da independência e da justiça ·social, neste País 
que se diz tão cristão, neste País que se diz não ter discriminação :r'á.cial, neste 
País que tem sua origem, exatamente, na união de raças, onde o negro deve o 
papel maís difícil, mais árduo. Não há dúvida de que, ao escrever-se a His
tória deste País, haverá de se verificar, haverá de se reconhecer e haverá de se 
elogiar o papel do negro, porque ele, ex.atamente nas horas mais duras, de
sempenhou a missão mais dramática. Temos a obrigação de fazermos com 
que essa triste realidade de boje se transforme através dos tempos, para que, 
como irmãos, com justiça possamos construir este grande País. Para a Banca
da do PMPB_ ê uma hcinra muito grande tê-la em seu convívio. Tenho certeza 
absolu-ta de qlie para o Senad9 a presença de V. Ex• dignifica e honra estaCa
sa. 

A SR• LA É LIA DE ALCANTARA (PMDB- A C)- Muito obrigada 
pelas palavras de V. Ex• AWad_eç? comovida, porque já tive ocasião de ser 
homenageada pelo Partido, não só no Río Grande do Sul. como também em 
Belo Horizonte. 

Mais uma vez lanço daqui o meu protesto, para que isso não aconteça, 
para que as leis brasileiras não fiquem só no papel e sejam respeitadas por to
dos, não só brasileiros. mas por todos os que vivem sob o imenso sol do Bra
sil. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a palavra ao nobre 
_Senador Teotônio Vilela. 

O SR. TEOTúNIO VILELA (PMDB- AL. Pronuncia o seguinte dis
cursO. s-em--reVisão do OradOr.)- Sr.- Presidente, Srs. Senadores: 

Desejo apenas comunicar à Casa que resolvi adiar o discurso que eu ia 
pronunciar, sobre .. Doutrina de Segurança Nacional e terror," para a próxi
ma semana, em face, sobretudo, do atentado que sofreu Sua Santidade o Pa
pa. 

Nã verdade, Sr. Presidente, é consternado e horrorizado que me sinto, 
corno toda esta Casa, e:m face de um episódio tão terrível, muito embora sai
bamos que o Chefe da Igreja, São P~ro, foi assassinado, tendo morrido 
numa cruz. de cabeça para baixo, e que outros também, sofreram conde
nações assassinas. Nos tempos de boje, a civilização moderna, a chamada ci
vilização moderna, faz com que não entendamos acontecimentos trágicos 
.deste porte. 

Ficam o meu registro e os meus votos de que Sua Santidade, o Papa con
siga vencer mais esta batalha, Sua Santidade que é, hoje, sobretudo, uma cria
tura indispensável à humanidade pela sua grande contribuição ao espírito de 
fraternidade. 

Esperamos que ele se restabeleça; que: ele volte a sorrir para aqueles que 
p-erderam o sorriso; que ele volte a dar ânimo àqueles que tenham perdido a 
coragem; que volte a dar fé àqueles que, em última análise, entraram em dúvi
da. O País e o mundo inteiro pedem, hoje, pelo restabelecimento do Papa. 

Fazendo este registro, quero dizer a V. Ex• que voltarei na próxima se
mana a esta tribuna para tratar de um assunto que considero da maior impor-
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tância para a vida brasileira, qual sejª a_ análise sobre a I)outrina d~ Segu~ 
rança Nacional e o terrqr. 

O Sr. Itamar Franco (PM DB --., MG) -Permite um aparte, nobre Sena-
dor? -

O SR. TEOTONIO VILELA (PMDB- AL)- Concedo o aparte a V. 
Ex• 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Senador Teotônio_ Vilela, ape
nas para dizer que V. Ex• faz bem em transferi"! o seu pronunciamento, neste 
dia triste para toda a humanidade. Esta~_ -~~rto ~e que o Senado F~deral 
aguardarâ com a maior expectativa o discurso de V. Ex' 

O SR. TEOTON!O VILELA (PMDB - ' L) - Muito obrigado. 
Com estas palavras, S~, Presidente, encerro o meu pronunciamento sem 

deixar, ainda rapidamente, de fazer urna referência ao 13 de Maio. 
Por uma circunstânCia toda especial, ouvi hoje à tarde um discurso como 

o do Senador Alexandre Costa, procurando replantar feijão, e o discurso da 
Senadora Laélia de Alcândara, procurando replantar liberdade. 

Ao longo da vida deste País, temos sido bons plantadores de feijão e de 
liberdade. Infeli2:mente as colheitas não têm sido boas, principalmente nesta 
época, principalmente nestes dias, principalmente neste Governo. 

Faço questão de associar a minha palavra ao Senador e à Senadora que 
me precederam, pela importância dos seus pronunciamentos, que significam, 
sobretudo, um lembrete para todos nós: plantar feijãO e plantar liberdade. 
Enquanto não entendermos isto, dificilmente este Brasil serã Brasil. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIV A L BAPTISTA (PDS - SE. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Estava preparado para falar amanhã. Todavia, o mundo inteiro estã 
chocado com o infame atentado de que foi vítima o Papa João Paulo II. 

Em todos os países do mundo civilizado, -··os JOin"ãis-· estão editando 
edições extraordinárias, as rádioemissoras e as estações de TV não param, 
veiculando noticias sobre o estado de saiJde de Sua Santidade. Na Itália, as 
multidões se aglomeram diante da Basílica de São Pedro; rezandO pela sobre
vivência do Chefe da Igreja. A indignação é veemente, e os protestos, nurna 
escala planetária, sem discriminação de nacionalidade, credos políticos, ou de 
cor, são generalizados e unânimes. 

Senhor Presidente, este mundo turbulento, atravessa urna fase de extre
ma periculosidade, com a proliferação dos atentados, que agOra visam Chefes 
de Estado, como foi o caso do Primeiro~ Ministro Aldo Mora, na própria 
Itâlia, e nos Estados Unidos do Presidente Ronald Reagan. 

O povo brasileiro protesta e se mantém coeso, iezindo ao Todo
Poderoso pela saúde do Santo Padre. 

Em face do que ocorreu, resolvi anteçipar o meu pronunciamento, que· 
deveria ocorrer na Sessão de amanhã, para,_ sensibilizado, prestar uma home
nagem a Sua Santidade o Papa João Paulo H, que é também, incontestavel
mente, um dos construtores da doutrina social da Igreja, o maior continua
dor do Pontificado de Leão XIII, no que se refere, especificamente, à doutri
na emanda dos postulados do Rerum Novarum. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores: 
uQuando as pessoas altamente privilegiadas. passam a ser poucas, e as 

extremamente pobres muitas, e quando a diferenÇa entre uns e outros tende a 
aumentar

1 
a necessidade de uma opção definitiva entre o custo político daRe

forma e o risco político da Rebelião é apenas urna questão de tempo." 
Assim falou Roberto Me Namara, em setembro de 19721 ao ensejo da 

Reunião Anual da Junta de Governadores do Banco Mundial, na qualidade 
de seu Presidente. 

Esta!: a grave, oportuna e profun~a advertência de uma das mais impor
tantes personalidades do turbulento mundo em que vivemos. 

Tttnico de Administração que emergiu da Universidade de Harvard; 
que testou na General Motors,. a sua proverbial capacidade gerencial e em
preendedora; que integrou o .. Brain trwt" do Presidente John Kennedy e 
controlou, alêm do Pentágono, o Departamento de Estado; Robert Me Na
mara, depois de fulgurante trajetória à frente dos mais complexos cargos do 
mundo, assumiu a presidência do Banco Mundial, que dirigiu com insuperâ~ 
vel eficiência durante estes. últimos anos. 

Ao que informaram os jornais~ acaba de __ solicitar aposentadoria, sendo, 
no momento, um dos mais influentes assessor~s do_ Presidente ~eagan, tendo 
reencetado intensas atividades como escritor e co_nferenCista. 

A advert&lcia de Me Namara merece rigorosa reflexão, neste momento 
em que todos os pa{ses do mundo civilizado ptomovem,-atrav~s das universi
dades, dos órgãos governamentais, dos partidos poUticos e, sobretudo, dos 

sindicatoS_ dos trabalhadqres de todas as categorias, além das homCrüigens de 
urriã retórica ltadic1onal. profundos 'est-udos a respeito da Encíclica Rerum 
NovnrumJ protl"\ulgada a 15 de i(laio de 1891, pe{o Papa Leão XIII. 

AqUela sumária advertência repro-duz, e atua!iza, como uma síntese ge~ 
radora de meditações, e de impactos na consciência dos homens,- a filosofia 
delineada há um século, pelo Papa Leão XIII, naquele imperecível documen
tO da História; qúe'é ·a Rerum- Novarum. 

Simultaneamente, manifesto e plataforma das alternativas viâvei"S, riã. luta 
pelo advento da Justiça Social e do bem-estar para todos os homens, afamo-
sa Encíclica de Leão XIII surgiu, depois que Karl Marx fez explodir, em 
1848, quase meiO século antes de Leão XIII, aquela terrível bomba que foi o 
ManifeSio ComUnista, cuja potência destruidora, arrebentou as estruturas da 
sociedade CapitaliSfã.. pro'ponâo, através da luta de classes, da .. união e da di
tadura do proletariàdo" ,justiça social mantida pela tecnoburocracia do Esta
do totalitãrio. 

A genialidade, a imorredoura mensagem e a perenidade da Rerum Nova
rum con-sistem, precisamente, no estabelecimento das coordenadas e parâme
tros de uma Justiça Social emanada dos ensinamentos do Evangelho, e das di
retrizes noi"teadoi'as da vida cristã, consubstanciadas nos ideais da conci
liação, da caridade e do amor. 

Nem as lutas de classes e as violências dos Estados totalitários, nern os 
conflitos, as injustiças, as deformações do capitalismo selvagem, - extremos 
que se tocam e se fundem na permanente agressão à pessoa humana, aos seres 
humanos, como criaturas de Deus, dotadas de direitos sagrados e inalienáveis 
e, conseqüentemente, mais importantes do que quaisquer Estado, ou pluto~ 
cracias, superdimensionadas e insensíveis. 

Leão XIII (Vicenzo Giaacchino Pecci), durante toda a sua longa e ex
traordinária vida, de 1810 a 1903,- foi, aos poucos, se transformando na
quilo que, de fato, pode ser considerado como sua característica maior: um 
protagonista da História Universal, uirl modelador da civilização do futuro, 
que os acontecirii.entos estão demonstrando, - nas lutas quotidianas pela 
sobrevivência, - somente poderá ser construída a partir daquelas imortais 
diretrizes da Rerom Novarom, - a convergência, a conciliação, o entendi
mento, a compreensão; a caridade, o amor. 

A propriedade existe e deve ser respeitada, - mas tem limites intrans
poníveis e uma destinação social. 

O traba1liÕ, que é a realidade primOrdial na face da terra, é um direito sa~ 
grado de todos os homens, e deve ser exercido num regime que assegure a dig
nidade do trabalhador, além do salário justo, "que lhe permita manter a· 
farr ·a com um padrão decente de vida. 

As associações dos trabalhadores, ou a sua união em organização de de
fesa de seus interesses, são legítimas, porque o trabalhador deve ser protegido 
contra agressões e· atentados d~ qualquer espécie. 

Impõe-se, como preliminar bãsica1 a erradicação das condições infra~ 
humanas de vida e trabalho, 

Seria inoportuna prosseguir enumerando os postulados estabelecidos 
pela Rerum Novarom, nos quais se fundamentam os roteiros da Doutn'na So
cial da lgreja, - que não cagcorda, não admite, não aceita, e condena, qual
quer tipo de viq[ência, ou de agressão, contra a pessoa humana, frâgil e vulne
râvel aos impactos das injustiças, da· prepotência absolutista dos Estados to~ 
talitârioS e ·aa expoliação capitalista. 

Foram estas· as razões que levaram muitos historia,dores e políticos a 
proclamarem Leão XIII como o Papa Social, o Papa dos Trabalhadores, es
quecidos de que ele foi, também, um extraordinãrio encorajador da cultura e 
da ciência, que semeou escolas, e abriu os arquivos do Vaticano aos pesquisa~ 
dores de todos os países (Encíclica .. Providentissimus", 1893). 

Leão XIII patrocinou, pessoalmente, a revitalização do tomismo e dos 
estudos da Bíblia, tornado-se, destarte, um dos grandes fatores da renovação 
e do uaggiornamento" da Igreja Cató1i"cil.. 

Tanto no Senado Federal, como na Câmara dos Deputados, receberâ o 
Papa Leão XIII, consagradoras homenagens quando, em todo o mundo, se 
comemora o centenário da Rerum Novarum, e se promove uma reavaliação 
das suas conseqü1;11cias e dimensõ.es. históricas. 

O Sr.. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Permite V. Ex.• um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTl~TA (PDS- SE)- Com muito prazer, emi· 
mmte Senador- Mauro Berievides. 

~~O Sr. Mauro Benevides (PMDB --CE) - Nobre Senador, eu queria 
associar·the a essa manifestaÇão de enaltc~cimento que v. Ex• faz, neste ins~ 
tante, à imperecível Encíclica Rerum Novarum do inolvidável Leão XIII. Re. 
Corda que, durànte a miriha juventude~ me debrucei seguidamente sobre esse 
importante documento pontifício, à_ época em que realizávamos, no Estado 
do Cearã, um trãbalho de aproximação entre a juventude católi_c_a,_ e o.~írculo 
d_e trabalhadores cri~tão~. E, então, a nós, ~cadêmicos de Direito, incumbida 
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a tarefa de transplantar, pedagogicamente, pa_r_!l conhecimento das' classes 
operárias dO nossu Estado, as diretrizes emanadas da R~rnm Novarnm, dire
trizes que outras não eram senão a do estabelecimento da paz social, ou seja, 
do perfeito e correto entendimento entre patrões e operários. Portanto, desejo 
levar a minha palavra de solidariedade, neste momento em que relembramos 
um documento pontiftcio de extraordinária repercUsSão, que continua ares
soar e a ser acatado, apesar de outras encíclicas, também sobre problemas so
ciais, como a Quadragés_irno Anno,- por--exenfplo, terem sido divulgadas por 
aqueles que, na Cadeira de Pedro, sucederam ao inesquecível Lção XIII. 

O SR. LOURIVALBAPTISTA (PDS ..,-Sr;)_- Sou muito grato a V. 
Ex'. eminente Senador Mauro Benevldes, pelo aparte de V, Ex•, por este de
poimento que dá a respeito da Rerum Novarnm, pelo trabalho que fez, na sua 
mocidade, nesse sentido e o seu aparte em muito, muito mesmo, enriquece o 
meu pronunciamento. _ 

São estes motivos, igualmente, que me levam à tribuna. 
Faço questão de associar-m_e aos eminentes brasileiros que, também, não 

vêem outra alternativa para os dilemas, impasses, conflitos e tensões, da nos
sa época, fora da "Doutrina Social" da Igreja. 

Aínda ecoam_ e:m _nossos ouvidos, Sr. Presidente, as palavras do Sumo 
Pontífice João Paulo II,- que, na tarde de hoje, tivemos conhecimento do 
que a ele acon_k_c_e_u__~ que nos encheu de tristeza pelo fato que, podemos dizer, 
o mundo todo chora e lamenta e pede o seu restabelecimento - durante sua 
triunfal peregrinação em nossa terra, no ano passado, em jttJho de t980. 

Especialmente, quando falou aos trabaihadQ_res, em São Paulo, na Fave
la do Vidigal, no Rio de Janeiro e na Bahia, para reafirmar: 

''Em sua Doutrina Social, a Igreja não propõe um modelo polí~ 
tico ou económico c_onCreto, mas indica o caminho, apresenta 
princípios. E o faz em função de sUa missão evangeliza'dora, em 
função da mensagem evangêlica, que tem como objetivo o homem, 
em sua dimensão escatológica, mas também, no contexto concreto 
de sua situação histórica, contemporânea." 

.. Ela o faz porque acredita na dignidade do homem, criado ;;, 
imagem de Deus, dignidade que ê intrínseca a cada homem, a cada 
mulher, a cada criança, seja qual for o lugar que ocupe na socieda~ 
de." 

'' ... quando se fala do direito à vida, à integridade física e moral, 
à alimentação, à saúde, ao trabalho, à partidpação responsável na 
vida da Nação, falaRse da pessoa humana." 

ut, esta pessoa humana que se encontra freqUentemente 
ameaçada e faminta, sem casa e sem trabalho decentes, sem acesso 
ao patrimônio cultural de seu povo ou da humanidade, e sem voz 
para fazer ouvir suas angústias.» 

"E preciso dar uma vida nova à grande causa do desenvolvi
mento integrai, e devem/azê-lo exatamente aqueles que, de uma ma
neira ou de outra, já gozam destes bens_; e que devem se pôr a serviço 
de todos aqueles, e que são tãó numerosos, que estão privadõs des
tes mesmos bens em uma medida, por vezes, dramática." 

HColocar o homem no centro de toda atividade social, portan
to, quer dizer sentir-se preocupado por tudo aquilo que é injustiça, 
porque ofende a sua dignidade ... " 

••Toda Sociedade, se _não quiser ser destruída a partir de dentro, 
deve estabelecer uma ordem social justa." 

.. Este apelo não é uma justificação da luta de classes, pois a luta 
de classes é destinada à esterilidade e à destruição, mas é um apelo à 
luta nobre em prol da Justiça Social na sociedade inteira." (cf. Pro- . 
nunciamento do Papa aos .. Construtores da Sociedade pluralista", 
Salvador, 06-07-80, Jornal do Brasil, 07-07-80). ~ 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MG) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR.LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE)- Com muito prazer, emi· 
nente Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Queria, também, associar-me às 
palavras de V. Ex• O -eminente Senador Mauro ~e!levides o disse, e muito 
bem, será impereCível o documento importante do Pontifício, Cujas diretrizes, 
Sr. Senador Lourival Baptista, V. Ex-' relembra hoje, com muita oportunida
de ao Senado Federal. As diretrizes são as mesmas, e V. Ex• falou deste desejo 
de se levar, digamos assim, todos os bens de civilização e Cultura a toda a civi
lização, meus parabéns a V. Ex•, e me permita, portanto, como representante 
das Minas Gerais, associar-me às palavras de V. Ex• 

O SR. LOUR.IVAL BAPTISTA (PDS- SE)- Tambêm sou muito 
grato a V. Ex•, nobre Senador Itamar Franco, pelo seu apoio, pelo seu depoi-

mento, pelas suas palavras de fé a respeito da Renun Novarom, na qual todos 
acreditamos. ______ _ 

O aparte de V. Ex• também IJlUito honra o nO~So pronunciamento. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte? Serã bre· 
ve e, também, para solidarizar-me com V. Ex• 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS:... SE)- Com muito prazer, 
nobre Senador Josê Richa. 

O Sr. Jos~ Richa rnMDB- PF - Queru ~1ssociar a minha Solidarieda
de ao discurso de V. Ex• oportuno e ae profundo conteúdo. Todos nós, evi
dentemente, e$tamo~ . , :stante chocados com esse atentado asqueroso, porque 
um homem, como o Pap..: J0ào Paulo II, deveria ser amado por todos e não 
odiado por alguém qt::e teve a ousadia de praticar tal atentado. Um homem 
que luta pela paz e pt>laju.stiça~ que carn,inha por esse mundo afora pregando, 
exatamente. a paz entre os homens. E um adepto fervoroso da paz. E quem 
não se lembra quando, inclusive aqui, na sua recente viagem ao Brasil, num 
encontro com os operários de São Paulo, ele, que sempre associa a idéia da 
paz à da justfça, dizia que a injustiça social precisa ser corrigida, e que ele, 
João Paulo II, estava solidário cohl aqueles trabalhadores que lutam pela jus
tiça social. Entretanto, sempre recamend_a_ndo: não usem de violência para a 
obtenção dessa justiça. E, muito sãbiamente, dizia: ~·a violência acaba des
truindo aquilo que nós queremos construir". Entã.o, repugna, realmente, a 
cada u[ll de nós, saber que um h-omem deste, nesta data, sofre um atentado. 
Exatamente um homem que não tem feito outra coisa senão pregar a paz, a 
harmonia e a justiça. Obrigado a V. Ex• 

O SR.LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE)- Também agradeço a V. 
Ex•, eminente Senador José Richa, o seu aparte. E o que V. Ex• disse ê um 
fato que todos nós lastimamos. 

Já tive a ventura de ser recebido por ele no Vaticano. Na oportunidade, 
<.:olicitei à Sua Santidade, suas bênçãos para o Brasil, para Sergipe, para miR 
nl.a família e oS-meus am:igos. 

Depofs, quando da sua visita à ONU, novamente tive oportunidade de 
vê-lo, à uma distância de dois ou três metros, tendo ao meu lado, o Senador 
Orestes QUércia. 

No ano passado, quando o Papa João Paulo II, esteve em Brasília, pre
sente à recepção no Palácio do Planalto, lã me encontrava. 

Há oito dias, o Governador Augusto Franco, do meu Estado, com a Se
nhora, foram recebidos em audiência especial pelo Santo Padre, como o foi 
também o Senador Franco Montoro. 

E, como disse o em-inente Senador Josê Richa, o Papa sempre foi um ho
mem que pregava a- paz, a concórdia, e, podemos dizer, o amor. 

Todos, nesta hora, sem distinção de credo, oU de religião, sentem uma 
profunda tristeza pelo que aconteceu com o Príncipe da Igreja, podemos di~ 
zer, o maior Líder que temos no mundo de hoje, que ê o Papa João Paulo II. 

-com·· a-s--palavras -do--Papa João Paulo II, encerro as minhas conside~ 
rações, -pálida homenageni a um dos grandes construtores da Doutrina So
cial da Igreja, Leão X!Il. 

Desejaria, porém, Sr. Presidente, ao deixar a tribuna, solicitar a ane
xação ao texto deste pronunciamento, do magnífico artigo· em que o então 
Ministro do Trabalho, Senador Jarbas Passarinho, analisou os problemas do 
Trabalho, do Sindicalismo e da Justiça Social. Publicado pela tradicional Re
vista do Serviço Público, em sua edição de 1970, Volume 105, n9 3, de se
tembro a dezembro, páginas 19 a 48, o estudo do Senador Jarbas Passarinho 
apresenta-se atualizado e _oportuno nõ contexto das homenagens que o Con
gresso Nacional promove ao Papa Leão XIII e à Encíclica Rerum Novarom 
quando se comemora o- centenário--desse imortal documento. 

O Sr. Agenor Ma ria (PM D B - RN) - V, Ex• me permite um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE)- Pois não. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Senador Lourival Baptista, que
ro aproveitar a oportunidade para me congratular com V. Ex'- Na realidade, 
o Sumo Pontífice, quando esteve no Brasif, toda a Naçã.o viveu um período 
de euforia e de esperança espiritual extraordinário, foram dias em que as pes
soas se animaVam na solidari~dade mútua, um período em que cresciam ases
peranças nos corações dos brasileiros. A figura maravilhosa do Sumo Pontífi
ce nos deu, na sua permanência em nOsso País, tantas e tantas esperanças que, 
atê hoje, somo~ gratos. E na oportunidade em que um indivíduo desalmado 

-comete esse crime hediondo, a Nação brasileira, como um todo, se levanta 
para protestar, porque, na realidade, ele é o grande lider mundial dos dias 
atuais. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE)- Também sou muito 
grato a V. Ex•, eminente Senador Agenor Maria, pelo seu aparte, pelo depoi-
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menta, pelo que diz a respeito do Papa João Paulo II, e do sentimento que in... 
vade a todos nós e à família brasileira. 

Intitulado .. A Filosofia Trabalhista da Revolução de Março", o artigo 
do Senador Jarbas Passarinho é, na verdade, um excelente ensaio sobre os 
conceitos de trabalho, propriedade, sal~rio, organizaçãO sOcial, empresãri.os e 
proletariado. -

Em suas cOnclusões, o Presídente do SenadÕ Federal, opõe ao lema da 
luta de classes, base da ação marxista, o lema antagônico, isto é, a antítese da 
harmonia entre o capital e o trabalho, base da ação cristã. -

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR LOURI
VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

Revista do Serviço Público 
A FILOSOFIA TRABALHISTA DA 

REVOLUÇÃO DE MARÇO 

Ministro Jarbas Passan'nho 

SUMARIO: Introdução - Fundamentos da Política Traba
lhista Rcvolucionâria- Definição Do_utrinárhl.- Visão do Traba
lho -O Trabalho em face da propriedade: A propriedade privada. 
A propriedade coletiva - A Remuneração do Trabalho - Salârio 
Mínimo - Os Sindicatos - O papel da Empresa. 

Introdução 
No seu longo e tortuoso itinerário. desde as origens marcadas pela in

fluência fascista da "Carta del Lavare" até a tentativa da implantação do ar
remedo .. Justicialista", o trabalhismo brasileiro, em verdade, não teve uma 
definição ideológica. Ex.ceto pela atuação dos ativistas marxistas, que sempre 
lhe disputaram o poder, para usar os sindicatos como instrumentos de sua 
luta de classes, o movimento trabalhista brasileiro viveu apenas o estágio da 
política de clientela. Os governos pseudotrabalhistas, ou âvidos de populari
dade, calculadamente distribui~m favores, indiViduais ou grupais, como for
ma de se assegurarem o apoio das cúpulas cõrfOmpidas e corruptõras e~ atraR 
vês delas, ob_terem a simpatia da massa operária. 

Os favores, pagava-os a Nação e, em última análise, pagavam-nos os 
próprios trabalhadores. Em 1964 havíamos chegado ao clímax dos efeitos 
perniciosos dessa política de clientela trabalhista. A previd~11cia socia1, salvo 
pouquissimas exceç-ões, desastradamente administrada, era a imagem víva de 
institutos ineficienteS, do ernpreguismo nepotista e de escândalos de toda or
dem. 

A fiscalização do trabalho era inexist~p.te e suspeita no mais alto grau. 
Basta notar que para garantir o trabalhador, elo mais fraco da cadeia de pro
dução, havia 5 inspetores de trabalho para todo Goiás,- 35 para Pernambuco, 
25 para Rio Grande do Sul, 30 para Minas Geraísl Na Guanabara, cuja im
portância na economia brasileira é indiscutíVCl, não havia mais que 270 inspe-
tores e 300 em São Paulo. - · 

Havia, portanto, apenas uma farsa, quanto à garantia do trabalhador 
contra os excessos e os abusos_ do capital. Isso para não falar no total desapa
relhamento. da fiscalização. específica de. htgiCne e segurança do trabalho. 

A política de salários media-se pela i~provisação e pelo prestígio de 
cada grupo reivindicador. De.ntro da anarquia salarial p_roduzida pela conces
são demagógica de aumento& nomj_najs ~esãrdemú::los, pfoduzia-se a injustiça 
dos reajustamentos substanciaJmeflte dif~r-entes. As~im .é que~ em 1963, para 
um mesmo local de trabalho, maS para Categof!a:s profissiO-nais diverSas. hou-
ve aumentos que variavam entre 105% e 27%! ,_. ·· · · 

Claro que isso decorria da conyeniência.de o Estado favo_recer grupos de 
pressão sindicais, na medida que esses grupos enún vitais à sua imagem· de go
verno trabalhista, o que o levava inClusive ao á6-s~in.pe-hho do papel de patro-
cinador de greves. _- -

Com.o_ç_Ql)seqüência, .a indl!stria e o comêrcio não absorviam a mão·de
obra deslocada dos campos. A inflação, auto-alimentada pelos deficits d_es
controlados do Tesouro e pelos aumentos demagógicos dos salârios das cate
gorias mais agressivaS de tra.balhador._es, !iCll~;tla_va J?~is ~e 23_% só ilo pri
meiro trimestre de 19_64, am~àçandOChegar:i maiS de:' 140% riaquelc! anã,- tira
nizando a vida .de todos os que dependiam de salários ou Vencimentos fi·xos. 
Os s-etoi'e-5 fundamentais - t~ansportes, energi~. comunic:içõ~s, educação, 
saúde, saneamento- padeciam de enorme atraso e desÕrganização, o cresci
mento do produto nacional bruto baixara tanto que~ produto real por habi-
tante, em 1963, chegou a ser negativo: menos 1,6%! -._ -

Se no interior a ·paiSagem era essa, no exterior nOSS-a imagC::-m era ã da in
solvência. Chegamos à vergonha de ver bloqueadas nossas reservas no estraÕ-

A<1 ser divulg"dü ~~t~ trabo~lbJ, no~ primeiro1 dia; de noVembro de 1969, o Ministro Júlio &rata já havia subs· 
tituhl<1 na past<~. dll Trabalho e Previdência Social-o MinlstTo hrbas Passarinho, qu.e por sua vez já assulnia a da 
Educa~à,) e Cultura. · ·-

geiro e confiscados os navios mercantes com a bandeira brasileira, em pOrtos 
europeus. 

A Revolução de março não foi, poís, apenas, uma necessidade quanto à 
ética administrativa ou quanto à preservação do regime democrático; mais 
que isto, foi medida d~ salvação nacional. E é por isso que seu caminho é pe
noso, e duros têm de ser seus instrumentos de ação. Não se salva um povo, 
uma nação, do caos, da irresponsabilidade mascarada de otimismo, senão 
através do sacrifício e nunca por meio de sortilégios. 

Fu-ndamentos da Política 
Trabalhista Revolucionária 

A_ Revolução, pelos seus dois Presidentes, sempre afirmou que não veio 
em nciffie dos ricos contra os pobres, em favor dos patrões contra os trabal}J.a
dores. 

A intriga que neste sentido se pretendeu fazer derivou da exploração cap
ciosa de providências que os trabalhadores, como de resto toda a Nação) tive
ram de suportar, para que o processo de deterioração econômica do BFasil 
fosse inicialmente contido e, depois, vencido. 

Já o pranteado Presidente Castello Branco afirmava, no seu discurso de 
posse: 

"A aTrancada pãra- o d"esenvolvimento econôroico, pela ele
vação moral, educacional, material e política, há de ser o centro das 
preocupações do Governo. Com esse objetivo, o Estado não serâ es
torvo ã inicliativa privada, sem prejuizo, porêm, do imperativo da 
justiça social devida ao trabalhador, fator indispensável à Possa 
prosperidade.'' 

E logo a l9 de maio de 1964, falando de São Paulo para todos os brasilei~ 
ros, disse ele: 

"A Revolução não foi félta contra os direitos sociais dos traba
lhadores. Pouco importa o que assoalham os ainda inconformados 
por haverem perdido os··cofres públicos com que levavam, com sa
crifício dos pobres, uma artificiOsa: e rendosa luta de classes. A ver
dacfe1 porém, é que-estamo$ interessados não apenas em conservar, 
mas também em aprinlorar as normas de proteção ao trabalh~dor, 
promovendo os meios e instrumentos adequados à sua efetiva apli-
cação ... 

~ .. Assim, na longa história das lutas, que não é apenas brasilei
ra, mas Universal, a Revolu-çãÕ- não será um passo para trás, mas 
urna caminhada para a frente, nas justas e legítimas conquistas do 
trabalhador.'' 

Desde cedo, por seu turno, o Presidente Costa e Silva, decidido a fazer 
da retoniadã. do desenvolvimento .o maior escõ-po do seu governo, enfatizou 
que, neie, o homem seria o .. centro de suas atenções e decisões". 

Desenvolver o País, quer o Governo Revolucionário, mas o quer parale
lamente à valorização do homem. Valorização permanente, que lhe dê melho
res condições no mercado de trabalho, que lhe proporcione mais ser e não 
apenas o iluda através da panacéia de aumentos nominais de salários, insus
tentáveis, que o custo de vida destrói. 

No campo dá trabalho, nàturai ê que essa diretriz revolucionária se pro
jete numa âi!finição doutrina e na tomada. de posições práticas. 

Definição Doutrinária 
- Visão do Trabalho 

O teólogo Gustave Thils, especulando sobre a significação e a natureza 
do trabalho, ~m si;J.a "Teologia das Realidades Terrestres", assim se expressa: 

.. Que significa ó trabalh? para_ o cristianiSmo'? Não seria uma 
iney~itável conseqüênci~ _do pecado orígrtlal? Ou será uma 'graça divi
_z::ta,.,.uma vocação, coriVídándo o homem a operar com Deus neste 
inurido'? ~ 

Será o trabalho um deÜ.s? Ou uma coisa? Ou urna· mercã.doria? 
9~- uma~ ·cola-boraçãO- cOn:_J?eils?" 

Em sua longa trajetória, do escravagismo que produziu as maravilhas fa
riôflicas e a -:civilização greco-róh1ana, ans d~as hodiernos, o trabalho passou 
por notáveis mutações. 

Aínda hoje, porém, se discute ó trabalho em face do capitalismo privado 
~ou do socialismo, atê aqui mero capitalismo de Estado. 

Hâ os que vêem no trabalho simples fator de produção, neutro, utilizável 
como se utilizam às matérias-primas e adquirível pelo mais baixo preço que 
for po"sSíveL Assim fazem os que só se" íntereSSam pelo homem enquanto for
necedor de tra,balho, interesse que está condicionado à teoria da maximização 
do lucro. 
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Esta ótica pode levar e necessariamente leva, em certos casos, à opressão. 
Nos países subdesenvolvidos, com larga massa demográfica, o excesso de 
mão-de-obra, sobretudo nos campos, desequilibra o mercado em favor do de
tentor do capital. A liberdade de discutir condições de trabalho não é mais 
que um direito nomirià:t. Ao trabalhador não se confere __ senão o direito de 
adesão à oferta patronal. 

E nesse caso, especialmente, que a concepção do trabalho como simples 
mercadoria, cujo preço deVe ficar ao sabor da lei da oferta _e _da procura, 
torna-se opressora do homem. 

Hã, de outra parte, os que advogamos para o trabalho a primazia no 
processo produtivo; os que o desejamos dignificado e, como tal, superior ao 
capital. 

Para nós, o trabalho não é nem mercadoria, nem um deus_ em si mesmo, 
iss_o para responder às perguntas de Thils. Por ser o mais nobre dos fatores de 
produção, o trabalho requer proteção e segurança e garantia de justa remune
ração, o que leva Charbonneau a asseverar que o .. trabalho não é um instru
mento de produção; é meio de viver". 

Desta conceituação decorre algumas conclusões inevitáveis, como: 
J9) o trabalho, não sendo mercadoria, deve ser realizado em liberdade, 

isto é, não pode ser imposto ao indivíduo sem alternativa de opções; 
29) o trabalhador deve receber salãrio justo, qUe, segundo a lição de João 

XXIII, na Mate r et Magistra, lhe proporcione nível de vida verdadeiramente 
humano e seja determinado levando-_§e em conta a produtividade do traba
lhador, as condições econômicas da em-Presa e as exigências do bem comum; 

39) as condições do trabalho devem resguardar, no homem, a dignidade 
que lhe é imanente e garanti~lo contra toda sorte Qe infOrtúnios. 

O Trabalho em face da Propriedade 

A propriedade privada 

A Revolução brasileira, em sua $Cg_unda fase, tem enfatizado, sistemati
camente, que .. o homem não pode ser olhado pelo governo como simples abs
tração numérica o ti mero fator mecânico". 

Fazendo do homem o centro de suas atenções e decisões, o Governo 
Costa e Silva, na área do trabalho, faz do humanismo social um poderoso ins
trumento a serviço da conciliação de propósitos entre o capital e O trabalho, 
missão profundamente repudiada pelos extremistas e conservadores radicais. 

Os comunistas e seus aliados da esquerda negam a compatibilidade de 
propósitos entre capital e trabalho. Querem no Estado totalitârio o controle 
dos bens de produção e atê dos bens de consumo. Fazem, por isso, da luta de 
classes a pedra de toque de sua campanha. Sustentam, simplesmente, que "a 
luta de classes representa a força motriz do Qesenvolvimento da sociedade"; e 
a defendem, afirmando que: "Quanto mais vigorosa é a luta das classes opri
midas contra as classes exploradoras, quanto mais êxitos obtétTI -a sua resis
iência aos opressores, tanto mais rapidamente se manifesta, como regra, o 
progresso e_m todos o.s. terrenos da vida social." 

Ajudam-nos, por paradoxal que pareça, os capitalistas imobilistas, que 
têm horror a qualqu~r intervenção disciplinadora e mediadora do Estado no 
campo econômico. 

São os saudosistas da belle époque do capitalismo liberal, que desejam o 
Estado mero espectador passivo no mercado do trabalho; os que vêem, nos 
sindicatos, organizações intolerâveis de conspiradores contra os lucros; os 
que pretendem ter, no Estado, um aliado como instrumento de opressão e 
violência aos trabalhadores; os que, em suma, dariam razão a Marx ao identi
ficar o Estado com "uma ditadura de classe Oll de classes exploradoras". 

Estes, pela insensibilidade para os problemas sociais e pelas injustiças 
que causam, são os melhores aliados dos radicais. 

Enquanto os comunistas e socialistas não-democráticos lutam pela rutu
ra violenta da estrutura capitalista e sua substítuíção total pelo Estado, pre
gando o ódio entre empregados e patrões, estes, quando dominados pelo ra
dicalismo conservador, gostariam de construir a paz social à sua maneira, es
magando o trabalhador, negando-lhe sequer o direito de ser ouvido. 

Ora, a propriedade privada não é mais a cidadela de direitos monárqui
cos absolutistas e hereditários. Jâ não existe o jus utendi et abutendi dos tem
pos do capitalismo liberal, em que o Estado só intervinha para garantir as li
berdades individuais, inclusive a, do empregador contratar, como lhe aprou
vesse, o trabalho do assalariado. Liberdades individuais utópicas, pois, como 
jã diz a conhecida frase de Lacordaire: "quand9 fracos e fortes se digladiam, 
a liberdade escraviza e só a lei liberta". __ _ 

É dever do Estado intervir para proteger- o mais fraco sem destruir o 
mais forte e para garantir a corriunidade do seu todo. Tal intervenção, contu
do, não se c_onfunde com a proscrição da propriedade privada. Ao contrário, 
a propriedade particular deve ser altamente disseminada, pois, como afirma 
João XXIII na Mater et Magistra, "a direito da propriedade privada, mesmo 

sobre bens produtivos, tem valor: permanente, pela simples razão de ser um 
direito natural fundado sobre a propriedade ontológ~ca e final de cada ser hu
mano, em relação à sociedade. Alêm disso, a História e a experiência provam 
que, nos regimes políticos que nãd tecdhhecem o direito da propriedade pri
vada sobre os bens produtivos, são oprimidas e sufocadas as expressões fun
damentais da liberdade; é legítimo, portanto, concluir que estas encontram, 
naquele direito, g3rãritià--e incentivo". 

Como se vê; claramente posto pela lucidez do grande Papa contemporâ
neo, até a liberdade do homem periclita quando ele não tem acesso à proprie
dade particular. ne resto, só através dela o homem produz o máximo, no seu 
empenho de obter mais valor. 

Hã, entretanto, que ressalvar-se o sentido social da propriedade privada, 
em harmonia com- o bCm coinum. Do contráriO~ não deve prevalecer. ~oca
so, por exemplo, dos latifúndios improdutivos, que devem desaparecer numa 
reforma agrária-oportuna, bem como dos minifúndios de exploração antieco
nômica. 

A propriedade privada não é, pois, intocável. Antes pelo contrário, deve 
ser permanentemente examinada à luz da sua função social, pois não pode 
sobrepor-se aos interesses maiores da comUnidade. 

Daí deriva o direito, e muitas vezes o dever, de o Estado intervir, sempre 
que o bem comum estiver em causa. 

ConCluSão pacífiCa e tranqUila é que o Estado deve proporcionar con
dições para a dissemiriação da proPriedade privãda, vale dizer, o acesso do 
maior número de pessoas a ela, caminho se'guro da obtenção do mais ser e, 
conseqüentemente, d? desproletarização do assalariado.· 

A propriedade coletiva 

O confisco da_ propriedade, pelo Estado, constitui a maior fraude deste 
século, como fórmula prometida de resguardar o homem das injustiças ima
nentes ao capitalismo liberal. 

Em nenhuma das chamadas nações comunistas obteve-se, com a estati
~ção da propriedade, a garantia de que o trabalho não fosse tratada corno 
simples mercadoria, e o trabalhador como objeto da s_ociedade e não como 
seu sujeito. A experiência tem demonstrado que não desapareceram as classes 
e que privilégios e funções parasitárias são a conseqUência natural do poder 
despótico. _ 

Algumas dessas nações, notadamente as que realizaram a Revolução 
partindo do campo para as cidades, sacrificaram desde logo, às conveniências 
políticas, os postulados marxistas e permitiram, aos camponeses, a posse de 
peque-nas propriedades, quando não distribuíram entre eles, à guisa de refor
ma agrária, as grandes propriedades confiscadas. 

O malogro periódico da União Soviética, na agricultura, serviu de exemM 
plo histórico. O stakanovismo nas fábricas e a recente permissão, nos Ko/kho
zy, de utilização de uma pequena faixa pelO colono, a seu alvedrio, seguido da 
venda do seu produto no mercado livre, são bem o testemunho prático de que 
é preciso aliar, no homem, o trabalho ao sentimento da posse do que produz 
pelo seu esforço. Só assim ele se persuãde em, tomar um maior interesse pes
soal na sua_ tarefa. 

O notável exemplo (los Moshavim em face dos Kibutzim em Israel reforça 
a convicção de que o·ídeal é associar, ao trabalho do homem, a garantia da 
maior ou menor remuneração em face da maior ou menor dedicação ou da 
capacidade individual. 
, O socialismo, que confisca a propriedade privada e a coletiviza, violenta 
um direito natural e desestimula os homens. 

Por isso, até mesmo os regimes comunistas estimulam a iniciativa indivi
dual. A "Nova Política Econômica" de Lênin, conquanto fruto de uposição 
tática'', ê um exemplo, que Stalin destruiria pelo puro e simples esmagamento 
dos proprietárioS rurais, quando já não corresse o risco do colapso da pro
dução agropecuária. 

Outro exemplo está na concessão iugoslava à posse privada da terra, que 
encontra eco na China de MaoTsé-tung, na fase da implantação do seu regi-
me. 

A propriedade coletiva leva, inevitavelmerite, à opressão do trabalhador, 
quese desinteressa do resultado, já que o monopólio da empresa, pelo Esta
do, fez com que as leis da economia de mercado fossem substituídas pelo mo
nopólio do trabá.lho, exercido pelo único proprietário, que ê o Estado. 

Milovan Djilas, no seu excelente livro "A Nova Classe", confessa desa
lentado que o uso sinlultâneo do monopólio material e político coloca a força 
de trabalho na situação, ela mesma; de propriedade da burocracia dominan
te, que tem o poder incontrastável de estabelecer condições de trabalho e as 
relações entre salários e lucros. 

"O sistema - diz o velho líder comunista iugoslavo- leva in
variavelmente à falta de interesse da parte dos verdadeiros produto
res, isto é, dos trabalhadores. 
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Leva, também, a uma baixa qualidade da produção, a um declí
nio real na produtividade e no progresso tecnológico e ao atraso da 
fábrica. Os comunistas estão constantemente lutando por uma pro
dutividade maior por parte dos trabalhadores, invividualmente, sem 
se ocuparem da força de trabalho como um todo. 

Em tal sistema, os esforços para estimular o trabalhador são 
inevitáveís e freqUentes. A burocracia oferece tOda s-Orte de prêmios 
e recompensas, para contrabalançar a falta de interesse. Mas en
quanto os_comunistas não mOdificarem o sistema em si, enquanto 
mantiverem seu monopólio sobre todo o direito de propriedade e 
todo o Governo, não poderão estimular o trabalhador individual, e 
muito menos a força trabalhadora como um todo." 

Usado como objeto e não como, sujeito da ~:conomia comunista, o traba
lhador desinteressa-se do resultado do seu trabalho. O Estado, em contrapar
tida, impõe-lhe controles rígidos: cota de produção, tarefas mínimas, confisc'o 
e até a pena capital para os "crimes contra o socialismo", tidos como tal a 
simples retenção, pelo colono, de uina parte, dO que ele PiOâuziu, maior que 
a permitida pelo Estado. 

Para vencer os resistentes, o poder tirânico se exerce em toda a sua bruta
lidade4 E tristemente célebre o monumento a uma criança que denunciou seu 
pai, um camponês, de "roubo de propriedade socialista", porque ele, para ali
mentar sua família, reteve cereais aléin da cota que lhe era fixada. 

Por outro lado, as medalhas, fazendo pendant com as gratificações de 
produtividade individual, a experiência de participação-nos lucros, adotada 
na Iugoslávia, os estímulos diversos não são capazes _de alterar o comporta~ 
mente coletivo. Mas tão logo os governos comunistas permitem uma brecha 
na ortodoxia marxista e, como no caSo da agrícUltui'a Soviética, proporcio
nam oportunidade concreta à iniciativa individual no trabalho, o resultado 
não se faz esperar, a produtiVídade e, conseqüentemente, a produção aumen
tam. 

Neste sentido, vale a pena transcrever, ainda uma vez, as afirmações de 
Djilas, em "A Nova Classe", ao tratar da coletivização imposta por Stalin: 

"O confisco da propriedade de outras classes, especialmente 
dos p'equenos proprietárioS, provocou a queda da produção e o caos 
na economia, mas isso não teve- conseqüênciaS para a nov-a classe. 
Muito mais importante para ela, como para todos os proprietários 
na história, foi a conquista e a consolidação dessa situação_. A classe 
usufruía a propriedade que conquistara, embora a nação perdesse a 
liberdade. 

Não há estatísticas dignas de fé, que confirmem isso, mas a evi
dência demonstra que as culturas por acre na URSS não aumenta
ram em relação às culturas na Rúss1a tzarista e que os números rela
tivos à pecuária ainda não se aproximam das cifras pré
revolucionárias. 

As perdas nas culturas agrfcolas e na pecuária ainda podem ser 
calculadas, mas as perdas humanQS, os milhões de camponeses que 
foram postos em campo de trabalho forçado, são incalculáveis." 

Tudo -iSSO prOVa, apOs meiO século de aventura socialista, que é próprio 
do homem ser proprietário e que a ptõpriedade particular é, de fato, um direi
to natural precioso. 

A Remuneração do Trabalho 

Já estabelecemos a premissa de que o salário deve ser justo. A frase; em si 
mesma, é vaga e, segundo alguns economistas, ingênua; mas serve. Impõe-se, 
contudo, desde logo, responder a uma pergunta: 

- Pode haver salário justo? 
Ê evidente que a resposta será obrigatoriamente não, para os comunis

tas. Nenhum deles pode admitir que a paga das horas de trabalho de um ope
rário corresponda exatamente ao seu valor. Se o admitisse estaria negando o 
fundamento do marxismo, corno teoria econômíca: a mais-valia, que Ílão é 
senão a diferença, para os marxistas, entre o custo da força de trabalho e va
lor real da sua contribuição pãia a produção. Logo, para um socialista, con
ceber que o salário pode ser equivalente a essa contribuição, seria renegar sua 
crença no que ela tem de básico e vital. 

Nós, contudo, afirmamos que o salârio pode. e deve, ser a justa remune
ração do que produz o trabalhador. 

A citação anteriormente feita da grande encíclica do Papa João XXIII 
parece-nos o que de melhor se estabeleceu atê aqui, pois, segundo suas pala
vras. o salãrio deve ser proporcional ao "efetivo concurso dos trabalhadores 
para a produção" e levar em conta "as condições econômicas das empresas e 
as exigências do bem comum". 

E ainda aduz o Santo Padre: "E claro que os critérios acima valen_ sem
pre e eril toda parte. Contudo, não- é possível determinar a medida er que 
deve aplicar-se sem atender à riqueza disponível. (o grifo é nosso). 

Nenhum pensamento mais lúcido; nenhum mais elucidativo. O sa ·1rio 
justo é, pois, aquele que equivale à contribuição da força de trabalho no re
cesso produtivo, levadas na devida consideração as condições da empres. e a 
riqueza disponível. Só assim,- poderemos entender por que, a tarefa iguais, 
correspondem pagamentos desiguais, de uma nação para outra, 9u até der:tro 
da mesma nação. 

Deve-se isso às condições diversas das empresas e das nações, quanto à 
iiqueza dispontvel. 

Outra pergunta que se impõe responder desde logo é: 
- Deve haver uma política nacional de salários? 
Os ortodoxos do não-intervencionismo do Estado sustentam, com extre

mo vigor,_ que o salário é matéria em que só podem e devem ser o1,1vidos o em
pregador e o_ empregado, o sindicato :Patronal e o da categoria· profissiOnal 
correspondente, pois saláriõs, Custõ e preços devem ser deixados à livre ação 
da concorrência no mercado. 

Ora, a determinação do salário através das pressões sindicais sobre os 
patrões também pode levar, e normalmente leva, a injustiças. De um modo 
geral, por exemplo, se a determinação dos salários é conseqüência de greve, o 
resultado traduzirá, ao mesmo tempO, o desgaste da resistência de ambas as 
partes. Assim é que a tendêncía de concessão dos empregadores cresce na ra
zão direta da duração da greve, enquanto a capacidade de resistência dos em~ 
pegados decresce na mesma razão. Na dependência, pois, da capacidade eco
nómica do sindicado, para vencer os dias de greve, e a dos empregadores, 
para suportarem os pejufzos decorrentes, é que se chegará a um acordo, se o 
Estado se mantiver passivo espectador. 

Disso decorrerão, inevitavelmente, injustas situações relativas, quanto 
aos aumentos conseguidos por esta forma, pelas diferentes categorias profis· 
sionais, dadas as suas diversidades quanto ao poder de barganha. 

A pressão de um sindicato forte pode resultar até mesmo na concessão 
de aumentos muito superiores à produtividade da empresa, o que é mau para 
a nação.-

E como diz Ad_alf A. Berle: 

"0 sapato, então, muda de pé: ao invés da explctração do traba~ 
lho por um empregador ou produtor, baseada no seu poder econó
mico, o grupo trabalhista pode tentar explorar tanto o empregador 
como o público." 

Entrementes, categorias profissionais fracamente organizadas ficarão á 
mercê dos seus paüões. · 

Criàr-se-ia, assim, uma classe de trabalhadores privilegiados, em face de 
outra- de explorados. 

Tal injustiça, já de si inadmiSsív'el, torna~se intolerável nas economias 
agredidas pela inflação, jã que os aumentos desproporcionais aos ptivilegia
dos agravariam a inflação, cujos resultados nefastos esmagariam, cada vez 
mais, os trabalhadores sem poder de barganha. 

Se o Estado assistír, passivamente, a esse processo, cavará sua ruCna. 
__ Como evitá-la, é a grande preocupação dos que debatem os rem~dios 

possíveiS. Em que medida deve o Estado intervir, para, não permanecendo 
ausente, não se fazer presente até o fimite da desfiguração da economia de 
mercado? 

Em primeiro lugar, para ter a medida exata da sua atuação, o Gove no 
deveria estar equipado para responder a algumas indagações, por exemplo: 

- Como influem os sindicados na fixação dos salários? 

go? 
-Que- efe~tos têm os auinentos na produtividade e na política de empre-

- Os aumentos salariais decorrem do balanço das fôrças da economia, 
ou atendem a considerações políticas dos líderes sindicais? 

As terorias do salário não têm respostas precisas para essas perguntas. E 
como não as têm, pode-se concluir afortiori que a ausência de poder arbitral, 
pelo Estado, deixa indiscutível margem para trarsformar em prováveis as in-
justiças possíveis. ~ 

Destarte, o papel de juiz do Estado, que a tantos horroriza, teria a excep
cional vantagem de resguardar a eqilídade, que ~ parte da justiça social. 

Isto começa a ser reconhecido. 
Um liberal do porte de Adolf Berle, depois de comentar episódios inca· 

muns, em que o Presidente Kennedy interveio para impedir aumento dos 
preços do aço, pelos patrões, bem como para combater uma greve de mccini~ 
cos de vôo, assim conclui: 

.. Em futuro mais distante, é diflcil não se prever o estabeleci
mento do princípio de arbitramento compulsório nas indústrias 
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cujo funcionamento ininterrupto é de interesse público - um 
principio ainda não estabelecido na república econômica america
na, que ainda opera baseada na ficção de que os contratos de traba
lho englobam os resultados de urna negociação do mercado livre." 

Não ê outro o exemplo contempo-râneo, Tnesrno em nações governadas 
por trabalhistas, como a Inglaterra, e democratas cristãos, como o Chile. 

O Labour Party, na Grã-Bretanha atual, chegou ao remêdio drástico, 
que foi o congelamento de salários e preços, política que abandonou em favor 
do controle dos aumentos pelo Estado. Ainda mais: foi um Govern() traba
lhista que teve a coragem de complementar esse controle através da liniitação 
do direito de greve, imprescindível à execuêão da política de controle salarial. 

Claro está que tal posição deflagaria verdadeira rebelião dos sindicatos 
ingleses, que jamais sofreram tal intervenção, mesmo nos Governos conserva
dores. 

E que, quando está em jogo ;t preservação do pãfs, ·os políticos íntegros e 
honestos não se preocLlpam em ser pessoalmente agradáveis a qualquer clas
se, mais dignos do papel de dirigentes nacionais, com todas as responsabilida
des decorrentes, entre as quais a fidelidade ao país não é a menor. 

Nos países citados, como no Brasil, havia que vencer o grande inimigo 
do poder aquisitivo dos trabalhadores, que é a inflação. Daí uma política de 
contenção salarial, pois é fora de dúvida que o salário pode ser fonte autóno
ma de inflação, se aumentado acima dos limites da produtividade 4a el!!pre: 
sa, já que os salários se refletem na poHticit de desenvolvimento económico e 
social de modo a não serem ignorados. 

Decisões que afetam o nível e a estrutura dos salários têm pronta reper
cussão nos custos de produção, na produtividade, nos preços de consumo, na 
balança de pagamentos e_ na oferta de -empregos. 

Em conclusão, pode afirmar-se que, ao menos quando parte de uma es
tratégia de combate à inflação, é imperativa a adOção do arbitramento sala
rial compulsório, pelo Estado; e, em qualquer caso,· esse arbitramento acaba
rã por impor-se, em nome da segurança da comunidade, para regular salários 
das empresas cujo funcionamento-ininterrupto é vital ao interesse público. 

Salário mínimo 
O Estado, em alguns casos, não utiliza o arbitramento compulsório na 

determinação dos salários em geral, prefúindo influir através da política de 
remuneração dos seus próprios servidores e do estabelecimento de níveis de 
salário mínimo. 

Nem todos os economistas se põem de acordo, quanto à conveniência e 
sobretudo a eficiência da fixação de valores de salários-mínimos, por le"i. 

Os clássicos sustentam que uma Id que fixa salário mínimo é, na melhor 
das hipóteses, uma faca de dois gumes, ou, como afirma Hazlitt: "uma arma 
limitada ao combate do mal dos salários baixos, cujo possível bem sobrepor
se-a ao possível mal, somente na proporção dos seus modestos objetivos". 

Para seus contestadores, a lei que impõe salário mínimo leva ao desem
prego, pois ninguénfqife valha menos que o salârio estipulado serâ ou perma
necerá contratado~ Por outro lado, indústrias de pequeno porte serão conde
nadas à falência. Não se diga, argumentam eles, que uma indústria não deve 
subsistir, se não puder pagar senão salários de fome, po1s ainda hã margem 
para opção entre o baíxo salário e o __ desemprego. Se essa indústria falir, com
pelida pelo nivel de salário mínimo que não pode pagar, pior para os traba
lhadores, que se desempregam; pior para os consumidores, que sofrerão a 
perda do produto. 

Todos os países latino-americanos têm leis estabelecendo e regulando o 
mecanismo do salário mínimo. 

A justificação da medida está no proporcionar aos trabalhadores o míni-
mo de proteção, visandO à sua partíCipação na renda nacional. __ _ 

Como, em geral, tais nações têm excesso de mão-de-obra no mercado de 
trabalho e, comumente, essa mão-de-obra é não qualificada, a proteção dada 
pela determinação de salário mínimo é efetiva. Se, ao contrário, a oferta de 
trabalho sobrepujasse a demanda, o estatuto do salário mínimo não teria ca
bimento, pois a disputa do trabalhador pelo patronato levaria automatica~ 
mente ao oferecimento de condições de atração. -

Nos países em desenvolvimento, onde hã desequilíbrio no mercado de 
trabalho em desfavor da oferta, a lei de salário mínimo é estatuída como for
ma de aumentar o nível de renda dos trabalhadores, que dificilmente podem 
prover a sua subsistência e a de seus dependentes, segundo um nível decente 
de vida. 

Ademais, a baixa renda dos assalariados é um obstáculo ao próprio de~ 
senvolvimento. 

Assim, consideradas a fraqueza de poder de barganha dos sindicatos e a 
disparidade crescente entre o aumento da população e da oferta de empregos, 
o salário mínimo obrigatório transforma-Se em um dos principaís objetivos 
da política nacíonal de desenvolvimento social e econômico, pois além de in~ 

flUir sübstancialmente no nível e na estrutura dos salários em geral, que estão 
muito próximos do mínimo, abre aos trabalhadores o acesso à participação 
nos resultados do crescimento económico. Além disso, o salário mínimo con
tribui para a expansão da produção, pelo seu efeito incrementador da deman
da. 

Em muitas nações entende-se por salário mfnimo, como no Brasil, o es
tritamente necessário à subsistência de uma pequena família, de modo a 
cobrir suas necessidades, inclusive as sócio-culturais. 

A partir desse conceito, poâem causar-se frustrações, uma vez que os 
países em desenvolvimento não têm como garantir, desde logo, tal nível de sa
lário mínimo que permita a subsistência normal de uma pequena família, ha
bitação condigna, assistência educacional aos filhos, bem como recreativa :'. 
todos. 

Ê evidente que não se pode distribuir mais riqueza do que a existent ... 
nem pagar à força de trabalho mais do que da prnrluz. 

Desgraçadamente, Oo Brasil, metade da força di': tr::J.balho não perc.ebe 
mais que Uni salário mínimo, O que faz crescef(:ill d·_ .1p0rt:incia aS deCÍSÕt". 
quanto- ao seu nível. 

Em uma economia livre, o salário mínimo visa a estabelecer uma pro 
teção para o trabalhador, mas não é um -sorttl\:giu. Ele tem um importante 
papei relacionado com o desenvolvimento económico e social. já que tem re· 
flexos acentuadosnos_cust9s da produção e na _política de investimentos e de 
emprego. Daí por que .. os níveis de s-alário mfnimo"- como recomendado 
pelo seminário da OEA, de 1967. em Tegucigalpa- ''deverão estabelecer-se 
conforme o melhor equilíbrio entre as necessidades dos trabalhadores<- o rit· 
mo de desenvolvimento econômico de cada país". 

O difícil, sem dúvida, é estabelecer o justo equilíb1 10. 
Parece fora de dúvida, porém, que a melhor maneira je ele· . .u.sal 1.os é 

aumentar a produtividade do trabalho, o que se pooe ~~· .r: 
- pela automação; 
-- por rtõVas invenções e ~fperfeiç<.~amentos; 
- por uma administração mais eficiente; 
- e, finalmente, por meio de maior operosidade como conseqüência 

melhor treinamento. 
Ora, a automação vale como um "boomerang" para as nações em des~· 

volvimento que apresentam, como o Brasil, superpovoação nos campos. Não 
teríamos como, em curto prazo, absorver a mão-de-obra tornada ociosa. 

O remédio é de administrar-se cautelosamente. 
A administração e as invenções escapam, de maneira geral, ao trabalha

dor assalariado, que só no treinamento próprio pode confiar para a melhoria 
da sua produtividade e do seu próprio valor. 

A formação profissional de mão~de-obra é, em conseqüência, a política 
mais acertada, para que o trabalhador adquira "maiS valo-r", especialmec 
sob as condições prevalecentes no Brasil, onde a oferta de empregos excede 
demanda e, no entanto, há desemprego, causado pela falta de qualificaç: · 
profissiOnal dos postulantes, incapazes de desempenharem as funções ofereci
das no mercado de trabalho. 

E unia grosseira ilusão supor que se pode aUmentar, realmente, salário 
através de decreto. Somente a valorização do homem lhe proporcionarâ me
lhores salários, porque só o aumento da produtividade incrementa a riq1 ,eza. 

Os Sindicatos 

Um dos indicadores .de regime democrãtico é o sir 1ícato. Quanto mais 
atuante, mais legítima a democracia, em cuja dínâmic;,. de forças·a organi
zação do trabalho exerce papel de relevo. 

Nos países totalitários, -os -Shidicatos são um logro, ou como o diz com 
muita propriedade Milovan Djila_s: ''espalhadores de ilusõ~". encarregados 
de pregar o conformismo entre os trabalhadores, pois o seu principal papel é 
de ordem política. No preâmbulo dos Estatutos dos Sindicatos da URSS, 
adotados em março de 1959, há a seguinte passagem, que é esclarecedora: 

"Os sindicatos soviéticos, que São organizaÇões sociais da massa, sem ca~ 
ráter de partido, agrupam, à base da filiação voluntária, os empregados e tra
balhadores de todas as profissões, sem distinção de raça, nacionalidade oure
ligião. 

Os sindicatos soviéticos realizam todo o seu trabalho sob a direçlo do 
Partído Comunista da União Soviética, que é a força que organiza a sociedade 
sovíétíca. OS Sindicatos da URSS congregam os -trabalhadcres e empregados 
eril torno do Partido, que os mobiliza para lutar pela edificação da sociedade 
comunista". (o grifo é nosso.) 

Pode ver-se claramente, como os sindicatos são projeções do Partido u
nico, que detém o monopólio político e, conseqUentemente, impõe a sua von
tade aos trabalhadores. Por isso _é que Djilas, que os conhece tão bem, nele_s 
vê autênticas "organizações patronais", pois os sindicatos cm verdade repre-
sentam o único potentado, que é a oligarqliia política. 
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Ora, considerando-se o número limitadfssimo de militantes comunüotas, 
errt face da população da União Soviética, fácil é concluir que os comunistas, 
membros do Partido, existentes nos Sindicatos, serão insignifiCante minoria. 
Se, pois, é através dessa minoria que o Estado controla as organizações sindi
cais, resulta indiscutível a sua subordinação ao Partido, vale dizer, ao Estado. 

De fato, isso é conseqüência inevitável da concepção teórica do socialis
mo, como uma sociedade sem classes, na qual todos se dedicam ao objetivo 
comum de aumentar o bem-estar da comunidade, já não havendo grupos em 
conflito: os trabalhadores contra os proprietãrios. Jã que os trabalhadores 
são também, por hipótese, os donos da propriedade, que é coletiva, as dife
renças que surgem entre a mão-de-obra e a direção da empresa não se consi
deram como antagónicas em relação ao· objetivo fundamental, que é a pro
dução, mas antes como simples acidentes de relações humanas na empresa. 

Daí se compreende por que os sindicatos soviéticos têm relevante papel 
na administração dos serviços culturais e recreativos. 

Sobre o assunto, assim se expressa Alec Nove, no seu livro .. A Economia 
Soviética": 

.. A afirmação de que os sindicatos soviéticos não são absoluta
mente sindicatos é ouvida com freqUência no Ocidente. É de todo 
claro que não são independentes do Estado ou do Partido e que seu 
fito é o de organizar os trabalhadores para a execução da diretiva es
tatal e partidária. Contra tal afirmação diz-se, às vezes, que sob as 
condiÇões soViéticaS é irracional esperãr conflitos entre os diretores 
e a mão-de-obra, porque os diretores também são empregados do 
Estado (e, na verdade, membros do mesmo sindicato) e que os sin
dicatos, na ve-rdade, têm poder para proteger seus associados contra 
atas arbitrários ou contra negligência por parte da direção. Na ver
dade, tais poderes acham-se presentes e são impressionantes. A difi
culdade, entretanto, é que a tarefa do sindicato, como .. correia de 
transmissã.o" das diretivas econômicils partidárias, muitas vezes é 
difícil de conciliar com seus devere_s_ de "proteção" frente a seus as
sociados e, devido ao elemento forte de controle partidário, em 
qualquer conflito de lealdade os funcionários respondem primeiro, e 
acima de tudo, aos que estão por cima deles, que na verdade os no
meiam e preparam suas .. eleições", ao invês dos associados. Assim, 
se o serão obrigatório ou o trabalho em dia de repouso for escolhido 
como meio de acelerar o cuniprimento do plano, é inteiramente im
provâvel que o setor sindical deixe de apoiar a direção, sejam quais 
forem os sentimentos de seus associados. Em outras palavras, ao 
avaliar as forças econômicaS em operação da União Soviética~ se_ria 
errôneo ver os sindicatos como. qualquer tipo de grupo de pressão 
independente, embora providênciaS Sejam tómiàãs com"i.fmente pelo 
setor sindical local para garantir, por exemplo, que uma gestante re
ceba as férias pagas a cjtfe teiri direito pela lei, ou que um carpinteiro 
de graduação IV não seja inJUSTáiriente_rebaixado, embora até mes
mo nisso o sindicato muitas vezeS negligericie seus deveres. 

Os sindicatos adminis_tram os fundos de segurança social e os 
benefíciOs Coifcedidos aos associados são muito maiores dos que aos 
não-sócios, o que ajuda a explicar o motivo pelo qu~I a vasta maio
ria dos trabalhadores capacitados pertence aos_s_indlcatos. Os lavra
dores do Kolkhoz e os artesãos çopperados não têm sindicato e não 
recebem benefícios de segurança social _de fon_tes_ estatais; os kolkho
zy e as cooperativas têm de fazer seus próprios arranjos para socar· 
rer seus aisociados em dificuldades." 

Al~m de tudo o que jã se pôs em evidência, quanto à vida sindical sovi~ti
ca, depreende-se da citação do eCOnomi&ta inglês que não hâ sindicatos rurais 
na URSS, cabendo o seu_ papel às cooperativas. 

De resto, é interessante notar o porquê da acentuada sindicalização dos 
trabalhadores sovieticos {acima de 90% dos trabalhadores nas indústrias). 

A missão da Organização Internacional do Trabalho que, em 1959, foi à 
URSS para examinar o sindicalismo sovi~tico, assim se expressou em seu re
latório: 

"La situación dei trabajador como afiliado a un sindicato es 
dil1cil de describir. Cabe perguntarse si la elevada proporción de afi
liados a ·tos sindic::atos ,entre lo~ !ra~ajadores _s_ignifica que se _estã 
ejerciendo mayor. presión sobre ellos para que se afilien a los sindi
catos que en muchos otros países. Se trata de una custión de compa
ración sobre la cual la Misión no puede formular una opinión. En 
todo caso, no hay que olvidar la influencia de la educatión y dei me
dia social en los trabajadores. Se explicó a la Misión que la afilia
ción a los sindicatos no es obligato~ia~ y que si no puede pers~adirse 
con argumentos a un trabajador para que se afilie a un sindicato no 

se ejercerâ s-obre el coerción alguna. Es evidente que se alienta a los 
trabajadores a que se -afilien a lo's sindicatos, que se ejerce una fuerte 
influencia moral sobre ellos para que aí lo hagan y que existc:n in
centivos apreciables para que se afilien. Tal vez estes factores basten 
para explicar el hecho dei elevado numero de afiliados a los sindica
tos..'_' 

Já nos países democráticos o quadro é diverso; os sindicatos são atuan
tes, como instrumentos de pressão para obter o equilíbrio de forças nas re
lações de trabalho. 

A história do trabalhismo mostra que o caminho percorrido foi ponti~ 
lhado de obstáculos; está, até mesmo, manchado do sangue dos que foram sa
crificados na luta por melhores condições de trabalho. Mas foi uma extraor
dinária conquista. 

O sindicato sem força ou virtualmente inexistente é sintoma de democra
cia periclitante. Os que não lhe alcançam o papel, desejam-no inócuo e inati
vo, para que todas as injustiças possam- ser cometidas sem resistência e 
reação . 

O papel do sindicato é, porém, o de tornar fortes, pela representação de 
todos, os trabalhadores que isoladamente são fracos; é pleitear favoráveis 
condições de trabalho, melhores salários, participação dos trabalhadores nos 
frutos da empresa; é assegurar, através sobretudo do$ contratos coletivos de 
trabalho, a obtenção, pelos trabalhadores, de uma porção justa de riqueza 
que eles ajudam a produzir; é, finalmente; dar segurança ao trabalhador e, 

_ conseqüentemente aos seus dependentes. 
Desempenhado, com equilíbrio, esse papel, favorece realmente o traba

lhador e contribui para o estabelecimento da justiça social. Atente-se, por 
exemplo, para esta afirmativa de A. Berle, no livro jâ citado: .. Na verdade, a 
sindicalização do trabalho e a negociação coletiva foram uma das maiores 
causas da adequada distribuição de renda nos Estados Unidos." 

Quando, porém, o sindicato exorbita de suas funções legítimas, passa a 
ser nocivo iriStrumento de uma política anti~social. Assim é quando pleiteia 
aumentos salariais acíma da produtividade da empresa; quando envereda 
pela ação_ política; quando utiliza o direito de greve, que é legítimo, não para 
compelir o mau patrão à aceitação -do pleito justo, mas para intimidar e obter 
vantagens excessivas, numa prática bem aproximada da chantagem. 

Os êxitos do sindicato, assim obtidos, são apenas aparentes, além de sig
nificarem injustiça para com os próprios trabalhadores, jã que nem todos são 
igualmente poderosos para forçarem os patrões a concordarem com aumen
tos excessivos. 

As-sim, de pronto, pode concluir-se que algumas categorias de trabalha
dores, por terem maior poder de pressão e de barganha, graças à natureza es
sencial do que produzem ou do serviço que prestam à comunidade, conse
guem aumentos salariais adiria-do Valor real do mercado, em detrimento dos 
trabalhadores cujos sindicatos são fraCoS. Além da injustiça flagrante, os re
sultados práticos, mesmo para os beneficiados, são efémeros. 

Com efeito, a conseqüência natural será a transferência, pelas empresas 
atingidas, da carga do aumento salarial para os consumidores, que são em 
grande parte os próprios trabalhadores. E como diz Hazlitt: .. Assim, a explo
ração do capital pelo trabalho poderá~ quando muito, ser apenas temporária, 
Logo chegaç_â a um _ _fim." 

A greve política é outra forma anti-Social da atividade sindical, que deve 
ser impedida rigorosamente pelo Governo. 

Para ser autêntico e útil à democracia, o movimento sindical deve ser, 
· como o queria Gompers, triplicemente livre: 

-do Governo; 
-dos. patrões; 
-e da política partidária. 
Entende-se por liberdade, quanto ao Governo, o que estabelece a Consti

tu-ição brasileira: 

"Art. 166. Ê livre a associação profissional ou sindical; a sua 
constituição, a representação, a representação legal nas convenções 
coletivas de trabalQo e o exercício das funções delegadas do poder 
público serão regulados em lei. 

§ 19 Entre as funções delegadas a que se refere este artigo, 
compreende-s_e a de arrecadar, na forma da lei, contribuições para o 
custeio da atividade dos órgãos sTndicais e profissionais e para a exe
cução de programas de interesse das categorias por eles representa
das. 

§ 2"' É obrigatório o voto nas eleições sindicais." 

O p~rivilé.gio de exe!cer função delegada, do poder público, implica na 
responsabilidade do síndicato~ perante esse poder, pela aplicação da receita 
decorrente- da contribuição compulsória. 
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Mui tos defendem a tese _de que essa contríbuição é espúria e deve acabar. 
Ora, os sindicatos brasHeiros, C!!! número suPerior a 5.000, rião fêrn todos 
condições de subsistir, se lhes for retirada a renda proveniente da contri
buição obrigatória. Um grande número seria ~fetado e entraria em colapso, a 
menos que passasse a receber auxílios de fontes nocivas, o que seria difícil de 
evitar. 

Assim, embora inconveniente, a contribuição sindical é, na pior das hi
póteses, um mal necessário. 

Para evitar que o sindicato seja presa fácil" da política (norinalmente dos 
comunistas) a lei ordinária brasileira criou obstáculos, entre eles ·a exigência 
de que os candidatos a poStos eletivos sindicais não pertençam a partidos 
políticos ilegais, nem lhes defendam ostensivamente os princípios. 

Em linguagem Comi.iin, chama-se a isto, por analogià com a legislação 
getulista do "Estado Novo", de "atestado ideológico". 

A impugnação, baseada nessa exigência, não só é antidemocrá_tiCa c;omo 
ineficiente, pois os extremistas preparam Seus dirigentes de -inodo a de prefe~ 
rência não os expor claramente. Depois de eleitos é que eles se revelam instru
mento dos comunistas. 

A melhor política, parece-nos, é ã- da liberdade com responsabilidade, 
isto é, em vez de impugnar-se a eleição-, com fundamento em informações 
muitas vezes precáriaS- O li faccio-Sas, deve-se acompanhar rigorosamente a 
atuação das lideranças sindica"is, de sótte a expurgá-las no exato momento em 
que se comprovar, já agora por fatoS, a s_ua atuação_subversiva, a serviço da 
política marxista. 

Ressalta, daí, a importância da formação __ d_e_líderes sindícais- atuantes, 
mas sérios e honestos nos seus propósitos; suficientemente preparados, para 
conduzirem seus companheiros ria luta por melhores condições de trabalho; 
necessariamente corajosos, para enfrentarem- as iricompreensões que, com 
freqüênchi., se traduzem cm perseguiÇõeS e viÕlê-n:cia POr parte de patrões re
trógrados. 

Por fim, é Urgentemente imperativo que as Oi'gallizações democráticas
dos trabalhadores, nos países em desenvolvimento, estejam preparadas para 
participar-do planejamento nacional de desenvolvíinento ecoriOmiCO e soCial, 
fazendo valer os legítim-os diiC:itos do trabalho. 

Neste sentido entende-se proveitosa a participãÇãO dos sindicatos na 
vida política nacional, sendo dever deles contribuir também para o desenvol
vimento, proporcionando treinamento e aperfeiçoamento para a mão-de
obra, bem como incutindo nos trabalhadores o senso de responsabilidade pe
los destinos da sua nação. 

O Papel da Empresa 

Karl Marx, ao criticar o ·capitalismo vigente no século XIX, levantoU al
gumas premissas-, em que se baseou para vaticinar o seu fim. Sustentava ele 
que o processo de auto-condenação do capitalismo levaria inapelavelmente: 

- à acumulação do capital e da riqueza em um pequeno grupo de 
proprietáriOS, ·espêCie de ilha em meio ao oceano de proletários e 
camponeses vivendo no mais baixo nível de subsistência; 

- à ausência do mercado interno, que obrigaria à avehtüra impe
rialista; 

- às crises periódicas e suCessivãs-, derivadas da concentração da 
riqueza em -poucaS mãos privilegiadas. 

O modelo atual do neocapítalismo desmentiu o profeta Marx, segundo a 
lição de A. Berle: 

19) porque não permitiu a conce:Otfação dos bens em poucas mãos 

As sociedades anônimas modificaram totalmente o panorama 
do capitalismo "manchesteriano". Milhões de proletários 
tornaram-se acionisras das "corporatiorfs", participando de siste
mas de seguros e da previdência social. Com o crescimento da rique
za, as rendas passaram a ser cada vez mais distribuídas através, in
clusive, do imposto sobre a renda. Como-resultado, o modelo neo
capitalista desproletarizou os trabalhadores, alçando-os à condição 
de classe média urbana e rural; 

29) porque não permitiU que a ·riquezã detiveSSe o monopólio do poder 

Os capitalistas sabem que o monopólio do poder - caracterfs
tica dos Estados Socialistas- ê tão desastroso quanto o da proprie
dade. 

Na URSS, por-Tr-on1ã com a previSãi:fde Marx, é que o .. Gover
no é o comftê executiv-o dos detentores do capital e da propriedade". 

O poder temporal, nas democracias neocapitalistas, coloca-se 
acima, quer do poder econômico das empresas, quer da riqueza. 

E força reconhecer, contudo, que o malogro das previsões pessimistas de 
Marx decorreu da modificação do capitalismo, que foi capaz de corrigir os 
seus erros do período do laissez-faire. Infelizmente, no Brasil, a empresa pri
vada nem sempre pode comparar-se às empresas neocapitalistas que têm 
coiTw função principal a prestação de serviços à comunídade, a cuja necessi
dade real devem -satisfazer, além de funcionarem como um mecanismo de re
distribuição da renda. 

"Não se pode dizer- afirma o Padre Fernando Bastos de Ã vila- que a 
empresa, no Brasil, ten-ha desempenhado _esta_~ funções de modo satisfatório; 
precisamente por isf.p ela se encontra e~ crise. No Brasil, a empresa~ capita
lista, ou neocapitalista, na sua estrutura e no seu funcionàmento. Na sua es
trutura, a empresa conserva uma estrutura monárquica. O poder, a heg~mo::' 
nia do processo produtivo ê deferida ao capital. No seu- funcionamento, ela 
funciona primordialmente corno um mecanismo de lucro, muitas vezes, de lu
cros excessiv_os. _inúmeras vezes sem_ preocupas:ão pelos setores prioritários, e 
muitas vezes sem preocupação pela produtividade, pela mais racional utili
zação de bens raros. Mesmo produzindo mal, mesmo produzindo bens que a 
propaganda artifLciosamente impõe ao público, ela continua a funcionar, 
porque seu interesse é de dar lucro. Ora, uma tal empresa podia funcionar, 
sem maiores percalços, no clima de uma sociedade capitalist?, de absoluta li
berdade. Em tal clima, ela opera exclusivamente à base do princípio: reduzir 
o preço de custo e aumentar o preço de venda, isto é, o princípio do lucro. 
Acontece, porém, que este_ clima não existe mais: esta- atmosfera capitalista é 
cada vez mais rarefeita. _O Estado interfere no processo, fixando salários 
mínimos e tabelando preços. O Estado, manipulando a política fiscal e cam
bial, sabe que pode expandir e estrangular indústrias. Por outro lado, as orga
nizações sindicais e as correntes de opiilião pública cada vez criam maiores 
dificuldades à hegemonia do capital. Nestas condições, quer nos parecer que 
a empresa no Brasil se encontra diante desta alternativa incontornável: ou ela 
se torna progressiva~ente, mas rapidamente, comunitária, ou será absorvida 
Por Uma forma qualquer de socialismo estatal. 

Se tal dilema é verdadeiro, impõc·se à empresa no Brasil uma reforma 
básica que é tornar-se a empresa comunitária, istO é, cOm a partici"pação cres~ 
cente de toda a comunidade da empresa, capital, direção, técnica e trabalho, 
na própria vida da empresa, para usar a expressão da encíclica Mater et Ma
gistra. 

O retrato feito pelo Padre Â vila é correto, pois a empresa brasileira ain~ 
da sofre, em larga extensão, os males de uma organização monárquica abso
lutista e hereditária. Os trabalhadores não são admitidos na discussão daqui
lo que, cm última análise, significá a s1.fa própria sorte, o seu destino. São eles, 
caracterizadamente, objetos da ação patronal, sem qualquer interferência nas 
decisões que os afetãm. 

Assim, o antagonismo entre as classes se agrava e disso tiram partido os 
comuniStas, Cuja iOteligente atuação mascara, freqilentemente, os objetivos 
políticos e ideológicos através da utilização dos postulados da justiça social. 

Como já afirmamos, a luta de classe é a matéria-prima da agitação co
munisúi. Já dizia o Manifesto de 1848: .. a história da Sociedade 6 a história 
da_ lUta de clasSe". Se qlleremos batidos ou enfraquecidos os comunistas, de
vemos construir Uma-sociedade_onde os conflitos sociais não tenham campo 
para desenvolver-se. 

Ora, o conflito social está intimamente ligado às relações de trabalho. As 
tensões trabalhistas são, em geral, e..xpressões das tensões sociais e vi ce-versa. 

O papel, pois, que a empresa, privada ou pública, exerce no conflito so
cial é muito relevante, para que fique. a crité!l9 exclusivo de seus proprietários. 

- Este co-nceito não deve escandalizar o patronato brasileiro mais do que 
aos militares franceses terá chocado o pensamento, nada obstante justo, de 
Clemenceau, ao dizer, em 1886, que a guerra era assunto muito sêrio para ser 
confiada apenas aos generais. 

A visão do grande estadista antecipou-se à conceituação de guerra global 
de Ludendorff e, na 2• Guerra, foi consagrada em definitivo, com a mobili
zação de todas _as forças vivas das nações em conflito. 

Assim é com relação aos economistas e aos pensadores, do vulto de um 
Padre Bastos de Ávila, quando prevê, com lucidez, a necessidade de reformar 
a empresa, para conservá-la, ou condená-la .. a uma forma qualquer de socia
lismo estatal". 

F. Bloch Lainé defende, igualmente, as razões de inovar. "Nào se pode 
- afirma ele -ao mesmo tempo reconhecer uma evolução e imobilizar a 
empresa. Ela está em franca mutação. É este fenômeno que se trata de favore
cer, modificando o _que a entrava, sem pretender determinar seu fim. tal é o 
desconhecido de toda reforma, preferível porém aos inconvenientes do imobi
lismo. 

Justificando as mudanças que se projetam na empresa, pelas incoerên~ 
cias que nela se constatam, arrisca-se de ser acusado, por uns de "brincar de 
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aprendiz de feiticeiro", por outros de .. afogar o peixe"; fica-se exposto a desa
gradar simultaneamente aos prudentes e aos partidários de .. tudo ou nada". 
É um perigo bem conhecido dos reformistas". 

O que é importante, todavia, é criar -a- consciência da necessidade de _re
formar, para que a empresa seja um instrumento a serviço do bem comum, e 
conseqüentemente, da justiça social. 

VáriOs--Caminhos têm sido tentad_os, com resultados diversos, decepcio
nantes uns, promissores outros. 

Três grandes correntes de idéias se distinguem. Na primeira o esforço se 
faz em aperfeiçoar as técnicaS de relações humanas na eiJlpresa, visando me
lhorar, com uma boa política de pessoal, quer o ambiente social, quer a efi
ciência da empresa. 

A segunda corrente localiza na estrutura da empresa o seu defeito, sus
tentando que nada se poderá melhorar nas relações entre os homens que nela 
trabalham, enquanto não se remover a causa determinante da deterioração 
dessas relações, que é a inarginalização do trabalhador dos resultados da em
presa e das decisões de que depende o seu futuro. As medidas de participação 
nos lucros e na direção das empresas públicas ou a co-gestão das empresas 
privadas são as principais reivindicações da corrente estruturalista, que visa a 
reforma da empresa capitalista. 

Finalmente, há o movimento dos que pretendem, sobretudo, regulamen
tar, limitando-o, o comportamento dos dirigentes da empresa, de sorteares
tringir sua liberdade de ação, ou seja, mudando a estrutura monárquica abso
lutista da empresa, por uma estrutura H constitucional", cuja autoridade se 
exerça segundo regras de jogo previamerite acOrdadas entre a empresa e o seu 
pessoal. 

O direíto de ampla sindicalização, a negoCiação coletiva, o direitO efetivo 
de greve, a imunidaqe dos dirigentes- sindicais eleitoS livreme~te1 o direito de 
participar e õ-de contestar sem correr o risco de demissão Sem justa causa são, 
entre outros, os pleitos mais comuns a eSsa corrCnle, que, como salienta Jean 
de Gívry; deseja um "estat~to do trabal_had_or, que lhe conceda, em relação ao 
poder de arbítrio do empregador, garãntias que são semelhantes às contidas 
nas constituições que definem os direitos fundamentais dos cidadãos, frente 
ao poder público". 

Analisando os resultados até aqui obtidos por todas essas correntes, F. 
Bloch Lainé parece um pouco pessimiSta:-·· 

~·os meios postos em prática até o presente, tanto na França quanto em 
qualquer outra parte, no sentido de fazer coexistirem_ o direito de participar e 
a liberdade de contestar não atingiram aind~ seus frUtOs." 

'"I - A política das "relações hum~nas" que estâ em moda, demonstra 
que bom número de chefes de empresa jâ tomou consciência da delicadeza 
dos problemas que nascem de suas relações com o seu pessoal; eles reconhe
cem implicitamente que os assalariados têm direitos outros além daquele de 
perceber um salário jUsto~ Mas, isso ê ainda insuficiente: não se pode criar 
uma "consciência de empresa" sem tocar na constituição desta. 

~~2 - As diversas fórmulas de participação nos lucros", encorajadas ou 
não pelo Esta:do, não trazem, tambê:m, solução completa; não maior que a 
ilusória transformação do aSsalariado eni icioriista, do quill se conhece a au
sência de poder real nas sociedades anônimas. 

.. 3- A fórmula do intróito -da Coristituição Francesa de 1946, segundo 
a qual utodo trabalhador participa, por fntermédio de seus delegados. da ges
tão das empresas", não é a expressão da realidade. Os delegados de pessoal 
são intermediários preciosos; mas a fiiilÇão reivindicativa que exercem é redu
zida pelo fato de que o empregador não é obiigaâo a dar prosseguimento às 
reclamações que lhes são dirigidas. 

Os conSelhos de empresas, de que se esperavam grandes resultados, estão 
numa ta[ crise, que os sucessos obtidos no campo das obras sociais não são 
suficientes fia-ra maSCará-la. Diversas causas podem explicá-la: a hostilidade 
patronal~ confirmada à medida que se transformava o clima existente em 
1945 e manifestado, principalmente, pela raridade das reuniões; a parcimônia 
dos comuni_c_a_dos aos "comitês" e o pequeno interesse emprestado às suas su~ 
gestões; a -atitUde de certos sindicatos que utilizaram os .. comitês" como ins
trumentos de luta, a confirmar, assim, a rCação dos empresários; enfim, a au
sência de formação dos representantes do pessoal, quase sempre mal prepara
dos para examinarem problemas econômicos. 

••4 - O sistema alemão de cc-gestão que parece a solução mais ousada 
no campo capitalista, é equívoco, j)oís que hâ, necessariamente, no interior 
das empresas como no intefior das nações, governantes e governados. Se os 
assalariados, enquanto governados, podem aconselhar e controlar, os empre
gadores, enquanto governantes, não têm vocação nem interesse de se trans
formarem, através de seus delegados, em empregadores-governantes. 

Não há campo para uma verdadeira associaÇão de gestão, entre uns e ou
tros, senão quanto às atividades anexas. Que todos os governados possam ter 

acesso ao governo, é o princíp"ió mesmo da democracia. A democracia indus
trial, como a política, não será uma realidade senão quando os assalariados 
participem correntemente do governo da empresa, sem contudo traírem suas 
origens. Entretanto, fiêis que eles sejam aos seus companheiros, não deverão 
jamais ser iriipoStos à empresa através de um mandato imperativo." 

Em 1967, a Organização Internacional do Trabalho patrocinou uma reu
nião em que se discutiu ãmplamente o sistema de cc-determinação das minas 

_de carvão e-da indústria siderúrgica da Alemanha Ocidental, bem COlJlO o de 
autogestão das empresas iugosla_vas. , 

Concluiu-se que 9 princípi9 da participação é mais facilmente aceito 
quando corresponde ao estudo, em comum, das decisões que influem direta
J!lente nas condições de vida e de trabalho dos assalariados. Entretanto, con
sideráveis obstáculos surgem se se trata da participação odos trabalhadores 
nas decisões ·econômícas e financeiras, ou mesmo quando do processo de pro-
dução. -

Resulta disso a enorme dificuldade de distinguir as decisões que afetam, 
daquelas que não afetarri, os trabalhadores. Estes sustentam que praticamen
te qualquer decisão ao nível da empresa terá conseqüências para os trabalha
dores. Neste caso é mais justo e conveniente que o trabalhador participe da 
decisão desde logo e não,_apenas, ,das decisões decorrentes, acrescentam eles. 

Os pãtrões, em contrapartida, argumentam que será fatal à empresa a 
partilha do poder de decisão e que se deve estabelecer uma clara linha demar
cadora das funções de direção e das atribuições do sindicato, sem o que se 
compromete a economia de qualquer país. 

_O patronato alemão bate-se firmemente co~tra a expansão do regime de 
co-determiilação (Mitbestilnmung); 3.õ qual denomina de mitO. Para provar 
que o regime não é vantajoso, pois não tem obtido melhores resultados, com 
relação às relações industriais e à integração do trabalhador, que o sistema 
geral aplicado na Alemanha, a Confederação patronal encomendou uma ava~ 
liação ao· Instituto de Pesquisa Social (EMNID), envolvendo um número 
igual de trabalhadores empregados nas indústrias básicas, sob os âois diferen
tes regimes. 

Foram ouvidos 2.000 operários, metade dos quais empregados nas in
. _ dústrias siderúrgicas e minas de carvão, submetidos à cc-determinação. 

Os resultados foram surpreendentemente decepcionantes para os defen
sores da cc-determinação como instrumento de justiça social e de integração 
do ·rabalhador na economia e na sociedade. 

A pesquisa provou que os trabalhadores não sujeitos à cc-determinação: 
- sentem-se mais bem informadOS pela direção da empresa; 
-consideram-se mais seguros no seu emprego, sofrendo menos demis~ 

sões sumárlã.S; 
- identificam~se melhor com suas empresas; 
-estão mais satisfeitos com seus salários. 
Ora, a fundamentação filosófica de cc-determinação é a identificação do 

capital co_m_ o trabalho, a transformação do natural sentimento de compe
tição; eni-cõõperação. Se isso- fracassa na prátiCa, o instrumento não é bom, 
positivamente. · 

NãO ê muito diverso o quadro das empresas brasileiras em que se adota a 
participaçãO nos lucros. Por vezes, em lugar de euforia na ocasião do recebi
mento da vantagem. o que se nota é frustração, é ressentimento causado pela 
sensação de injustiça qtie-advêm da comparação com outros companheiros 
mais bem aquinhoados. 

De resto, essas mesmas impresas não fugiram, no passado recente, à agi~ 
tação que dominou o sindicalismo brasileiro, às greves sem justificação, às 
campanhas salariais .exorbitantes. 

E inerancólic9 reconhecer que a participação nos lucros, bem como a 
participação na direÇão das empresas, têm provado muito pouco em favor da 
tese que nelas identificam os meios práticos para obter-se a aliança entre pa
trões e empregados, com vistas à implantação da empresa comunitária. 

Um líder sindical francês, a este respeito, comentou: 

.. Não cremos, hoje, mais que no passado, nas virtudes da asso
ciação do capital com o trabalho. Ao conceito de associação, opo
mos o de contrato." 

Ao que tudo indica, este ainda será o caminho a. percorrer por longo 
tempo: o contrato que limita o poder do mais forte, a lei no sentido que La~ 
cordaire lhe emprestou, a legislação protetora dos trabalhadores, que faz 
aplicar certas normas em matêria de condições de trabalho e o Sindicato, 
como instrumento de pressão na dinâmica democrática, a servir de contrape
so em relação às pressões patronais. 
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Através desse jogo de neutralizações vem se efetuando a transformação 
da empresa ao longo da história do capitalismo; mas só essa transformação 
lhe garantirá a sobrevivência. 

Nota.~ Pronunciamento do Ministro Júlio de ClltvaJho Barata, do Tribunal Superior do Trabalho- posterior
mente, Ministro do Trabalho c Previdencia Social, JlO Minist~rlo d(J Presidente EmUlo Gnrrastazu Médici -,sobre 
o trabalho do Ministro Jnrbas Gonçalves Pauarinho ora divulgado no presente volume da Re•üta do Serviço_ Pt<!/i1-

"O Ministro Jarbas Gonçalves Pauarinho orcrccc, nestas páginas, definição clara de uma filo~ofia 
trabalhista, liberta de impregnação fascista, imune ao contágio mauista, inspirad11 cm normas cristãs c dc
mocrâticas c ajustada !l. realidade brasileira. 

A cxportaçlo das idéias implicava um depoimento hist6rico. Era prcdso, primeiro, apreender o fenô
mcno nacional no campo das relações cnt.rc capital c trabalho. A seguir, impunha-se o desmonte dos sofis· 
mas, da propaganda c da açlio subversiva, que viciaram, durante longo tempo, o ambiente oficial c obriga
ram o povo c ns Forças Armadas a deflagrar o movimento de março de 1964. 

O esforço de clarificação c dcsbastllmento foi cumprido, neste trabalho, oom lucidez c coragem, por 
um estadista moço, dotado de sólida !ormaç!lo militar c de qualidades raras de inteligência, enriquecidas 
agora pela vivência do problema trabalhista, no exerciclo do car_go de Ministro de Estado do Trabaiho e 
Previdência Social. 

Um estudo do teor c da brevidade do presente era ncccssârlo. Muitos tratad~ se escreveram sobre di· 
rei to do trabalho, sobre sindicallsmo e sobre justiÇil sociaL Mas o que nos raltava era uma condensação c 
uma vulgarizaçlo das id~ias básicas, que devem reger a confeççlio das leis e o funcionamento das in&ti
tuiçõcs, sempre que o Estado seja chamado a disciplinar o convivia de empregadores e empregados. 

O vocabulário do trabalhismo transformou-se, entre nós, numa seara de cqufvocos. Serviu à dcmago· 
gia, ao cmprcguimto, ao jogo eleitoral. A custa de ambiJ!Uidadt$ bem urdidas e de gcneraliza.çCics solcrtcs, 
a polftica trabalhista oorrompcu-sc, abrindo o flanco às incursões de dob grupos, opostos pela ideologia c 
irmanados pela finalidade do asSll.lto ao poder. Comunisw, de um lado, c pclcgos, de outro, minaram o 
sindicato, roubnndo·lhe a autenticidade c crislndo-o cm instrumento de camarilhas, A conta de interesses 
divorciadm~ do .interesse «~lctivo. 

O mais prorundo da deformaçi'lo era a presença de ideologiu, provocadapela ausência de uma filoso-. 
fia. 

A ideologia é um somatório de teses adrede construi das parajustif1car uma situaçlo politica ou uma 
conduta personalista. 

A fiJOlolia é sempre um sistema racional de princípios altos,c~prcssãodc um ideal, adaptado à reali
dade c 1t coqjuntura. Filosofia gcnuJna, cm contraposição ao oportunismo intelectual, próprio das ideoh>
gias, é aquela que surge, como imperativo da razâo, da análise do objcto para a slntese do pensamcn!.o': 

Ora, no âmbito da politica trabalhista, o objeto é o homem, olhado pelo prisma da verdade, isto é, 
como ser hlbrido e como ser social. Hlbrido: mat~ia c cspfrito, oorpo c alma, cidadão de dois mundos, no 
dizer de Otto Wilmann. Social: n!lo apenas ser, mas com-ser ou ser-com, nio '6 Deseinmas Mit~ein.no di· 
ter de Heidegger, c, como tal, fadado à coexistEncia no seio de uma comunidade. 

O primeiro predicado, que nega o homem como coici e afirma o homem como pessoa, destrói o pos· 
tulado materialista c elimina a possibilidade de uma polrtiC-a trabalhista orientada pelo marxismo. 

O sesundo predicado nos obriga a uma concepção de solidariedade dos indivfduos, de intcraçào das 
pessoas, de equitativa distribuição de bens e de encargos cm vista de um fim supremo- o bem comum. 

B assim e por isso que ao lema da luta de classes, base da açiio marxista, se opõe o lema da harmom.t 
entre o capital c o trabalho, ba,e da açilo cristi. 

A luz destes princlpim~, desdobram-se as considerações do Ministro Jarbas Gonçalves Passarinho 
sobre os conceitos de trabalho, propriedade, salário, organiza~o sindical. 

Empresãrios e operários lucrarão muito com a l~itura desta cartilha trabalhista, que aponta os direi· 
tos e os deveres de cada um, justificando-os sempre eom a única força invcnc!vel- a !orça das idéias retas 
e justas." 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -Concedo a palavra ao nobre 
Senador Orestes Quércia, por cessão do nobre Senador Evandro Carreira. 

O SR. ORESTES QUERCIA (PMDB - SP. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Pretendo somente assinalar, no plenário do Senado, nesta tarde, a reali
zação do XXV Congresso Estadual de Municípios do Estado de São Paulo, a 
realizar-se na cidade de Ribeirão Preto, do dia 17 até o dia 22 de maio - a 
partir do próximo domingo. 

Esse Congresso representa o Jubileu de Prata dos Congressos da Asso
ciação Paulista dos Municípios, porque é o 25'? congresso e, portanto, 25 anos 
de realizações anuais de congressos municipalistas. 

Esse CongresSO é sobremaneira importante para a luta municipalista do 
nosso Estado de São Paulo. Embora Senador e, portanto, afastado das ativi
dades municipalistas como Vereador e Prefeito que fui, continuo a ser o V ice
Presidente da Associação Paulista dos Municípios, hâ 10 anos, Associação 
essa que tem como Presidente o meu companheiro Wilson José, que ê um mu
nicipalista entusiasmado, autêntico, que tem lutado muito em favor dos inte
resses dos municípios de São Paulo. 

O próximo Congresso, Sr. Presidente, com o apoio do Prefeito Munici
pal de Ribeirão Preto, Antônio Duarte Nogueira, e também com a colabo
ração do Deputado Estadual João Gilberto Sampaio e de todos os compa
nheiros do PMDB, lâ de Ribeirão Preto, tem no seu objetivo o seguinte tema: 

!) Urbanização Brasileira e Qualidade de Vida. 
Banco dos Municípios como Agente-do Desenvolvimento Ur

bano - Pólo de Industialização. 
II) Abertura: Democracia Política e EcOnômica - A Função 

do Agente Político. 
III) Alternativas Energéticas- PROÃLCOOL- Zoneamen-

to da Cana. -

Todas as 571 cidades do Estado de São Paulo estarão presentes, porque 
já se inscreveram para o cÓnclave. 

Portanto, Sr. Presidente, é com alegria que nós assinalamos aqui, no Se
nado Federal, a realização desse Congresso, desCjando que, ao final de seus 

trabalhos, a Associação Paulista de Municípios preste mais uma colaboração. 
mais um serviço à luta dos municíPios brasileiros, que ê muito séria e muito 
importante. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Jorge Kalume. (Pausa.) 

S. Ex' nãO está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Foram tantas as vozes que no mundo inteiro, e também neste Parlamen
to, externaram a profunda consternação da humanidade pelo que aconteceu 
no Vaticano, que a elas desejo associar-me com a maior humildade, achando 
que o que aconteceu com o Papa João Paulo II deve, não há dúvida, tocar 
cada um de nós no sentido de fazermos uma pausa para urna reflexão muito 
profunda com relação aos dias que estamos vivendo. 

Um homem como João Paulo I1 em curto espaço de tempo conquistou a 
Humanidade pelas suas idéias, pelo conteúdo dos seus pronunciamentos, que 
à margem de orientar a sua Igreja, que à_ margem de dar o significado da Pala
vra de Cristo itos católicos, ia muito além, dando uma mensagem de paz e de 
compreensão entre todos os povos. 

Visitou ele, e iniciava uma c<~.racterístic..t nova no seu pontificado, pois 
não se resumia a ficar em Rç:;;,d ou a Vt:).u.dr ü.J: -:.tlas os países limítrofes, mas pelo 
Mundo saiu, :·ào aren··: visitando países como (J Brasil, o maior país cat9li
co do mundo, r.Hl.S países onde, in-:-!nei"'e, a Igreja Católica é uma minoria; 
países como o seu; on·J· 0 regimG- que domina é totalmente contrário nas ide
ias, àquelas que ele defende. Pois em todos os lugares por onde ele foi, a sua 
palavra foi de compreensão, de esperança nos valores espirituais do homem; 
o homem, criatura de Deus, que nasceu boa e voltada para o bem, e que são 
os vkios e os erros da humanidade que o afastam de seu caminho natural, que 
é a busca da verdade. Sua palavra, quando na Irlanda, por exemplo, na tenta
tiva de buscar o entendimento entre cristãos e protestantes, foi um chama
mento não apenas aos seus seguidores mas, inçlusive, ao outro lado, para que 
enContrasse uma fórmula para que o entendimento chegasse e para que aque
la praticamente guerra civil, desapareça do solo da Irlanda do Norte. 

Quando ele esteve no Brasil, nunca na História deste País, e dificilmente 
no futuro, tenhamos visto um povo parar; católicos e não católicos, espiritua
listas e atê ateus reconheceram que aí estava, para nós, o Representante de 
Deus na Terra; para os ateus, um homem dotado de excepcional capacidade 
de orientar, de dirigir, de elevar a atual humanidade na hora tão dramática e 
cruel que ela estã vivendo. 

Suas palavras, do Rio Grande dq ~ui_ ao Amazonas, reunindo milhões 
em torno de si; deu-n-Os -Uma demonstração emocionante do conteúdo de um 
homem, de um homem que nasceu humilde, que foi operário, que sofreu, que 
lutou, que esteve no cárcere, que so.freu as humilhações e dificuldades do ho
mem comum e que, por vocação, lá de baixo chegava ao cargo mais alto que 
se pode imaginar nesta Terra e, ao ocupá-lo, teve a humildade e a grandeza de 
entender o significado e a importância de sua posição. 

Num mundo tão materializado, num mundo com tanta dificuldade em 
todos os setores: de um lado, o materialismo a aumentar, a dificultar a convi
vência humana, fazendo com que nações se distanciem entre as mais ricas e as 
mais pobres; alguma gastando bilhões de dólares e se preparando para a guer
ra; de outro, ~o relatório da ONU que nos diz que se as duas grandes potên
cias mundiais gastassem o- que gastam em se preparando para a guerra, para 
resolver o problema da fome no mundo, nós não teríamos uma pessoa que, 
em fome, vivesse na humanidade. 

Pois enquanto essas dlsparidacfes, esSas incompreensões das nações, ao 
invês de se prepararem para a paz e confiarem na paz, buscarem, se armarem 
cada vez mais, na perspectiva de um conflito, nós olhamos dentro da própria 
sociedade, uma sociedade cada vez mais consumista, uma sociedade cada vez 
mais individualista, onde também as diferenças de classe se distanciam, e on
de, pela nossa frieza e pela nossa incompreensão da razão de ser do homem, 
verificamos a triste realidade de que nós estamos vivendo, onde minorias au
mentam cada vez mais aquilo que detêm, muitas vezes tendo poderes econô
micos fantásticos, que jamais poderão usufruir pÓrque terão infinitamente 
mais do que aquilo que poderão gastar consigo -e com sua família, enquanto 
maiorias imensas vivem em regime de fome e de misêria. 

É em meio a essa humanidade, onde assistimos a violência crescer grada
tivamente, é nesse mundo e nesta hora que me parece que no drama que vive 
João Paulo II talvez estejamos a viver um momento de dor, dramático, mas, 
ao mesmo tempo, o chamamento para que toda Humanidade - repito -
pare para pensar, pare para pensar no sentido de onde chegaremos, onde ire-

- mos com o mundo se preparando para a guerra, um irmão não entendendo o 
seu vizinho, o seu cÕlega. Não entendendo que jamais encontraremos a paz e 
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a felicidade num mundo de ódios, num mundo em que alguns têm e muitos 
não tênt, pare para pensar no sentido de que devemos buscar uma nova socie
dade, mais justa, m8is- humana, mais cristã. 

Esta tem sido a catequese do Santo Padre, esta tem sido a sua mensagem 
ao mundo permanentemente, este tem sido o seu chamamento, há uma revoR 
lução das consciênCias dos homens de hoje para que não se deixem corromper 
pelas facilidades, pelas vantagens de um mundo que realmente avançou, 
corno jamais, em tecnologia, em toda a história de sua existência. Hoje o hoR 
mem chega à lua, hoje já temos não apenas aviões, mas estamos nos prepaR 
rando, não apenas cOm foguetes, mas estamos nos preparando para termos, 
inclusive, viagens_ normais à lua e ao satélite. O mundo realmente, cada dia vê 
o homem conquistando o meio ambiente, vê o homem cada vez mais com as 
suas invenções,-vendo o futuro e fazendo verdadeiros milagres da técnica. 
Mas o homem ainda não entendeu que, por mais que ele domine a humanidaR 
de, por mais que a sua capacidade realizadora crie inventos, que determinem 
a época fantástica que estamos vivendo, se esses inventos não forem coloca
dos a serviço do homem, se essa capacidade criadora da espécie humana não 
for tida como o objetivo, da busca do bem comum, jamais haveremos de en
contrar a feliddade nesta terra! Porque, se de um lado, nunca a técnica al
cançou os ínoa!Ces _do mUndo de hoje, se olhando para esses últimos 10 anos, 
apenas, haveremos de vedficar- que _o avanço da sociedade foi fantástico, em 
todos os segmentos, também dá para ver- que esse aVanço nada significará e 
não trará progresso para a sociedade, e não trará bem-eStar para -a humanida
de e não trará proveito para a espécie humana, se não tiver uma dose de espi
ritualidade e de compreensãO~--ex:ã.fãmente na busca desse trabalho. 

Se não entendermos, Sr. Presídente, que brancos ou pretos, cristãos ou 
protestantes, brasileiros ou afrícanOS, estejamOs onde estiVermos, homens ou 
mulheres, nós pertencemos a uma espécie que deve ter como escopo de todo o 
seu trabalh_o, desde o mais humilde ao mais ifuportanle, ã busca do bem-estar 
da socie-dade, a busca de um reg-imf:. político, econômico e social que coloque 
o homem comO fundamento essencial da razão de ser de sua existêitcia. O ho
mem filho de Deus, portador de direitos inalienáveis, sobre õs quais não -po
demos brincar. O homem que precede_u_ à organização do Estado, o homem a 
quem o Estado tem ror obrigação- dar-Hb~:rdade: e _condiçõeS pa~a que ele viva 
com dignidade. • 

Lamentamos profundamente o acontecido com João Paulo II, exata
mente na véspera em que o mundo inteírõ vibraria e .conii:ffiorada o aniVer
sário da Encíclica Rerum Novarom. de um daqueles-que foi dos grandes pontí-
fices da Igreja Católica, Leão _?(III. _ __ _ _ ___ __ _ -

Talvez essa dramaticidade sirva para chamar a atenção do mundo para 
esses documentos da nossa Igreja. Rerilm Novarom foi uma íilciVação, nãO nO 
sentido de que ela tenha trazido algo de novo· com relação ao pensamento da 
Igreja, porque o pensamento da Igreja se fundamenta nas palavras de Cristo, 
se fundamenta nos Evangelhos, e naquela doutrina que dentro dos Evange
lhos, Cristo enSinou. 

Mas, a verdade é que a Rerum Novarnm adaptou aquele pensamento à 
realidade daquela época e chamou, na época, a atenção para que o mundo es
tava dividido de uma maneira estúpida pela Revolução Industrial entre os de
tentores do c_apitaf; q-ue tinham todO -poder e toda força e os que vendiam tra
balho, e, à época, não tinham praticamente nenhum direito, a não ser o de 
morrer de fome. 

A Rernm Novarum foi um documento realmente importaflte, porque evo
lucionou a posição da fgreja, não que ela mudasse o posicionamento de que o 
homem tem uma passagem etérea por essa terra, em busca do infinito, qtJe é o 
seu encontro com Deus. Mas no sentido de que não adianta apenas orientar, 
não adianta apenas ensinar que o homem .deve, n"a busca _da perfeição, 
preparar-se para uma vida eterna, mas o homem deve, aqui na terra, na sua 
passagem pela terra, ter os seur:; _ _direitos assegurados à dignidade e a uma vida 
com honra. 

·Foi dura a"luta da Rerum Nova rum. Durante anos e anos ela foi proibida 
de ser lida, inclusive nos pUlpitos das Igrejas de in_úme_ros países, por ser con
siderado um documento altamente subversivo, que tentava revolucionar a 
realidade, da época. Porque a realidade daquela êpoca, era uma realidade em 
que as leis sociais não existiam, em que a relação entre o patrão e o emprega
do era ditada simplesmente pela lei da oferta e da procura; onde um operário 
trabafhava os anos que pudesse trabalhar e, no momento que não mais pu
desse trabalhar, como um animal velho era colocado fora, pois a partir dalí 
documentos outros, vindos principalmente por parte de João XXIII e de Pau
lo VI; e complementado agora por João Paulo li, deram essa posição da Igr~ 
ja. Populorom Progressio, Mater et A.fagistra, PÇicem in Terrjs, dão um posi
cionamento da nossa Igreja, no sentido da sua posição, colocando-se de urna 
maneira muito natural e muito compreensfvel, ao lado dos mais fracos, das 
nações mais fracas, e das pessoas mais humildes. 

Não me parece, Sr. Presidente, que possa haver um mínimo de crítica na 
posição que a Igreja tem hoj~ Perarite a humanidade, tão bem representada 
na palavra de João Paulo II. Não me parece que um homem que defende es
sas idéiis, se possa imaginar sõfrendo um atentado como sofreu, neste dia, lá 
no Vaticano. Ao contrário, sô um débil mental, só um homem levado pela 
loucura, transtornado pela natureza no seu cérebro doentio, poderá ser o res
ponsável por um atentado como esse. 

Mas, também aí, acredito que o importante é parar-se para pensar, por
que, desgraçadamente-Parece que pessoas desejando buscar até a notorieda
de, usam de brutalidade como esta para consegui-la. 

A Nação brasileira chora, hoje, o que aconteceu com João Paulo II; reza 
constristada para que, se Deus lhe ajudar, ele se recupere o mais breve possí
vel e possa, tenho certeza, sem nenhuma preOcupação e sem nenhum temor, 
continuar a sua caminhada, na sua longa evangelização dos povos que ele 
vem efetuando. 

Para nós, um humilde cristão católico, é com profunda emoção que, ra
lando em nome do povo da nossa terra, neste momento, externamos todo o 
pesar, toda a dor e todo sofrimento que, tenho certeza hoje, neste momento, 
católicos ou não, o mundo inteiro sofre nesta oportunidade. 

Mas, pedimos a Deus- que o sacrificio, a dor, o sofrimentõ-do mais ilustre 
dos homens nesta terra, possa servir de exemplo para que entendamos nós, 
que a violência nada constrói, que o uso da força pode levar a exageros tão 
brutais como este que, hoje, estamos a sofrer. Mas que a paz, mas que a com
preensão, mas que o diálogo, mas que o respeito, à lei, mas que a liberdade, 
mas que a justiça entre os homens é que poderá fazer com que, no futuro, es
ses atentados desapareçam e possamos viver, realmente, um Brasil melhor e 
um mundo melhor, onde haja liberdade, onde haja mais compreensão, onde 
não haja uma diferença tão grande entre nações tão fortes e tão ricas e outras 
numa miséria tão grande e tão humilhante, e que dentro de cada nação eles 
possam viver num regime onde tenhamos liberdade com respeito, e onde as 
diferenças entre as camadas sociais não atinjam níveis absurdos que nós ve
mos na huma-nidade. 

Mi_nha palavra de solidariedade, de fé, de amor e de esperança, e a minha 
reza no sentido que Deus tenha piedade da humanidade e dê forças para que 
o nosso Santo Padre tenha condições de vencer mais essa fnjustiça. 

Era _o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.; 

O SR. PRESIDE.~TE (Lenoír Vargas)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.} 

S. Ex'- não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire. (Pausa.) 
S. Ex' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides. (Pausa.} 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lázaro Barboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (PMDB- GO. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.)- -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Pretendia, hoje, Sr. Presidente, proferir um discurso de análise dos 
problemas que existem na. chamada região da Estrada de Ferro de Goiás, es
peci~lmeiJ.te da minha cidade _natal, OriZona. 

Infelizmente, Sr. Presidente, a tragêdia ocorrida no Vaticano, que ferin
do Sua Santidade o Papa João Paulo II atingiu por inteiro a humanidade, fez 
com que todos nós tenhamos nossos pensamentos voltados para o Sumo 
Pontíficie em .orações para que Sua Santidade possa, dentro em breve, estar 
plenamente restabelecido e continuar o seu Potificado, que já entra, agora, 
pelo terceiro ano, inaugurando uma hora nova na vida da Igreja, pois João 
Paulo ii se- trans~ormou no Papa Andarilho, no homem que, calçado com as 
sandálias do Pescador, tem p~rcorrido os mais distantes pontos da Terra, no 
seu trabalho de pregar a paz, a compreensão entre os homens e, sobretudo, a 
justiça social. 

Logo após as primeiras notícíaS, Sr. Presidente, como todos os_ que inte
gram esta Casa, e, como tenhO certeza, to"do o povo brasileiro, fiquei tão cho
cado que, efetiv~mente; não tive nem mesmo melhores condições de racioci
nar. 

Lembrei-nii.(-ãp~Í1as, Sr: Presideliú:, de que no ano passado, no dia 22 de 
outubro, naquela mesma Praça de São Pedro, depois de ter a oportunidade de 
um -encontro proivad.o -corri Suã Santidade, onde João Paulo II lembrava sua 
viagem ao Brasil e, com Ínuita emoção, relatava ter sentido a_ maior emoção 
da sua vida nas visítas que fez a uma f<ivda no Rio de Janeiro e a um lepro
sário em Beléin dO Pará. 

Enquanto me leinbrava da ·visita que fiz a Sua Santidade, enquanto me 
lembr:ava em que logo depois Sua Santidade se deslocava para a Praça de São 
Pedro, onde cumpria um ritual hoje repetido, e repetido sempre às quartas
feiras, quando distribui benção apostólica aos povos do mundo inteiro que ali 
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se concentram, eu fiquei chocado, Sr. Presidente, ao imaginar que pudesse 
existir alguém capaz de sacar brutalmente de uma amia e investir contra a 
vida de um homem que se tornou o grande símbolo da paz no mundo contur-
bado em que vivemos. - - ---

Assim, Sr. Presidente, não farei o discurso que-p-retendia fazer. Junto 
apenas minha voz modesta, de filho de lavradores da região da Estrada de 
Ferro de Goiás, região de um povo muito católico, que, a esta altura, estará 
todo ele ajoelhado e pedindo a Deus pela saúde do Sumo Pontífice, na certeza 
de que a Criador há de pe'ftnitir queJoãó Paulo II prontamente se restabeleça 
e continue a pregar pela paz e pela compreensão entre Os homens. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Evandro Carreira. 

O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (PMDB- SP. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Prefeitura de São Bernardo do Campo. São Paulo, dispõe de uma das 
mais perfeitas redes de educação pré-escolar do Brasil, cuja estrutura Co~ 
meçou a ser desenvolvida a partir de 1960 na Administração Lauro Gomes de 
Almeida, conhecido como ·~o prefeito das crianças". 

Nas duas últimas décadas, São Bernardo assistiu a um crescimento cons
tante, não apenas quantitativo, mas principalmente qualitativo, de todo um 
sistema de educação destinado à criança, que hoje conta com 36 estabeleci
mentos, denominados Escolas Municipais de Educação Infantil, alêm de 15 
classes anexas e um Serviç:o de Parques_ Infantis, atendendo um total de 
12.849 crianças. . · 

A atual administração municipal tem se notabilizado pela concentrãção 
de recursos humanos e materiais no setor educacional, preocupada com o 
permanente aperfeiçoamento-dos iriStruinentos de- formação da criança de 
hoje- o homem de amanhã. Tanto é assim, que foi el_aborado um "Plano do 
Sistema de Educação Pré-Escolar da Prefeitura do Município de São Bernar~ 
do do Campo", com a colaboração de professores, diretores e técnicos da 
rede municipal de educação pré-escolar, fundamentado em modernas teorias 
pedagógicas e, principalmente, amparado pela fé nos direitos humanos fun~ 
damentais, na dignidade e no valor do ser humano. 

Assim, sendo, desejo expressar aqui meus cumprimentos ao Prefeito Tito 
Costa e à sua equipe de trabalho, bem como a todo o povo de São Bernardo 
do Campo, pela extraordinária contribuição que o Município presta à edu
cação pré-escolar no Brasil, setor_para o qual cada vez mais se vo.ltam as 
atenções dos especialistas em educação de todQ O-mundo. 

Recebo, também, da Federação Nacional dos Empregados em Empresas 
de Seguros Privados e Capitalização-e de Agentes Autônomos de Seguros Pri
vados e de Crédito, os Anais do 29 Encontro Nacional dos Securitârios, reali
zado em Blumenau, Santa Catarina, de 15 a 17 de outubro de 1980. 

O conclave teve grande repercussão nacional e discutiu problemas como 
a nova política salarial, a legislação sobre greve, o FGTS e a estabilidade no 
emprego, além de comprovar, mais uma vez, elevado grau de responsabilida
de e extraordinária capacidade de mobilização nacional dos securitários, aos 
quais, nesta oportunidade, envio meus cumprimentos e dou O testemunho de 
minha crescente admiração. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -Concedo a palavra ao nobre 
Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON (PDS- ES. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Quando eu me encontrava sábado último, na capítal de riieu Estado, li, 
na 3' página da edição de A Gazeta, convite do Vereador_Apolinãiio Marinho 
de] Maestro aos três senadores d_o Espírito Santo para assistirem ao encerra
mento das ati•ôdades da benemérita Santa Casa de Misericórdia. O represen
tante do povo de Vitória_na Câmara Mun-iciiiãl"àtribui aos meus nobres cole
gas Dirceu Cardoso e Moacyr Dalla, e a mim, a respOnsabilidade pelo fecha
mento daquela instituição, que lhe parece imínente;- Segundo alega, por ••falta 
de verbas federais, estaduais e municipais". 

Como se trata evidentemente de uma acusação infundada e profunda
mente injusta, apressei~ me em conceder entrevista ao mesmo jornal, desta-

cando que "desde a promulgação da Constituição de 1967, a elaboração dos 
Orçamentos públicos passou a ser de exclusiva responsabilidade do Executi
vo, não podendo mais os-p-arlamentares nos 3 níveis, federal, estadual e muni
cipal, tomarem a inicíativa de qualquer aumento das despesas públicas". 

Acrescentei que, em 1976, eu mantivera conta to com o provedor da San
ta C as_ª_._ Dr. Laélio Lucas, a fim de debater os problemas que, já naquela épo
ca, o hospital enfrentava~-SUgeri-lhe o lançamento de uma ampla campanha 
popular com a mobjlização de todos os órgãos de comunicação social, com o 
objetivo de arrecadar, imediatamente, contribuições da comunidade e entrar 
em cantata com.as lideranças empresariais do Espírito Santo, no sentido de 
ser conseguida uma ampliação do quadro de sócios contribuintes, pessoas 
físicas e jurídicas, capaz de garantir, em carãter permanente, os recursos ne
cessários à manutenção da Santa Casa. Entretanto, as sugestões não foram 
aceitas e a instJtuição conseguiu o nurrierârio de que precisava para evitar o 
colapso de suas atívidaçles. _ 

Na edição de anteontem de A Gazeta. o prOVedor reduziu as proporções 
da crise anunciada pelo Vereador Apolinário dei Maestro, nos seguintes ter
mos: 

"0 provedor da Santa Casa de Misericórdia, Laélio de Almeida Lucas, 
disse ontem desconhecer a versão de crise no hospital, apresentada pelo Dire
tório Acadêmico daEMESCAN (Faculdade de Medicina mantida pela Santa 
Casa). Ao mesmo tempo, anunciou que, nas mudanças que estão se proces
sando na entidade, não haverá redução de internamentos e sim de leitos." 

Ele confirmou~ no entanto, que, com as modificações, será Preciso dimi· 
nuir o quadro de funcionários. Laélio Lucas explicou ainda, que um dos 
problemas apresentados pela Santa Casa deve-se ao fato de estar, hoje, com 
uma dívida de mais de 23 milhões de cruzeiros. Entretanto, acrescentou o 
provedor, que não é esta a causa do remanejamento hospitalar, mas, sim, o 

· déficit operacional elo momento. Segundo ele, no Orçamento de 1981, está 
prevísto um dêficit financeiro da ordem de 33 milhões." 

Laélio _Lucas citou, ainda, que há muito tempo não vem recebendo ver
bas federaiS', eSt3dUais.e mu-nicipais. Mas também não falou sobre as dívidas 
que tem a Prefeitura de Vitória para Com- a entidade, cerca de 2 milhões, sobre 
o corte de verbas por p·arte do Governo ~tadual e sobre o atraso e mau paga· 
mento do lNAM PS, conforme ele próprio expôs aos alunos da EMESCAN." 

Os esclarecimentos que prestei ao jornal A Gazeta, em defesa dos sena
dores capixabas não satisfizeram o Vereador Apolinário del Maestro, que 
anunciou, ontem, em-entrevista ao jornal A Tribuna. de Vitória, sua decisão 
de promover um comício, na praça mais central da cidade, contra os parla
mentares federais do Espírito Santo, já agora incluindo toda a nossa bancada 
na Câmara dos DeputadOs. 

O Vereador espera reUnir mais de 10.000 pessoas nessa manifestação de 
repúdio-aos representantes capixabas no Senado e na Cârilara dos Deputa~ 
dos. 

-No momento em que o Poder Legislativo luta pela reconquista de suas 
prerrogativas, que foram drasticamente reduzidas nos últimos 17 anos, é alta
mente inconveniente um movimento com o objetivo de atribuir aos parla
mentares uma- culpa· que- não lhes cabe, como nesse episódio capixaba. 

O Governador Eurico Rezende já declarou à imprensa que estâ tomando 
todas as providêndas ao se\1 alcance em favor da Santa Casa de Misericórdia, 
que é uma das numerosas iristituições do mesmo gênero afetadas por graves 
dificuldades financeiras. 

Jogar pedras sobre o Poder Legislativo, a que, aliás, pertence o bravo 
Vereador de Vitória, defensor de tantas entidades filantrópicas, não contribui 
para a soluÇão de problemas Como os que estão inspirando a realização, em 
Vitória, de concentrações populares. 

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

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Não há mais oradores inseri-
tos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designan
do para a extraordinária das 18 horas e 30 minutos de hoje, a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

-l-

Discussão, em turno único, da Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado n' 71, de 1979 (n' 2.238/79, na Câmara dos Deputados), do Senador 
Franco Montara, que revoga o art. 18 do Decreto-lei n9 5, de 4 de abril de 
1966, e dâ outras providências, tendo 

PARECER FAVO RÃ VEL, sob n' 123, de 1981, da Comissão 
-de Legislação Social. 
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-2-
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exte

riores sobre a Mensagem n• 82, de 1981 (n• 147/81, na origem), de 27 de abril 
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deli
beração do Senado a escolha do Sr. João Hermes Pereira de Araújo, Ministro 

de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasil junto à República da Colômbia. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Estã encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 28 minutos.) 

ATA DA 62~ SESSÃO, EM 13 DE MAIO DE 1981 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

- Extraordinária -

PRESIDltNCIA DO SR. GILVAN ROCHA 

ÀS /8 HORAS E 30 M{NUTOS, ;IÇHA_l!f,_SE P/IESENTES OS SRS. Art. 4• A inobservância do _disposto nesta lei acarretarã ao infrator, 
SENADORES:_ além da eX.ed.1ção i-mediata do contrato de fina_nciamento, com a exigência, de 

uma só vez, de todas as parcelas vencidas e vincendas, inclusive juros, multa 
Laélia de Alcântara - Jorge Kalume --Eunice Michiles - Evandro de 10% (dez por cento) sobre 0 total do crédito concedido. 

Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Jarbas Passarinbo - Art. 59 0 Poder Executivo· regulamentará esta lei no prazo de 90 (no-
Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire- Alberto Silva --Bernardino venta) dias contados de sua publicação. 
Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto -~José Líns- Mauro Benevides- Art. 6<? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Agenor Maria- Dinarte Mariz- Martins Filho- Cunha Lima- Hum- Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário. 
berto Lucena-- Milton Cabral-·Aderbal Jurem a- Marcos Freire- Nilo 
Coelho- João Lúcio-- Luiz Cavalcante- TeOtônio Vilela- Gilvan Ro- Justificação 
cha- Lourival Baptista- Passos Pôrto- JU:iahy Magalhães·- Lomanto A -principal caracteríStica físíéi (fQ nossO País é a dimensão do território, 
Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- João Calmon- Amaral Peixoto acíma dos _oito milhões de quilômetros quac;irados. Não excessiva, contudo, é 
-Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- lta!J1ar Franco a população, jã que, segundo o Ceriso Demográfico de 1980, atingia 
- Murilo Badaró- Tancredo Neves- Amaral Furlan- Franco Montoro 119061470 habitantes, o_ que resulta numa derisidade demográfiCa (habitantes 
-Orestes Quêrcia- Henrique Santillo- Lâzaro Barboza- Benedito Ca· por cjuilômetro quadrado) da ordem de 14,08. · 
nelas- Gastão MUller- Vicente Vuolo- José Fragelli- Mendes Canale Temos, portanto, um vasto território, -telã.tivamente pouco pressionado 
- Saldanha Derzi - Affonso Camargo -José Richa - Leite Chaves - em termos demográficos, o que tornã -ii-iexj;licáVel o fato_de sermos importa-
Evelásio Vieira- Dejandir Dalpasquale- Lenoir Vargas- Pedro Simon dores de gêneros alimentícios de-primeira -necessidade. -
- Tarso Outra. O desempenho agropecuáfió braSileirO tem sido fraco. Muito embora o 

0 SR. PRESIDENTE (Gílvan Rocha) _ A lista de presença acusa 0 . produto real do setor tenha evoluído em torno de 6,8% em 1980, significando 
comparecimento de 61 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro um incremento físíCo realmente expressivo, no triênio 1978-1980, porém, ore-
aberta a sessão. . sultado não excedeu a média de 2,6% anuais, redundando numa oferta inca-

Sob a proteção de Deus. inici~mos O ossos trabalhos paz de satisfaZer a demanda naciorial- desses bens. 
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1 9-Secretário. Na medida em que a oferta agropecuâria responde apenas em parte à deR 

manda, a tendência é crescer a pressão do consumo sobre os preços. EnquanR 
t"tido o seguinte to, por exemplo, o custo de vida se elevou em 1979 e 1980, respectívainetite, 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 100, DE 1981 de 76,0% e 86,3%, no Rio de Janeiro, o cUsto da alimentação, um dos seus 
Fixa em 5% (cinco por cento) a área agricultável, nos projetos pe- componentes, apresentou variaçãO superior nos dois anos citados - 86,4% e 

cudrios e agrlcolas, inclusive os integrados a projetos industriais, e os 90,9%. A fonte desses dados é a Fundação Getúlio Vargas, e para não isolar 
de reflorestamento, localizados no Nor_te e Nordeste e financ-iados por apenas em uma unidade da Federação o problema, o que poderia distorcer a 
entidades oficiais de crédito, ou recursos públicos repassqdos, obriga- análise, cabe apresentar outras_ infOrmações complementares e que corrobo-
toriamente utilizada no cultivo de arroz, feijão, mandioca e milho, e dá ram com a nossa primeira afirmação. Segúndo o Boletim do Banco Central 
outras providências. do Brasil, de janeiro de 1981, com base em informações de diversas outras 

instituições, o mesmo fenômeno se verificou em Q_utras cidades brasileiras, 
O Congresso Nacional decreta: sem ex.áção, como São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis e 
Art. 19 No mtnimo 5% (cinco por cento), em cada fase anual de implan- Distiito Federal. 

tação, da área agricultável nos projetas pecuãrío"s e agrJcoias, inclusive os in- No Norte e Nordeste, segundo pudemos verifiCar, os preços dos gêneros 
tegrados a projetas industriaíS, e os de- iCiloreStamento, localizados _n~:s re- alimentícios se elevaram tanto que se colocaram fora do poder aquisitivo da 
giões' Norte e Nordeste e financiados com recursos -provenientes de enth.iades população, agravando a Situação de pobreza que de há muito grassa nas cita-
oficiais de crédito, de programas especiais, ou por intermédio de repasses de das regíões. 
recursos públicos autorizados a bancos privados, deverão ser utilizados no Ao lado disso, os projetas rurais de investimento, no Norte e Nordeste, 
cultivo de arroz, feijão, maridioca e milho, facultado o plantio associado ou agrícolas e especificamente os pecuãrids, são beneficia dós conijuros altamen-
separadamente, dentro da mesma gleba, em proporções iguais da área reser- te subsidiados e prazos alongados de carência, advindes dos orçamentos 
vada no respectivo projeto, nos termos deste artigo. públicos, sem grandes vantagens para as mencionadas regiões: 

§ 19 O disposto no caput deste artigo aplica .. se aos projetas de idênticaS - Podemos dizer mesmo que os recursos que recebem são os mesmos que 
caractertsticas, beneficiários de incentivos fiscais, nas áreas das respectivas faltam para o desenvolvimento daquela agricultura alimentar básica, do ar-
Superintendências de Desenvolvimento Regional, da Amazônia (SUDAM) e roz., feijão, mandioca e milho, desde que o recurso escass·o, o capital, é-lhes 
do Nordeste (SUDENE). _ __ _ __ ___ propiciado em detrimento da atividade produtiva capaz de contribuir para a 

§ 29' Na execução da implantação dos projetas, terã absoluta prioridade melhoria do bem-estar imediato das- populações regiOnais. 
e precedência o cultivo da ãrea na forma prevista neste artigo. O Projeto que ora apresentamos-não Vis~ca ferir direitos, apenas reduz a 

§ 3'<' Ãs prorrogações ou renovações de projetes aplicam-se, de igual área de favor, e torna compulsória a produção de gêneros agrícolas de primei-
modo, as disposições deste artigo. ra necessidade nesses projetos que receberif beneficias de juros baixos e carên-

Art. 2'<' Os critérios de elaboração, avaliação e fiscalização, específicos cias amplas. · · 
de cada entidade financiadora:, repassadora, ou executora da política de de- O seu objetívo deriva da obrigatoriedade que estatui, de no mínimo cin-
senvolvimento regional, aplicâveis aos projetos favorecidos por financiamen- co por cento da ârea agricultável dos projetas pecuários e agrícolas, inclusive 
tos, estendem-se aos projetes de cultivo mencionados no artigo 19 desta lei. os integrados a projetas industriais, e os de reflorestamento, serem cultivados 

Art. 3' As safras resultantes da aplicação do disposto nesta lei somente com arroz, feijãO, mandioca e milho. O que se pretende é um aumento da pro-
poderão ser comercializadas na respectiva região produtora, vedada qualquer dução desses gêneros de primeira necessidade, em regiões cujas populações 
modalidade de exportação, salvo na hipótese de excedente de consumo, efeti- cresceram bastante nos últimos dez anos (63,5% no Norte e 24,0%, no Nor-
vamente comprovado. deste) e onde o fenômeno das altas dos_ preços é assustador. 
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Havendo p dução, o preço baixa, desde que a exportação seja uma saí
da para os exce1 .tt::s de consumo, e não a motiyação priricip31. Esta é a se
gunda ídéia-forç,'.t do Projeto, porquanto acredftamos que o fundamental ver
dadeiramente esteja em produzir mais e-vender na própria região produtora, 
pois uma das vantagens disso é a melhor informação por parte do consumi
dor, que saberá, pelos caminhos da competição, e_ncontrar o melhor preço. 

As demais determinações do Projeto são complementares a ele, especial-
mente aquela c;ue penaliza o infrator do que nele vai estabelecido. -

Sala das Se;;sões, 13 de maio de 1981. __:.Alexandre Costa. 

(Às Comissàes de Constituição e Justiça, de Agric~u-[tura, de Eco
nomia e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- O projeto lido será publicado e 
remetido às comissões comPetenteS.-· ----

0 SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão; em turno único, dã. Errienda da Câmara ao Projeto 
de Lei do Senado no 71, de 1979 (n' 2.538(79, na Câmara dos Depu
tados), do Senador Franco Montoro, que revoga o art. 18 do 
Decreto-lei n'i' 5, de 4 de abril de 1966, e dá outras providências, ten
do 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 123, de 198!, da Comissão 

- de Legislação Sociàl. 

Antes de submeter a matéria à apreciação dO Plenário a Presidência es
clarece que a emenda da Câmara dos Deputados constituf um substitutivo. 

Assim sendo, nos termos do art. 321 do Regimento Interno, será consi
derado série de emendas e votado-, separadamente, por artigos, parágrafos, 
incisos, alíneas e itens, em correspondência aos do projeto emendado, salvo 
aprovação de requerimento para votação em globo ou por grupos de disposi-
tivos. -

Em discussão o substitutivo. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão. 
Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. 1 "'-Secretário. 

E lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO No 93, DE 1981 

Nos termos do art. 321, infine~ do Regimento Interno, solicito a votação, 
em globo, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n"' 7 I, de 
1979. -

Sala das .Sessões, 13 de maio de 1981.- Mauro Benevides. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Aprovado o requerimento, 
passa-se à votação, em globo, do substitutivo. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o substitutivo, queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, a matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIOENTE {Gilvan Rocha) - Item 2: 

Discussão,' em turno único, do Parecer da ComiSsão de Re
lações Exteriores sobre a Mensagem n' 82, de 1981 (nO 147/81, na 
origem), de 27 de abril do corrente ano, pela qual o Senhor Presi
dente da Repúbliça submete à deliberação do Senado a escolha do 
Senhor João Hermes Pereira de Araújo, Ministro de Primeira Clas
se, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República da Colômbia. 

A matéria, noS-termoS--da alínea "h" do art. 402 do Regimento Interno, 
deverá ser apreciada em sessão secreta. _ 

Solicito aos Srs. funcionários as providência-s necessárias a fim de que 
seja respeitado o dispositivo regimental. 

(A sessão torna-se secreta às 18 horas e 35 minutos. voltando a 
ser pública às 18 horas e 45 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Sobre a mesa, redação final 
que será lida pelo Sr. 19-Secretârio. 

_(lida q s_eguint~. 

PARECER N• 174, DE 1981 
Da Comissão de Redaçào 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n? 7/, de 1979 (rtf' 

2.538(79, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n971, 

de 1979 (n' 2.538/79, na Câmara dos Deputados). que revoga o artigo 18 do 
Decr_eto-lei n9 5, de 4 de abril de 1966, e dá outras providências. 

Sala das Comfssões, 13 de maio de 1981.- Murilo Badaró, Presidente- -
Saldanha Der~i. Relator ~ Aderbal Jurema. 

ANEXO AO PARECER NO 174, DE 1981 

Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n~' 71, de 1979 (n~' 

2.538/79, na Câmara dos Deputados), que revoga o art. 18 do 
Decreto-lei nP 5. de 4 de abril de 1966, e dd outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' 10 revogado o art. 18 do Decreto-lei no 5, de 4 de abril de 1966, 

com a redação que lhe foi dada pelo art. 2• da Lei no 5.480, de lO de agosto de 
1968. 

Art. 2'? Os trabalhadores avulsos que exercem funções de direção e che
fia nas operações de carga e descarga serão distribuídos pelo rodízio dores
pectivo sindicato e remunerados pelas entidades estivadoras ou pelos toma
dores de serviço. 

§ 19 São excluídos das normas do presente artigo os conferentes de car
ga e descarga ocupantes das funções de chefia e de ajudante, considerados 
parte integrante da equipe, os quais confín-uarã-o sendo credenciados, pelas 
entidades estivadoras ou pelos tomadores de serviço, de preferênCia entre os 
sindicalizados. 

§ 29 As eritidades estivadoras ou os tomadores de serviço promoverão 
entre os credenciados o sistema de rodízio, cabendo aos respectivos sindicatos 
fiscalizar sua fiel execução, de modo a permitir uma divisão equitativa dõ tra
balho e da remuneração. 
. § 39 O c()nferente de carga e descarga não poderá ser credenciado por 
mais de uma entidade eStivadora ou por mais de um tomador de serviço. 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4~' Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Sobre a redação final lida, há 
requerimento de dispensa de interstício, que será lido pelo Sr. 19~Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO No 94, DE 1981 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeremos dispensa de 
pUblicação, para imediata discussão C votação, da redação final do Projeto de 
Lei do Senado n' 71, de 1979. 

Sala das Sessões, 13 de maio de 1981.- Bernardino Viana- Mauro Be
nevides. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Aprovado o requerimento, 
passa--se- à irD.ediata aPreciação da redação- final. · 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro~a encerrada. 
Em votação. Os Srs. Senadores que a aprovam qUeiram permanecer sen~ 

tados. (Pausa.) Aprovada. 
A matéria vai à sanção. 

O SR_ PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Nada mais havendo que tra
tar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de 
amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

I 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 70, DE 1980 

(Em regime de urgência- art. 311, ''C'\ do RegimentO Interno) 

P(ojeto de Lei do Senado n' 70, de 1980, do Senador Humberto Lucena, 
q11:e dispõe sobre coligação partidâria1 e dá outras providências, tendo pare
cer oral, da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e, no mérito, pela rejeição. 

2 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n~' 303, de 1979-

DF, que institui a taxa de limpeza pública no Distrito Federal, e _dâ outras 
providênci"as, tendo 
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PARECERES, sob n•s 710 a 7!2e 1.029 a 1.031, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça -JP pronunciamento: pela constitucionalida

de e juridicidade; 2P pronunciamento:· (reexame solicitado cm plenário)~ favo
rável, com Emenda n~ 3-CCJ, que apresenfa; 3~' pronunciamento: (prestando 
esclarecimento solicitado pela Comfssão do Distrito Federal); 

- do Distrito Federal- fr> pronunciamento: favorãvel, nos termos das 
Emendas de nl?s 1 e 2-DF, que apresenta, com voto vencido, em separado, do 
Senador Itamar Franco; 2P pronunciamento: favorável ao projeto e à emenda 
da Comissão de Constituição e Justiça; e 

-de Finanças, favorável ao projeto e às emendas da Comissão do Dis
trito Federal, como voto vencido dos Senadores Affonso Camargo e José Ri
eh a. 

3 

Votação, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade, 
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
nl? 305, de 1977- Complementar, do Senador Itamar Franco, que dã nova 
redação aos parágrafos 29, 39, 49 e 59, e acrescenta parágrafos (antigos e no
vos) à Lei n' 5.172, de 25 de outubro de !966 (Código Tributário Nacional), 
tendo 

PARECERES, sob n•s 222 e 1.233, de 1979, e 1.013, de 1980, da Comis-
são 

__,de- ConstituiçãÓ e Justiça, - fP pronunciamento - pela inconstitucio
nalidade, com voto vencido dos Senadores Tancredo Neves, Cunha Lima, 
Hugo Ramos e Amaral Furlan; }fi pronunciamento- (reexame solicitado em 
plenário), ratificando seu parecer anterior; e Jfl pronunciamento --(reexame 
solicitado em plenário), mantendo seus pareceres anteriores, com voto venci
do dos Senadores Leite Chaves e Cunha Lima. 

4 

Votação, em turno ónico (apreciação preliminar da constitucionalidade, 
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n(l 196, de 1979- Complementar, do Senador Franco Montoro, que dispõe 
sobre o pagamento de pensão aos dependentes do trabalhador rural falecido 
antes de 31 de dezembro de 1971, tendo 

PARECERES, sob n•s 43 e 1.005, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça- J? pronunciamento: pela" inconstitucionali· 

dade, com voto vencido dos Senadores Leite Chaves e Cunha Lima; 2P pro
nunciamento - (reexame- solicitado em plenãrio): mantendo seu pronuncia
mento anterior, com voto vencido dos Senadores Leíte Chaves e Cunha Li
ma. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 172, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 1.258, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a elevar 
em Cr$ 1.785..620,157,75 (hum bilhão, setecentes e oitenta e cinco milhões, 
seiscentos e vinte mil, cento e cinqüenta e sete cruzeiros e setenta e cinco cen
tavos) o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos L259 e 1.260, de 1980, das Comissões: 
- d~ Coiistituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de ltlunidpios. favorável. - · 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 177, de 1980(apre
sentado pela Comissão de E.::onomia como-conclusão de seu Parecer n9 L273, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mossoró (RN) a elevar em 
Cr$ 315.464.65.2,36 (trezentos e quinze milhões, quatrocentos e sessenta e 
quatro mH, seiscentos e cinqüenta e dois cruzeiros e trinta e seis centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.274 e 1.275, de [980, das Comissões: 
-de Constituição e Ji~Hi(a. pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de A!unicfpios, favoráveL 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nq 178, de 1980 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 I .277, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de-Rio das PedraS (SP) a elevar 
em Cr$ 29.983.645,00 (vinte e nove milhões, novecentos e oitenta e três mil e 
seiscentos e quarent<:J e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob nos 1.278 e 1.2-7-9, de 1980, das Comissões: 
- de Constitui("ão e Justiça. pela constitucionalidade e jurídicidade: e 
-de ll--f?tttidpios. favorável. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9179, de I980(apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer fl9 1.280, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC) a elevar 
em Cr$ 1.530.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta mil cruzeiros) o mon

, tante de sua dívida consolidada, tendo 
PARECERÉS, n•s 1.281 e 1.282, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios. favorãvel. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 1801 de 1980(apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 L283~ 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araripina (PE) a elevar em 
Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.284 e 1.285, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionaHdade e juridicidade; e 
- de- Municípios. favorâvel. 

lO 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 181, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n<' 1.286, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Arês (RN) a elevar em Cr$ 
1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil e cem cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.287 e !.288, de 1980, das Comissões: 
----de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridlcidade; ·e 
-::-de Municípios. f~voráveL 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n(l 182, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.289, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) a ele
var em Cr$ 23.600.000~00 (vinte e três milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.290 e.L291, de 1980, das Comissões: 
-de Constituicào e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de--Municfpios; favorável. 

12 

Votação. em turno único~ do Projeto de Resolução n9 l83, de l980 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.292, 
de !980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campos Belos (GO) a elevar 
em Cr$-895.100,00 (oitocentos e noventa e cinco mil e cem cruzeirOs) o mon~ 
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.293 e 1294, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução fi9 184, de 1980 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.295, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dueré (GO) a elevar em CrS 
767.700,00 (setecentos e sessenta e sete mil e setecentos cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.296 e 1.297, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constituciona1idade e juridicidade; e 
- de Municfpios. favoráveL 

14 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 189, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer O 'i' 1.310, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Velho (RN) a elevar 
em Cr$ 2.909.300,00 (dois milhões, novecentos e nove mil e trezentos cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.311 e 1.312, de 1980, das Comissões: 
-de Constitui("ão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de ,Hunidpios, favorável. 

15 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 194, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 1.325, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Teresína (PI) a elevar em 
Cr$ 37.265.300,00 (trinta e sete mílhões, duzentos e sessenta e cinco mil e tre
zentos cruzeíros) o montante de sua dívída consolidada, tendo 
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PARECERES, sob n•s 1.326 e 1.327, de 1980, das Comissões: 
- de Constituicãõ e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpfos, favorável. 

16 

Votação, em turno único, do PrOjeto de Resolução n9 201, de 1980 (éipre
sentado pela Comissão de Finançâs como conclusão de seu Parecer n9 1.345, 
de 1980, com voto vencido, em separado, do Senador Lázaro Barboza), que 
autoriza o Governo do Estado de Goiás a reã.Iízar operação de empréstimo 
externo no valor de USS 35.000.000,00-(trinta e cínco milhões de dólares 
norte-americanos) destínados a financiar progr.amas do EstaQo, tendo 

PARECER, sob n• 1.346, de 1980, da Comissão 
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

17 

Votaç-ão, em turno único, do PrOjeto de ResolUção n9 -~,--di!-1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 4, de 
1981, com voto vencido do Senador Lãzaro Barboza), que autoriza o Gover
no do Estado de Pernambuco a realizar empréstimo externo no valor de USS 
25.000.000,00 (vinte -e ciilco milhões de dólares norte--americanos) ou o eqUi
valente em outra moeda, destinado ao desenvolvimento agropecuário do Es
tado, tendo 

PARECERES, sob n•s 5 e 6, de 1981, d"as Comissões: 
-de ConstituiÇão e -Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

18 
Votação, em turnõ único, do -Projeto de Re_soluç~o n" 21, de 1981 (ap;e

sentado pela Comissão de Finanças ~como Conclusão de seu Parecer n9 108, de 
1981, com voto vencido dos Senadores José Fragelli e Affonso Çamargo), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul (SP) a realizar ope
ração de empréstimo externo, no valor de US$ 20.000.000,00 (vinte milhões 
de dólares norte-americanos), destinado a financiar o programa de investi
mentos urbanos, tendo 

PARECERES, sob n•s 109 e llO, de 1981, das Comissões: 
- de CoJtStituicão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorâvel. 

19 

Votação, em turn?. único, do Projet<? de_ Resolução n9 20, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças Coffio- conclusão de seu Parecer n9 106, de 
1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a realizar 
operação de empréstimo externo, no valor de USS 20.000.000,00 (vinte mi

. lhões de dólares), destinado a financi~r programas de empreendimentos in
dustriais, agroindústria, infra-estrutura e promoção social, tendo 

PARECER, sob n• 107, de 1981, da Comissão _ 
- de ConstitUiÇão e Justiça; pela constitucionalidade e juridicidade. 

20 

Votação, em primeiro" -únicO,- do rrojeto de_._Lei do Senado_n9 351, de 
1979, do Senador Roberto Saturnino, que dispõe a respeito da especialização 
de engenheiros e arquitetos em .. Engenharia de Segurança do Trabalho" e da 
profissão de HTécnico de Segurança do Trabalho~•, e estabelece providências, 
tendo · 

PARECERES, sob n•s 863 a 865, de 1980, das"Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

Emenda que apresenta, de número 1-CCJ; 
-de Legislação Social. favorável ao Projeto e à Eme!l_da da -COmisSão_ çle 

Constituição e JustiÇa; e - - ---
-de Educarão e Cultura, favorável ao Projeto e à Errienda da Comissão 

de ConstituiçãO e JustiçÍl. - ----

21 

Votação, em primeiro turno (apreciaçãÜ-prelh1li!iar da constitucionali
dade, nos termos do a_rt. _296 do Regi_me~to__J~terQ.Új_t-do Projeto ~e Lei do Se
nado n9 49, de 1979, do Senador Orestes Quércia; que eleva o va-lor da impor
tância a ser depositada em favor do empregado, quando rescindido seu con
trato sem justa causa, alterando o artigo 69 ~a Lei do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço- 5. 107, de 13 de setembro de 1966- e determina outras 
providências, tendo -

PARECER, sob n• 1.02l5, de 1980, da Comissão 
-de Constituú;ão e-Justi(a, pela inconstitucionalidade, com voto venci

do em separado, do Senador Cunha Lima e vOto vencido dOs Senadores 
Franco Montoro e Tancredo Neves. 

-22 

Votação, em primeiro turno (àpreCiação preliminar da juridicidade, nos 
termos do art. 296 do Regini.ento Interno), do Projeto_ de Lei do Senado n~' 
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria eSpecial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo 

PARECER, sob n' 1.006, de 1980, da Comissão 
-de Constituh;ào e Justiça, pela injurididdade, com vota vencido dos 

Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Ader
bal Jurema. 

23 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n~' 142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, alterando dispositivo da 
Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Pre
vidência Social, tendo 

PARECER, sob n' 1.034, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça. pela inconstitucionalidade. 

24 

Votação, em primeiro turno (apredação preliminar-da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n~' 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do imposto de 
renda o 139 salário, tendo 

PARECER, sob n• 64, de 1981, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

25 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali~ 
dade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Proje-
to de Lei do Senado n• 163, de 1980, do Senador Orestes Quêrcia, que dispõe 
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo 

PARECER, sob n• 1.009, de 1980, da Comissão 
- ......_de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha) - Está encerrada a sessão. 

(Levam a-se a sessão às 18 horas e 55 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO- PELO SR. JOÃO CALMON 
NA SESSÃO DE 7-5-8I E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOÃ.O CALMON (PDS - ES. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Conselho Federal de Educação acaba de publicar um pormenorizado 
levantamento sobre o que charnanios de pirâmide educacional, ou seja, o volu
me de matrículas em cada série de nosso sistema de ensino regular, com indi
cações sobre a evasão e a repetência. Nesse es~udo revela~se um quadro críti~ 
co, apontando-se uma série de graves problemas que exigem imediata so
lução~ Embora não constJtuampropriamente uma novidade, sua persistência 
mostra a urgência com que precisam ser tomadas medidas corretivas. 

Revela a pesquisa do Conselho Fed_eral de Educação que estavam matri
culados na I• série -do piimeirograuc:;nL1978 - último ano ern que temos Cs
tat~stícas suficientemente precisas-a respeito- exatamente 6 milhões 924 mil 
187 alunos, em todo o Pais. Na oitava série, porém, esse total caía para I mi
lhão 91 mil 737 estudantes. Há, portanto, uma perda presumível de nada me
nos do q~e 842 alunos para cada mil que ingressam no primeiro grau, período 
9.e estudos que, eifl sua duração de oito anos, é obrigatório para todos, de 
acordo com a ConstifuiÇão Federal. _ _ __ 

Os dados do Conselho mostram também- q~e apenas a metade dos alu
nos qu-e ingressam no siStema de ensino~ matriculando-se na 1• série do pri
meiro grau, estuda por mais de um ano. Em 1978 havia, para esses 6 milhões 
924 mil alunos matriculados na 1' série, apenas 3 milhões 386 mil 187 matri-
culados na 2' série. -

Em outras palavras, revela-se que, ano a ano, substancial proporção dos 
alunos de nossas escolas as abandona por não lhe serem dadas condições para 
prosseguirem os estudos. COmo uma agravante: calcula o estudo do Conselho 
Federal de Educação que menos de um terço de nossos estudantes estã matri
culado na série que corresponderia à sua idade. Os demais estão um, dois ou 
mais anos atrasados. 

Este estudo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, deve ter chegado ao gabine~ 
te de todos os ro_eus nobres colegas- Distor,·ão, Série, Idade Escolar-, uma 
publicação do Conselho Federal de Educação e do Ministêrio da Educação e 
Cultura. Há um dado realmente alarmante: Na média nacional, 158, em mil 
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jovens que entram na I• série, termiOãm" a--Oitava sêrie. Mas, no Norte e no 
Nordeste, em vez de 158 alunos terminando a 8• série, há o seguinte quadro: 

No Piauí, apenas 44 entre 1.000; Marãnhão e Rondônia, 66; Cearã e 
Acre, 67; Bahia, 70; Paraíba, 73; Pará, 74; Alagoas, 78; Sergipe, 91; Rio Gran
de do Norte, 98. 

Enquanto a média nacional de crianças que terminam a 8• série é de 158, 
o Estado de São Paulo apresenta a média de 331 crhülçaS que-tertTiiriaril a 8• 
série. 

A partir da análise de dados semelhantes, embora não tão atualizado_s, o 
eminente professor José Vieira de Vasconcelos, ex-Presidente do Conselho 
Federal de Educação, pode fazer uma triste previsão.· se apticãda ao qlla&o a 
técnica da regressão_ tinear- diz ele-- ver-se-â que, entregue ao crescimento 
vegetativo, aos recursos do Estado c à inérciá do sistema de ensino, somente 
no ano 2266 conseguiríamos que todos os que se matriculam na 1' série con
cluiriam a 8• série do ensino fUndamental. Assim, moStra o professor, o -Brasil 
levaria a]nda três séculos para lograr que toda sua população tenha oito anos 
de escola obrigatória: e gratuita. 

Vemos, portanto, que o quadro está longe de se mostrar encorajador. E é 
impossível, ao nos referirmos a essa situação, não- nos determos, uma vez 
mais, no principal caminho para corrigi~la: conferir maior volume de recursos 
à educação, de modo a que tenhamos mais escolas, mais infra-estrutura de 
ensino e, assim, maior número de matrículas em todo o sistema de ensino, es
pecialmente no primeiro grau. 

Dissemos umã vez que ninguém-poderia exigir que a Revolução de 
março de 1964 tivesse capacidade para corrigir; durante os últimos anos, to
dos os erros, falhas e omissões que se acumularam desde o Descobrimento. 
Tive a oportunidade de repetir tal ponto de vista no Seminário sobre a refor
ma do ensino a que recentemente comp-areci, em Blumenau. 

Aproveito esta oportunídade para exaltar a inspiradora Blumenau, que 
teve o privilégio de contar como seu Prefeito-o nOSSo nobre e fulgurante cole
ga Evelásio Vieira, porque, naquele mUnicípio, a Prefeitura está gastando, 
não agora, mas desde os últimos anos, cerca de 38% do total da sua receita tri
butária. Declarei em Blumenau, com a mafor alegria, que eu saía de lâ acalen
tando um sonho; que um dia o Brasil pudesse trnasformar-se em termo de 
educação de PrimeirO grau, numa imensa Blumenau. 

É forçoso reconhecer, porém, que irifelizmente ainda não se conferiu à 
educação o necessáiro incentivO~ -a- indiSpensável piiOridade: 

Uma rápida análise da participação dô Ministério da Educação e Cultu
ra no orçamento da União nos fornece os elementos necessários para com
provar a _veracidade dessa afirmação. 

No quadro, mostramos o percentual atribuído ao MEC n-o orçamento 
da União, desde 1964: 

Ano União (Cr$ bilhões) MEC (Cr$ bilhões) Percentual 

1964 2.110.257 205.614 9,74% 
1965 3.774.963 417.968 11,07% 
1966 4.719.085 457.432 9,70% 
1967 6.943.198 604.644 8,71% 
1968 11.097.643 859.428 7,74% 
1969 14.229.267 1.23_6.646 8,69% 
1970 17.650.984 1.293.189 7,33% 
1971 23.099.700 1.566.154 6,78% 
1972 32.176.800 1.811.400 5,62% 
1973 43.833.500 2.283.813 5,21% 
1974 58.556.000 2.901.332 4,95% 
1975 90.247.261 3.893.359 4,31% 
1976 139.325.000 6:492.951 4,66% 
1977 287.540.536 16.056.071 5,58% 
1978 401.026.000 16.137.51_1 4,17% 
1979 569.799.500 33.609.975 5,90% 
1980 998.036.170 52.805.041 5,29% 
1981 2.077.600.000 100.910.792 4,86% 

Dessa maneira, a participação do Ministério da Educação e Cultura no 
orçamento, após chegar a_um pico de 11,07% no ano de 1965, caiu progressi
vamente. Chegou a um mínirilo de 4,31% para, noS últimos anos, estabilizar
se numa faixa entre 4,8% e 5,9%. Com essa escassez de recursos torna-se efeti
vamente dificil modificar um quadro de carências como o que revelamos. 

Costuma~se -apontar, a respeito, uma elevação nominal. Afirma-se que, 
em números absolutos, o volume de recursos do Ministêrio da Educação e 
Cultura tem crescido. O fato é inegável. No entanto, ninguém ignora que hâ 
uma enorme distância entre o crescimento nominal e o crescimento real, espe
cialmente no momento em que a inflação vem registrando taxas elevadas. A.s
sirri, se corrigidos os recursos orçamentários em função da distorção determi
nada pefa desvafodzaçãõ da inoeda", rio taremos que, na- verdade, os recursos 
do Ministério da Educação reduziram-se._Aplicando-se um corretor de 112%, 
correspondente à inflação de 1980, à sua dotação para esse ano, Vê-se que os 
52 bilhões de cruzeiros atribuídos ao MEC erif8-0 valeriam em 1979 menos de 
25 bilhões -de cruzeiros- mais exataniente 24 bilhõeS -908 mil. Em outras pa
lavras, _u~a quantia até inferior aos 33 bilhões .~e cruzeiros fixados pàra 1979, 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON (PDS- ES)- Com o maior prazer, nobre Se-
nador Humberto Lucena. ' 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Saudando V. Ex• pelo subs
tancioso pronunciamento que faz, no plenário do Senado, a respeito dos 
problemas relacionados com a educação no Brasil, eu desejaria, neste ponto, 
lembrar a V. Ex'- como são justas aS relviildicações dos estudantes brasileiros, 
que aí estão se reunindo em cOngressos, através da sua União Nacional de 
Estudantes, no sentido de reivindicar do GovernO o equivalente a pelo menos 
12% do Orçamento anual da União, para o dispêndio em educação. 

O SR. JOÃO CALMON (PDS- ES)- V. Ex• nobre Senador Humber
to Lucena, foí um dos signatários de uma proposta de emenda à Constituição 
de minha iniciativa, restabelecendo uma vinculação obrigatória de 12% do 
Orçamento Federal e J:le 24% dos orçamentos estaduais e municipais para a 
educação. 

Devo, entretanto, lembrar que esse crédito não deve ser dado a nenhum 
Senador da atualidade; porque, jâ eril -1961, a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional estabelecia que deveria ser reservado esse mínimo de 12% 
do Or·ç~mento Fedei-ai par8 a- Educação. 

De maneira que essa reivindicação que estã sendo defendida hoje não é 
nova e contou com o apoio entusiástico de todos os Senadores desta Casa, do 
antigo MDB e da antiga ARENA, mas, à última hora, infelizmente, surgiu, 
misteriosamente-, uma ordem partida do Olimpo governamental, determinan
do que parlamentares-do Partido do GOverno não comparecessem à reunião 
âo Congresso Nacional, a fim de que a emenda, que havia obtido a unanimi
dade do apoio do Senado, fosse rejeitada por falta de quorum. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Talvez, esteja na hora de V. 
Ex• reapresentar a sua proposta de emenda constitucional. 

O SR. JOÃO CALMON (PDS- ES)-, Nobre Senador Humberto Lu
cena, minha iniciativa" foi, depois, adotada por outros parlamentares que 
apresentaram propostas de emenda à ConstituiçãO no mesmO sentido. Des
graçadamente, e sem nenhuma ordem do Olimpo governamental, os parla
mentares não deram número suficiente para aprovação dessa emenda. Entre
tanto, no dia em que foi votada a proposta de emenda à Constituição implan
tando o divórciO no Brasil, houve o comparecimento maciço dos parlamenta
res e as galerias estavam superlotadas. 

Nós todos precisamos fazer um ato de contrição, uma autocrítica e reco
nhecermos que, desgraçadamente, neste País, ainda não foi reconhecida a ne
cessidade de ser conferida à educação a prioridade 1, 2 e 3 que ela mereceria. 

Essa situação, a que estou me referindo, tem repercussões internacionais 
e compromete, gravemente, a imagem do País no exterior. Não nos esqueça
mos de que o Anuãrio da UNESCO, a entidade que, no âmbito da Organi
zação das Nações Unidas, se ocupa da Educação e Cultura em todo o mundo, 
tem nos colocado sempre entre as nações cujo setor público proporcional· 
mente menos investe em seu sistema de ensino. 

Pasme agora o Senado Federal. 
Em 1970, ocupávamos o octagésimo lugar nessa relação, ordenada de 

acordo com a proporção dos gastos públicos com educação, em relação ao 
PNB -o que significa que 79 nações aplicavam em educação parcelas de seu 
orçamento superiores à por nós destinada a esse fim. Nos anos .seguintes, a si
tuação não melhorou. Em 1975, por exemplo, o Anuãrio da UNESCO nos 
colocava em 929Jugar. Repito, nós éramos o País n'~ 92, atrás não só de quase 
todos os países desenvolvidos, mas também de boa parte das nações do Ter
cei_rp Mund9, como Barba#Qs, Malásia, Botswana, Arg6Iia, Zâmbia, Bolfvia 
e tantos outros. 

O último anuário da UNESCO, edição de 1980, que exibo, neste mo
mento, para os meus nobres colegas, contém dados relativos a 1976- quan
do ficamos em 859 _lugar- e 1977, ano em que ascendemos um pouco nessa 
escala, ficando em 659lugar. Essa posição porém, deverã ser revista no próxi-
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mo AnuáriO, pois a relação de 1977 não chegaram, a temp·o de ser incluídos, 
dados relativos a muitas _nações que tradicionalmente investem parcelas ra
zoáveis de seus produtos em educação, a começar pela Alemanha Federal e 
~L . 

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

O SR. JOÃO CALMON (PDS- ES)- Ou;;o, com o maior prazer, o 
Senador José Lins. 

O Sr. José Uns (PDS- CE)- Senador João Calmon, eu não diria mui
to, se dissesse que V. Ex' é a voz mais forte e mais autorizada, p~ua falar sobre 
o problema de educação no País. De anos, conheço a luta de V. Ex• em prol 
da melhoria do sistema educacional braE~ileiro. Acompanho a sua luta, naCo
missão de Educação do Senado Federal. _luta que jâ vem de longa data e que 
tem produzido, os frutos mais auspicios()s de-quanro-se tem visto, nesse cam
po, em todo País. Merece V, Ex• a nossa admiração, o nosso apfeçõ, e porque 
não dizer, a admiração dos brasileiros, como figura que destacada no cenário 
nacional como dos grandes batalhadores pela melhoria do sistema educacio
nal brasileiro. Quero prestar esta homenagem a V. Ex' e o faço do íntimo do 
meu coração. Não há, talvez, assunto mais importante para ser cuidado do 
que esse que V. Ex' ora analisa com tanto brilho. Há poucos dias, nobre Se
nador, lendo um trabalho sobre a renda dos Estados Unidos, tomei conheci
mento de que há um verdadeiro movimentO naquele País para mudar a con
cepção do que seja capital fixo, do que seja investimentõ~-Râ muito se sabe 
que de toda a renda dos Estados Unidos, 20% ê proveniente do capital fixo, 
no sentido em que é entendido hoje na economia, e 80% é proveniente do hoje 
reconhecido capital humano, construído através da educação do povo. Vê V. 
Ex' que escolheu para objeto de sua dedicação, uma coisa que ê fundamental. 
Meus parabéns a V, Ex• pela luta que tem travado em prol da educação na~ 
cional e pelo discurso que estâ pronunciando hoje. 

O SR. JOÃO CALMON (PDS - ES) --, Sou muito grato a V. Ex•, 
nobre Senador José Lins, pelas suas generosas palavras que representam um 
novo e poderoso estimulo para eu continuar nessa luta em que V. Ex' tam~ 
bém tem se empenhado, há muitos anos. Em última análise, o que V. Ex• de
clarou foi síntetizado magistralmente por Emmanuel Kant, quando afirmou. 
.. A educação não é um problema; aedtii:ãÇãõ-e----o--problema"". Eu incluo, nesse 
pronunciamento, os quadros que copiei deste Anuário da UNESCO, ora co
locando o Brasil ora em 929, ora em 8.59 lugar, ora em 689 lugar. 

Eu me dispenso da leitura da lista dos anos de 1975, 1976 e 1977, que in
corporo a este pronunciamento. 

Em 1975, tínhamos ã. melancólica companhia; ·erif gz.,.lugar, em dispên
dios públicos com educação, em relação ao Produto Nacional Bruto, da 
1ndia, e Trinidad Tobago. Em 1976, estávamos,-ainda, em 85"'1ugar acompa
nhados da Jndia e de Hong Kong. Em 1977, a nossa posição era a 659, com_a 
companhia, não muito honrosa, para nós, de Chipre. Países que não encami
nharam dados há tempo de serem incluídos e que mantinham níveis elevados 
de investimento em educação: República Federal da Alemanha, Itâlia, Con
go, Costa do Marfim, Costa Rica, Jamaica, Santa Lúcia, Venezuela, Israel, 
Islândia, Austrália e Nova Guiné. 

O Sr. E1·elásio Vidra (PP- SC)- V. Ex• me permite? 

O SR. JOÁO CALMON (PDS - ES) - Com muito pràzer. 

O Sr. E1•e!ásio Vieirii (p_p-:..... SC)- Nós, brasileiros, olhamos muito para 
os pés e nos esquecemos da cabeça. Somos os maiores no futebol. 

O SR. JOÃO CALMON (PDS - ES) - V. Ex• foi um craque. 

O Sr. Evelásio Vfe[ril (PP - SC) - E nos esquecemos de apr-frhorar a 
nossa inteligência. Senador João C~lmon, V,_ Ex• é, sem dúvida, o mais admi
rado paladino na defes_a da Educação e, esta tarde, rã-z mais Uma esplêndida 
análise crítica da Educação, neste País. Interessante que todos os movimentos 
que tentam conscientizar o Governo, e a própria élifê. brasileira, para se volw 
tar mais atenção para a Educação, parã a--pesquisa, para a Clênciã, 
reforçando-se os recursos financeiros, para nós, átravés do :ipríinoramento 
do homem brasileiro, possamos amanhã atingir o estágio de -país âesenvolvi
do, porque esta é a via mais rápida, encontramos sempre a resposta negativa 
de que o Governo, especialmente, não dispõe de recursos financeiros para 
atender ao ensino fundamental, que é prioritârio, ao ensirio intermediário de 
segundo grau e ao ensino universitário. Entretanto, o Governo dispõe, em 
abundância, de recursos financeiro~;- para p-rojetes faraônicos; dispõe de re
cursos abundantes para subsidiar as exportações, privilegiando grandes em
presas internacionaiS e nacionais que têm-se enriquecido às custas. desses 
subsídios que, no ano passado, rondaram a um trilhão de cruzeiros. São, exa
tamente, esses subsídios que estão a contemplar empresários incapazes, in
competentes e que estão distanciados da pesquisa, da ciência~ da educação, da 
instrução, que não se preocupam em melhorar a produtividade das suas em· 

presas, porque encontram, no Governo, o agente a cobrir essa defasagem de 
produtividade, de preços para competir no mercado _externo. Há pouco V. 
Ex' fez um referência altamente elogiosa, mas justificada, à cidade de Blume
nau. Lá, quando os alemães chegaram para edificar a grande Blumenau, tive
ram, desde os primórdios, a preocupação de investir no homem, na Edu
cação. Surgiram aS escOlas particulares, e sempre foi a tônica do blumenauen
se, a prioridade número um, a Educação, a escola e a cultura. Blumenau, uma 
cidade desprovida de riquezas naturais; uma cidade territorialmente pequena, 
mas que tem um dos maiores e dos melhores parques fabris do Brasil; que tem 
um setor terciário excepcional; uma cidade que tem uma renda per capitadas 
melhores do Brasil, onde há uma verdadeira democratização do capital, tudo 
produto da escola, da Educação, da cultura, porque sempre se deu atenção 
especial à Educação naquela cidade. No Brasil, enquanto,-não seguirmos a 
trilha que V. Ex' tanto tem preconizado, tanto tem defendido, continuaremos 
sendo grandes fornece~ores de matérias-primas para os países industrializa
dos. Agora mesmo, nos preparamos para contrair um empréstimo de 35 a 37 
bilhões de dólares a fim de implantarmos o Projeto Grande Carajãs, onde o 
principal é extrair e escoar o minério de ferro para as grandes empresas japo
nesas e, também, de outros países. Vamos assumir esta grande responsabili
dade, de 35 a 37 bilhões de dólares, mas não temos condições de drenar recur
sos para a Educação. É porque o Governo, a nossa elite, que também tem sua 
responsabilidade, ainda não despertou, ainda não se conscientizou para o va~ 
lor da Educação. E através da instrução. da cultura, da pesquisa e da ciência 
que daremos grande decolagem. Fora daí, é muito diffcil. 

O SR. JOÃO CALMON (PDS- ES)- Agradeço a V. Ex•, nobre Se
nador Evelásio Vieira, pela preciosa contribuição ao focalizar a extraordi
nária importância do problema da Educação. Apenas eu me permitiria fazer 
um rápido comentário. Em Blumenau, por ocasião de um simpósio sobre a 
Lei n'>' 5.692, tive a oportunidade, para ficar em paz com a minha consciência, 
de sugerir que, quando se criticasse o Poder Público, que vota sempre à edu
cação um descaso. revoltante, não se concentrassem todos os jogos apenas 
sobre os Governos de a partir de 1964, porque esse desinteresse em relação à 
Educação data de muitas décadas, eu diria, ou desde o descobrimento ou des:
de o Marquês de Pombal. Em 1922, o Brasil não possuía nem universidade . 
Foi necessário ser inaugurada, a toque de caixa, uma universidade, para se 
dar urri diploma honOris causa ao Rei da Bélgica que nos Visitava. 

Estamos falando, eminente colega Evelásio Vieira, da cidade de Brasília. 
Se o Presidente Juscelino Kubitschek, ao invés de dar prioridade absoluta à 
construção de uma nova capital, tivesse aplicado todos os recursos fabulosos 
canalizados para a construção de Brasilia, nós não estaríamos apresentando, 
hoje, por exemplo, estes dados deploráveis sobre o número de crianças em 
flor que chegam à 8' série, no N arte e no N ardeste. Aceito a crítica, sein new 
nhuma limitação, aos Gov~rnos dos últimos 17 anos, mas desejaria que essa 
crítica fosse estendida, na base de um ato de cOntrição de todos nós, brasilei
rOs, aos Governos anteriores à Revolução que, tambêm, não deram à Edu~ 
cação a merecida prioridade. 

Em relação às outras críticas de V. Ex', eu as subscrevo em gênero, nú
mero _e grau. Apenas para cumprir o dever de ficar em paz com a minha cons
ciência, tenho sempre destacado que o descalabro da Educação não começou 
em 1964, mas muito antes. E devemos abranger, em nossas críticas, todos os 
Governos do Brasil, no Impérío e- na República. 

O Sr. E~'elásio Vieira (PP- SC)- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. JOÃOCA(MON (PÓS - ES) - Pois não. 

O Sr. Evelásio Víeira (PP- SC)- A minha crítica rião foi limitada aos 
últimos anos; eu disse que os Governos, a elíte brasileira não tem tido essa 
preocupação. Reconhecemos que houve um-período revolucionãrio- ~m que 
se canalizou muito mais para a Educação do que hoje- jâ ch~gamos a 11%. 

O SR. JOÃO CALMON (PDS- ES)- Chegamos a 11% no Orçamen· 
to que foi elãbor3.do arltes da Revolução-. Permita-me dar a V. Ex• uma pe
quena explicação. A pcirtir de 1967, quando o então Ministro do Planejamen
to meteu na cabeça do -Presidente CasteilO Branco .a infeliz _idêia de eliminar 
as vinculações que existiam no orçamento em favor da Educação do Nord~
te, da Amazônia e do Vale do Sã~ Francisco, começou a desabar o percen
tual. Até 1967, existia a vinculação de 12%. Cheg:imos, em 1965, a 11%. Mas, 
depois que foi eliminada essa vinculação, por deplorâvel inspiração do então 
Ministro Ro~erto Campos, cuja inteligência deslumbrava o então Presidente 
da República, começou a calamitosa queda, que ainda não foi detida. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP.,.. SC)- Então, não estou equivocado, chega
mos a ter II%? E, hoje, estamos a menos de 5%. 

O SR. JOÃO CALMON (PDS-: ES)- Do orçamento do MEC. Exa· 
tamente. 
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O Sr. Gi/van Rocha (PP - SE) - Permite um aparte, nobre Senador? 

. O SR. JOÃO CALMON (PDS - ES) - Com o maior prazer, ouço o 
aparte do meu nobre Presidente. Permita-me continuar a chamá-lo de Presi~ 
dente, porque tenho, entre os títulos de glória da minha vida parlamentar, o 
fato de ter sido membro de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que teve 
como Presidente essa eminente figura do Parlamento brasileiro, que é o Sena
dor Gilvan Rocha. 

O Sr. Eve/ásfo Vieira (PP - SC)-:__ Agora fazêm justiça aos resultados 
daquela Comissão de Inquérito. 

O Sr. Gi/van Rocha (PP- SE) - Exatamente, Senador. Eu estava no 
meu gabinete, acompãnhando com a atenção de sempre o discurso de V. Ex• 
e vim, apressadamente, para fazer esta intervenção. ao seu discurso, induzido 
por duas idêias: dar um testemunho e, ao mesmo tempo, fazer uma obser
vação. O testemunho, talvez não seja necessãrio, porque todo o País conhece 
a figura de V. Ex•, sem nenhuma dó. vida o mais ardente defensor da Edu
cação no Congresso Nacional, um homem por todos os títulos, respeitável, 
que entrou nessa luta diflcil e intimorata, com todo o vigor da inteligência 
que possui. E a observação, nesta hora em que V. Ex• mais uma vez ocupa a 
tribuna do Senado, na sua luta constante pelo desenvolvimento da Educação 
no Pais, que naqueles tempos que V. Ex• lembrou com tanta bondade, em que 
presidi a CP! do MOBRAL, nascida sob a inspiração de V. Ex•, nós debatía
mos iguais a D. Quixote, aquelas distorções todas que finalmente foram com~ 
provadas, depois de tantos longos anos. E V. Ex•, naquela ocasião, já era um 
condutor dessas idéias reformistas no que se refere à Educação. V. Ex• sabe 
que foi uma batalha muito árdua, da qual tivç_mos uma vitória setoríal, já 
que, por coincidência, hoje, recebo do MOBRAL uma publicação sobre pla
nejamento familiar. Ora, nobre Senador, eu, particularmente, sou a favor do 
planejamento familiar. Sempre fui contrário ao controle da natalidade, mas 
sempre fui a favor de que o planejamento familiar ê um direito democrático. 
Mas, pasme V. Ex• o MOBRAL entra numa, seara, absolutamente desprepa
rado. Eu não sei se isso seria a solução: desativar o _MOBRAL pela sua com
provada ineficácia, por aqueles fenômenos que foram examinados na oca
sião, de regressão ao analfabetismo, de desvio para a educação de crianças em 
curnos curtos, como V. Ex• bem se recorda. E agora, surpreendentemente, o 
MOBRAL entra numa seara para a qUal eu acho que não está devidamente 
preparado. São recursos como esses, desviados dentro daquela coisa que este 
País resolveu institucionalizar, que são recursos extraorçamentários, de difícil 
fiscalização, como sabe V. Ex•, que fazem com que haja esse verdadeiro des
conforto-- como V. Ex• assinala- na posição do Brasil entre as nações do 
mundo. Creio, nobre Senador, que com a autOridade que V. Ex• tem, com a 
constância de sua luta e, agora, comprovadamente, por esses desvios que infe
lizmente continuam, que V. Ex• tem que vislumbrar uma vitória, porque V. 
Ex• está no caminho cor-r-eto, V, Ex• fala, não em seu nome, mas em nome de 
um grande número de pessoas que estão com os pês no chão, que reconhecem 
que o problema fundamental do País é a Educação. Desejo, portanto, fazen
do este testemunho e esta observação, trazer um. pequeno estímulo a V. Ex•, 
para que V. Ex•, assim como teve uma vitória que eu considero muito grande 
apesar de relativa, quando com seu patriotismo, por fim conseguiu colocar o 
MOBRAL nos seus devidos termos, consiga tambêm uma vitória a que V. 
Ex• praticamente devotou toda a sua vida. Que o governo reconheça que o 
problema primeiro deste Pais é o da Educação. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. JOÃO CALMON (PDS- ES)- Muito obrigado, nobre Sena
dor. A respeito do MOBRAL, comO V. Ex• sabe, o atual Ministro, General 
Rubem Ludwig, é credor do nosso reconhecimento, porque foi ele o ónico 
Ministro com força suficiente para demitir, pelo telefone, o Presidente do 
MOBRAL, que era um megalomaníaco, que não dava nem sequer confiança 
aos titulares do MEC que o convidavam a comparecer ao seu gabinete; ele, 
sistematicamente~ nem sequer tomava conhecimento desse convite. 

Recentemente, na base da sua megalomania, o Sr. Arlindo Lopes Cor~ 
reia promoveu, no Rio Grande do Norte, congressos de prostitutas e profetas 
populares; estava enveredando ... 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Na praia ... 

O SR. JOÃO CALMON (PDS - ES) - N~ praia; os profetas, para co
nhecerem o mar. 

O Sr. Gilvan Rocha (PP- SE)- E V. Ex• bem se recoraa que o sonho 
dourado do professor, eiitrC"aspas, Arlifido, dÍto na nossa CPI, era levar o 
MOBRAL atê a universidade brasileira, isto~ a universidade ia formar gente 
em cursos de curta duração, o MOBRAL universitário, os doutores do 
MOBRAL. Vê V. Ex• a que ponto a megalomania daquele diretor chegou. 

O Sr. Deyandir Da/pasquale (PMDB-SC)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON (PDS - ES) - Ouço o nobre Senador por 
Santa Catarina, com o maior prazer. 

O Sr. Dejandir Dalpasqua/e (PMDB - SC) - Nobre Senador, não é 
para cumprimentá-lo, mas para manifestar a minha alegria, a minha satis
fação em ouvir tão brilhante dissertação sobre o problema da Educação no 
Brasil. Deve ser uma das aulas mais importantes que eu tenha assistido nos 
últimos tempos, e sobre um assunto que interessa a toda a Nação brasileira. 
V. Ex', a quem eu conhecia de nome, e através de leituras de jornais e revistas, 
impressionava-me através dessas informações; hoje, fico ainda mais impres
sionado, porque ouvi de V. Ex• o debate pessoalmente, com uma importância 
tão grande. Tomara qiié seja encontrada a solução, dentro das linhas que V. 
Ex' estâ a expor neste momento, aqui no Senado, e que possa sensibilizar de 
maneira profunda os homens que têm nas mãos a incumbência de executar 
neste País; o PrC:sidente da República, os Governadores de EStados e os Pre
feitos Municipais. 

Eu já fui- Prefeito tambêm, ilustre Senador, e lembro-me que na êpoca, 
inclusive, havia exigência da aplicação de pelo menos 30% ou 35%- não me 
lembro agora - do Fundo de Participação dos Municípios, em Educação. 
Lembro-me, tambêm, que}J.O meu município não eram aplicados somente es
ses 30% OU 35% do Fundo de Participação, mas atingiam sempre a mais de 
20% do orçamento municipaL Nós esperamos que a sensibilidade dos admi
nistradores seja tocada neste instante com o pronunciamento que V. Ex• faz 
nesta hora, do qual eu gostaria que V. Ex' me brindasse com uma cópia, para 
que eu pudesse continuar estudando tão importante assunto para a Nação 
brasileira. Muito obrigado. 

O SR. JOÃO CALMON (PDS- ES)- Obrigado a V. Ex•, que tanto 
tem hon~a,do a cadeira do Senador Jaison Barreto, de Santa Catátina. 

Quanto a sua afirmação de que o Governo terá que encontrar uma so
lução para o problema da educação, não há a menor dúvida, porque, ou se 
soluciona o problema da Educação ou este País vai explodir dentro de pouco 
tempo. O Brasil não resistirá mais cinco ou dez anos na base do quadro atuaJ 
de desumana distribuição de suas riquezas. Nós constatamos, e eu comentei 
esse fato na Escola Superior de Guerra, que o IBGE indica que há 70% dos 
brasileiros enquadrados em três categorias; indigentes, miseráveis e pobres. 
Na sofrida área do Nordeste, que teve o privilégio de ver nascer a admirável 
figura de parlamentar, que é o Senador José Lins, esse percentual se eleva a 
75%, entre pobres, miseráveis e indigentes. E na raiz dessa situação catastrófi
ca há, sem dúvida alguma, o problema atê: agora sem solução, que ê o proble~ 
ma da educação. 

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

O SR. JOÃO CALMON (PDS - ES) - Ouço com o maior prazer o 
nobre Senador José Lins. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador João Calmon, V. Ex• es
tá vendo que não fui eu o único a lembrar a este País a eminência da figura de 
V. Ex• e o esforço que V, Ex• tem feito em torno da educação nacional. O 
Congresso é unânime pelos seus membros presentes. Mas eu gostaria de 
lembrar aqui, no momento em que V. Ex' levanta, mais uma vez, com a vee
mência com que sempre o fez essa Ql;J.estão, que hã, no momento, uma disper~ 
são muito grande de recursos para a educação. O nobre Senador Evelásio 
Vieira fez a referência de que este ano o orçamento contempla apenas 5% 
para a educação, e V. Ex• lembrou muito bem e corrigiu a colocação do nobre 
Senador Evelásio Vieira, ni.ostrando que aquilo dizia respeito ao orçamento 
do Ministério da Educação, de aplicações indiretas. Ora, nós sabemos que só 
o salário~educação representa mais de 100 bilhões de cruzeiros. E, com isso, 
só a soma desses 5% com os I 00 bilhões, elevariam as aplicações do Governo 
a mais de 11% do orçamento atual. Há, realmente, umâ grande dispersão nis
so tudo e no momento parece que o Ministro da Educação também levanta 
um problema de redistribuição dos recursos para os vãrios graus do ensino. 
V. Ex• faz referência às crianças que estão sem escolas, sobretudo nas regiões 
mais pobres, a disparidade entre os que entram no primeiro grau e os que 
saem do primeirO grau, que é tremenda. Esses números que V. Ex• nos traz 
para conhecimento são terríveis. 

O SR. JOÃO CALMON (PDS.- ES)- Do Conselho Federal de Edu
cação. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Sugeriria, então, a V. Ex•- e foi para 
isso que roubei mais um minuto do seu tempo - que a sua experiência nesse 
campo e o seu conhecimento talvez sejam de grande utilidade neste momento 
em que o Ministério da Educação retoma o problema da análise do ensino no 
Brasil, para uma nova tomada de posição. E a sugestão que deixo com V. Ex•, 
não por V. Ex• mas pelo bem que V. Ex• pode continuar fazendo a este País. 
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O SR. JOÃO CALMON (PDS- ES)- Muito obrigado a V. Ex•, mais 
uma vez-, por tão generosas palavras. 

Devo esclarecer, entretanto, nobre Senador José Lins, que o percentual 
destinado ao MEC~ realmente, gira em torno de pouco mais de 5%, mas se 
considerarmos todas as verbas da chamada Função Educação e Cultura esse 
percentual chega a um pouco menos de 8%, o que representa uma quantia ab
solutamente insuficiente pari- a scilüÇão desse problema tão grave. 

Prosseguindo, Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
O Anuário da UNESCO correspondente ao ano de 1980, se refere às 

despesas municipais Com ensino, deixando em meu espírito uma dúvida, ain
da a ser dissipada. Numa nota explicativa, o Anuário- deiXa entrever que fo
ram incluídas verbas municipais, sem qtie, entretanto, houvesse possibilidade 
de uma divisão entfe recUrsos de capital ou de investimento e despesas de cus
teio. Cómo o Brasil possui quase 4.000 muniCípios, dos quais apenas 10% 
com mais de 40.000 habitantes, os dados estatísticos não são totalmente con
fiáveis em relação à natureza dos dispêndios com educação. 

Eu incluo neste pronunciamento o percentual das despesas municipais 
em relação ao total de dispêndios públicos com educação, que gira em torno 
de 11 e 13% apenas do total de dispêndios públicos com educação. 

PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NA DESPESA 
PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E CULTURA 

1970 .............•............... ·····•· ·--· ... 
1971 ............ " .................. ___ ..... -----
1972 .......... -............................... . 
1973 ............................. "._ .......... . 
1974 ........................................... .. 
1975 ............................................ · 
1976 .................................. ·-· ... .. 
1977 ..................................... ·--··-
1978 ................. ·-···--· ..... ~~-- .... .. 

11,4% 
11,6% 
14,9% 
11,8% 
11,9% 
11,8% 

• -14,9% 
14,9% 
15,1% 

Todos esses dados são_ oficiais e, como tais, comunicados à UNESCO 
pelos governos dos países que a integram, inclusive pelo Brasil. Tive a oportu
nidade de manter pessoalmente contatos não só com os Ministérios das Re
lações Exteriores e da Educação e Cultura, comO também com alguns altos 
funcionários da própria UNESCO, bem como com dois embaixadores brasi
leiros junto a ela credenciados, o Embaixador Penna Marinho e o atual Em
baixador Holanda Cavalcanti. Recebi a inform-ação de que-as Cifras que cons
tam do anuário são precisamente as Que lhes foram encaminhadas. Em outras 
palavras, são os dados reconhecidos pelo GovernO brasileiro, em carâ.ter ofi
cial. 

Na base dessa obsessão pela educação,_ aproveitei_ ontem a oportunidade 
da visita do Ministro Saraiva Guerreiro à Comissão ·de Relações Exteriores 
para fazer uma interpelação a S. Ex-' · 

Desde o Governo Médici, tenho procurado, atrav~ do Ministério das 
Relações Exteriores, uma retificação ou um esclarecimentO em relação a esta 
colocação do Brasil, abaixo de 91, de 85, ou de 75~ Ou de_64 países em dispên
dios públicos com a Educação em relação ao Produto Nacional Bruto. O en
tão Ministro das Relações Exteriores, Mádó Gibson, prometeu forneceres
clarecimentos, que nunca -fiCi"fr"foram dados, 

No Governo Geisel fiz a cobrança novamente ao Ministro-Azeredo da 
Silveira, e S. Ex", na Comissão de Relações Exteriores, prometeu, também, 
solenemente, prestar informaÇões ao Senado clã--República. 

Agora, aproveitando a presença do Ministro Saraiva Guerreiro, voltei a 
focalizar esta revelação ao Anuârio da UNESCO, que nos colOca numa p-o
sição vergonhosa. O Brasil é o 89 ou o l09pais do Mundo- o Sr. Senador Jo
sé Uns poderá confirmá-lo- em termos de ProdUto Nacional Bruto. Se nós 
somos o 89 ou o J09 país do Mundo, em Produto Nacional Bruto, como pode
remos ser colocados em 809 ou 9Q9lugar em dispêndios públicos com a Edu
cação em relação ao Produto Nacional Bruto? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou profundamente convencido de que 
o mal que a UNESCO causa ao Brasil, divulgando esses dados, que aparente
mente são verdadeiros até prova em contrário, é muito mais g~rave do que to
das as outras estórias que foram divulgadas no Mundo inteiro em relação a 
genocídio, à tortura, a crimes políticos, no Brasil, um Senador da República, 
por três vezes, cobra do Minist~rio das Relações Exteriores uma indagação, 
uma informação, um esclarecimento sem alcançar nenhum êxito. Fiz ontem 
interpelação na Comissão de Relações Exteriores -e- aproveito para renovâ-la 
nesta oportunidade em que falo no plenário do Senado Federal- que, como 
Educação não dá IBOPE, não tem muito charme-, não estâ, obviamente, re
pleto - mas as eminentes figuras aqui presentes bastam para caracterizar o 
interesse dos representantes do povo brasileiro em relação a este problema de 
importância transcendental para o nosso País. 

O Sr. Úíúiro Barboza (PMDB - GO) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON (PDS- ES) -Ouço, com o maior prazer, o 
nobre Senador Lázaro Barboza. 

O Sr. Lázaro Barboza (PMDB- GO)- Senador João Calmon, apenas 
para manifestar também a minha profunda revolta intima com a realidade 
que V. Ex,. acaba de ressaltar. O Brasil que está colocado entre o 89 e o lQ9lu
gar em produto interno bruto, figura no 809, ou 859 lugar dentre os países do 
mundo a aplicar recursos na Educação. Vi a relação dos países que aplicam 
menos que o Brasil. Ê uma vergonha, porque se fosse posfvel juntá-los todos 
num mapa não representariam, somados, l/5 da ârea territorial ou l/5 da 
população brasileira. 

O SR. JOÃO CALMON (PDS- ES)- Muito obrigado, eminente Se
nador Lázaro Baiboza, pela sua preciosa colaboração para este pronuncia
mento. 

Não conseguimos, dessa forma, ciualquer retificação das cifras ci.ue cons
tam do Anuário da UNESCO, que circula amplamente no mundo inteiro· na 
área comunista· e na área capitalista. ' 

Há alguns dias, porém, fomos surpreendidos pela notícia de que assesso
res do Ministro da Educação lhe garantiam que o Brasil já despende nessa 
área nada menos do que 15% do Orçamento Federal. Tal iniciativa foi mesmo 
levaqa a públic(). em resposta dada à reivindicação de que se elevasse para 
12% a dotação orçamentária da Educação e da Cultura. 

N~ entanto, estão aí os dados a provar que não corresponde à realidade 
e asserttva de que as verbas destinadas ao ensino compõem jâ 15% do Orça
mento. 

• Ê possível, __ claro, fazerem exercícios de interpretação com números, 
quatsquer que_s_ejam. Pode-se alegar, por exemplo, que os percentuais orÇa

-mentários normalmente apresentados, mesmo oficiais, não correspondem aos 
gastos efetivos por serem posteriormente alterados por suplementações. Tal 
a~~mativa, porém, esbarra em vários obstáculos. Em primeiro lugar, o Minis
ten,? da Educação e C~Itura não é o-único a merecer e a receber suplemen
ta~ao. Em ~egundo, assu~ com~ a despesa é afetada por suplementações, are
ceaa tambem _sofre modtficaçoes. Sabe-se perfeitamente que a arrecadação 
prevista tem sido supe_rada no decorrer do ano fiscal. Finalmente, a compro
var essa~ duas afirmativas, tenho em mãos um estudo, elaborado pela própria 
Secretaria Gerai do M EC~ que contém dados apurados a partir não do Orça
mento da União, mas de seu balanço. Ou seja, não da despesa programada, 
mas da despesa efetivamente realizada. E esses dados, calculados em função 
dos recursos do Tesouro, revelam que a participaçãO do Ministério da Edu
cação e Cultura nos balanços é aproximadamente a mesma verificada no 
Orçamento. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA)- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON (?OS - ES) - Pois não. 
O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)-Eu agradeço a V. Ex•, nobre Se

nador João Calmon, porque vim do meu gabinete, após estar nas ComisSõeS; 
apenas para parabenizá-lo por, mais uma vez, trazer o assunto de preferência 
de V. Ex" e do qual V. Ex• é o meStre de todos nós no Senado, que ê a questão 
da educação. V. Ex'" sabe que eu tive a oportunidade de ser o Relator de duas 
-emendas constitucionais que trã.taviüri, mai~ ou menos, nos mesmos termos, 
da questão dos 12% a que V. Ext., anteriormente, já havia apresentado peran~ 
te o Congresso NaCional uma emenda nesse sentido. Nos meus pareceres eu 
citava estudos e trabalhos que V. Ex• havia realizado no Congresso Nacíonal 
sobre essa questão. Acho que não podemos ficar somente nessa questão dos 
12% orçamentários, porque a distorção da nossa educação, infelizmente, é 
muito grande. V. Exf. abordou o problema do MOBRAL e eu abordaria o 
problema do enSino superior, com C_ssa formação de doutores em massa que 
nós temos tido no Brasil; _são canudos que ficam., muitas vezes, sem função 
porque aqueles que são formados não têm emprego, não são dirigidos para 
um mercado de trabalho onde eles possam exercer o trabalho para o qual eles 
foram preparados. Então eu tenho, muitas vezes, tomando V. Exf. como 
exemplo, feito prOnunciamentos no Senado- e V. Ex• diz bem, educação 
não dá IBOPE, muítas vezes nós falamos aqui um vazio, praticamente, mas 
com a nossa consciência de termos tratado do assunto - e mostrando que 
nós deveríamos dar uma maior atenção ao ensino técnico de nível médio. 
Essa é uma batalha pela qual tenho me empenhado, e tenho certeza de que V. 
Exf.. também, dará todo o seu empenho para que nós transformemos essa ide
ia do nível superior do ensino universitário, para dar maior ênfase ao ensino 
médio de nível técnico. 

O SR. JOÃO CALMON (PDS- ES)- Agradeço a V. Ex•, nobre Se
nador Jutahy Magalhães, a sua colaboração. Devo, aliás, destacar que o atual 
titular da PaSta da Educação decidiu que a prioridade da sua gestão, à frente 
do MEC, seiia precisamente em relação ao Ensino de 19' Grau e do 29 Grau, 
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inclusive para a formação de técnico de nívelméqio, tão necessârio num País 
que está ameaçado- ~egundo o Reitor AzeVedo, da Universidade de Brasília 
- de se transformar, dentre poucos anos, ~·num País de analfabetos e de dou
tores", tal a proliferação de cursos mestrados, e de doutorado, de qualidade 
dicutível que se observam, hoje, no Brasil. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA)- V. Ex• permite mais uma inter
venção, já que V. Ex" citou esse problema de cursos de mestrado. 

O SR. JOÃO CALMON (PDS - ES)- Pois ~ão~ . 
O Sr. Jutahy Magalhães (PDS - BA) - Nós temos, por exemplo, no 

nosso_ Nordeste em que a preocupação anteriormente era a de ter uma escola 
primária em cada município. Quando isso foi praticamente obtido, passamos 
a ter a reivindicãção de- tOdos os municípiOs ~erem os s~us ginásios, af passou 
haver dificuld:ú:fes de Professores mas, de qualquer manei Ta,_ esses ginásios fo
ram sendo criados pelo CNEC, órgãos- estaduais, municipais, mas pratica
mente todos os municípios tinham _ _o seti ginásiO, mas não formavam bons gi
nasianos. Depois vieram as EscolaS Noimais. Então a criação, em massa, de 
professoras também com difkuldade de professores para formar nossas pro
fessoras. E, hoje, V. Ex~ deve saber de que a reivindicação principal dos mu
nicípios é terem a- sua universidade. Então estão sen_d_o criad~s universidades 
em vários municípío~s-Sem condições de ter rnes"ú·es para essas universidades. 

O SR. JOÃO CALMON (PDS - ES) -Para ilustrar a sua tese, devo 
lembrar que depois do escândalo das faculdades de Direito de fim de semana, 
já contamos nõ Estãdo do Rio de Janeiro com faculdades de Medicina e Es
colas de Engenharia de fins de semana. Desgraçados os doentes do futuro, 
melancólicos destino das pontes e dos edifícios que vão ser construídos nas 
próximas décadas em nosso País! Prosseguindo, Sr. Presidente, Srs. Senado-
res: 

É possível ainda dizer-se que não é só o MEC citie, no âmbito do governo 
federal, investe em Educação e Cultura, o que aliás corresponde à realidade. 
Vamos analisar, porém, a Função Educação e Cultura. presente igualmente no 
Orçamento da União. Nela estão arroladas, recordemo-nos, rubricas cuja in
clusão seria, nó itiín.i'in.O;-discutível. Tratam~se de despesas que, embora apa
rentemente vinculadas ao ensino, visam na verdade preparar recursos huma-:
nos para finalidades específicas, atendendo prioritariam-ente a missões l~gadas 
a funções precisas - e não ao exerCício da ci-dadania em geral. Para bom en
tendedor, meia palavra basta. Além disso, recordemo-nos- de que o próprio 
MEC tem computado gastos com finalidades outras que a educação, inclusi
ve na área de esportes_. 

Deixemos porém de lado essas observações para nos debruçarmos sobre 
os números. Embora a Função Educação apresente em relação ao OrÇamento 
proporção mais substancial que a do MEC, isoladamente considerado, vem 
apresentando percentuais bastante limitados, o que é facilmente perceptível 
ao se examinar a Função de três anos para cá. Além disso, _o_ item nela contido 
que apresenta maior valor, depois do próp-rio MEC, são as transfei-ências aos 
Estados, Distrito Federar e MunicípiOs. Mesmo assim, os resultados estão 
longe de ser encorajadores, pois vemos que toda a Função Educação e Cu/tu~ 
ra. globalmente considerada, representou apenas 8,75% do Orçamento da 
União em 1979, 7,24% em 1980 e 7,61% em !981. 

Onde estão os 15%, ·na Função Educãçâo e Cultura? 

ORÇAMENTO DA UNIÃO- FUNÇÃO EDUCAÇÃO E CULTURA 
(Em Cr$ milhões) 

To tal da função 
Total do orçamento 

1979 
49.880 (8,75%) 

569.799 (100%) 

1980 
72.26 I (7 ,24%) 

998.036 (100%) 

1981 
!58.039 (7,61%) 

·z.o77.600 (IOO%) 

Nosso objetivo, ao levantar e apresentar esses dados, é exclusivamente 
colaborar com o debate que, em boa hora, o Ministro Rubem Ludwig propôs 
ao País. Deve-se lembrar, a propósito, que o Mínístro Ludwig tem mostrado 
ampla percepção dos obstáculos económicos que se interpõem no rumo do 
sistema de ensino. Foi o que demonstrou cabalmente, por exemplo, ao impe-. 
dir que o Movimento Brasileiro de Alfabetização continuasse a pulverizar 
suas verbas - aHás asseguradas pela vinculação ~e diversas receitas - nas 
mais heterogéneas iniciativas. Agorã; por determinação expressa do ministro, 
o MOBRAL as destina integralmente ao ensino básico, prioridade principal 
da atual gestão do MEC. ---

Reconhecemos, portanto, o esforço que o governo federal corno um to
do, e o Ministério da EdUcaÇão e CU.ítUr-a, em-particulãr, vem.fazendo nesse 
sentido. Cumpre, porém, garantir os recursos para que se atinja essa mefa, 
universalizando efetivamente a eduCação fundamental, reduzindo a evasão 
es-colar, qualificando esse ensino. 

Sr. Presidente e Srs. se-nadores, é esse o principal caminho para o autên
tico desenvolvimento, o desenvolvimento sociâi, que não se confunde com o 

desenvolvimento econômico e com o enriquecimento imoderado de um pe
queno segmento da população (menos de meio por cento). 

Esse contraste entre a riqueza de uma reduzidíssima minoria e a miséria 
da maioria do povo brasileiro jâ foi considerado por um President~ da Re
pública, depois da Revolução de 1964, como "'uma vergonha nacional". 

Sem a iridispensável prioridade conferida à educação, não poderemos le
var avante uma ampla e pro~u~~a transformação da estrutura da sociedade 
brasileira. objetiv_o maior de iodos nós, sem distinção de siglas partidárias, 
atentos à extrema gravidade da situação atual, em que as explosões de bom
bas de terror se confundem com as explosões provocadas pela fome, pelos mi
lhões de menores carentes, pelo alijamento das escolas de mais de sete mi
lb_ões de crianças em flor, que não dispõem do mesmo poder vocal dos estu
dantes que teimam em exigir a continuação da gratuidade indiscriminada do 
ensino nas universidades públicas, um dos temas lançados ao debate, no Con
gresso Nacional e no Conselho Federal de Educação, pelo eminente Ministro 
Rubem Ludwig. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE OSR. JOÃO CALMON EM SEU 
DISCURSO: . 

GASTOS DO SETOR PÜBUCO EM EDUCAÇÃO PRO
. PORCIONALMENTE AO PRODUTO NACIONAL BRU

TO 

ANO: 1975 

19 Arábia Saudita .......... ·---'"-~ ..•••.... -........... 9,9% 
2• Holanda .................... ·-·-··- .. ·~.......... 8,7% 
3• Congo . . . .. . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. •. .. . .. .. .. .. .. . 8,3% 
4• Canadá ................. -...................... 7,9% 
59 Dinamarca ...... ~ .............. -·.............. 7,8% 
69 União Soviêtica ..........•....• -. w........ ... . . . . . 7,6% 
79 Costa do Marfim 

Suécia......................................... 7,4% 
9'1 Argélia 

Botswana . . . .. . . .. . .. .. . .. .. ..... • . .. .. .. .. .. .. . 7,2% 
-119 Noruega ......... -...... --.w.~ •• -•••• -.............. 7,1% 
129 Cos.ta Rica 

Israel.......................................... 6,8% 
14º Saint Vicent 

Finlândia .................. -'·" .. ,............ 6,7% 
16• Barbados 

Papua~NovaGuiné ......... ' ....... ~-- ..• ~·........ 6,6% 
189 Irlanda 

Austrália .................. -... ~................. 6,5% 
20• Líbia .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. . . .. .. .. . 6,4% 
21' Zâmbia 

Malásia ....... ~ .......•...•...•• _. . . . . . . . . . . . . . . 6,3% 
239 Es.tados Unidos 

Bélgica 
Inglaterra ................ ·--·-................. 6,2% 

26'1- Kenya 
Bahamas. 
Jamaica ........•.... .-v ........................ ··-· •••• 

299 Samoa ... ~· ...... _._ ....... --··-·--····-······· ... · ··· 
309 Santa Lúcia , ....... ···"""·-·-"'-·---~~---··--··-··· .. . 
Jl9 Suazilândia ........ ~ ......................... _ ......... . 
32'>' Suriname 

Âustria 
França 
Grenade 
Alemanha Oriental .••........•....•..... 

37• Egito ................ ,_ ... , .... --.... ·. 
389 Bulgária 

Japão 
~.ova Zelândia ... ·~·· ....•.••.••.. ·-- .•...•••..... 

41• Togo 
Panamá 
Venezuela .........• _ .•...•.. ~-.-. .•• ·-- ..••..... 

44• Ghana .................... - ........ _ .. _ ....... .. 
459 Iugoslávia ............................... ·-· ..•... 
469 Benin 

Suíça·····~~·················«··...-··············· 
-489 Tunísia 

Itália 
Luxemburgo .......... _. ·--"· .._. .••••.•...•..•••... 

6,1% 
.6,0% 
5,9% 
5,8% 

5,7% 
5,6% 

5,5% 

-5,4% 
5,3% 
5,2% 

5,1% 

5,0% 
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51' Antigua 
Guiana ........ _ ................. -............... . 

53"' Marrocos 
Hungria ·······•r•••············~·············~ 

55• Mali 
Mauritânia 
Tchecoslováquia 
Ilhas Virgens ....................... -........... ·-

599 Camáum 
Irã ......•.... ·-· ....•..•............... -...... . 

619 Alemanha Ocidental .......................... ~·-. 
62"' Maurício 

Somália 
México 
Islândia 
Jordânia 
CamerUPi .............. ~·. . .. ~ ..... -~ ........ ,_,_ ...... . 

689 Gâmbia 
Níger 
Síria ......... ·~ ................ -.... ~~ ... _ .. _ ... _.-, ... . 

69• Honduras 
Peru 
Malta ................. ~ .. ~~· ..•• : ........ ··"'· 

74• Chipre .-....................................... . 
759 Iemen do Sul 

Portugal ............................ - ..... ~---
779 Tailândia .............. :-~ ~· ........ ··~ .. -._ ...... . 
789. Serra Leoa 

Polônia ....................... .-• ·-~~-·-·- ... -........ -.. 
8Q<l El Salvador 

Chile 
Bolíviá.- ::::-:--: . ..... ~ ~ ..... _ .. ·~-· _,_, ~ .......... -.... . 

839 Madagascar 
St. Kitts-Nevis 
Hong-Kong .............•.................••... 

86• Uganda 
Kuwait ..................... ~ . ·-· ,_,__.. ........... . 

88• Equador 
Sri-Lanka .............. "'" ........... _ .......... . 

909 Indonésia 
Singapura .................... ·~ .. _ ............. . 

929 Brasil 
lndia 
Trinidad-Tobago ............................... . 

ANO: 1976 

19 Arábia Saudita .................. _ _._ .............. . 
2• Congo ..............•....•.......... , ..•••..... 
39 Pádua~NovaGuiné ..... . _ ........ _. ..... ··-· .. ~· .. . 
49 Holanda ........................... " .. -..... _. .. · · · 
5• Canadá ...........•................•......••.•• 
69 Noruega 

Suécia .. _ ..... ~ .............. ·-. ·-~~--.. ............ . 
89 União Soviética .......... ·-·-· .. ·-· -~. ·-·----·-·~ ~-· .. . 
9• Barbados ...........••.••..• _ .•...•........•.. 

1 Ü' Argélia ...................••.. ~---- .•......• 
119 Jamaica 

Finlândia . ·-·--· ·--·~ ... ·-· ................. ·~ ...... . 
139 Guiana ..... ~· ·--·-·-·~ .. ~ ~ ~ , __ ..:__~ --~~-~-c:-.~d . .-:•::o:~- ~-~~----- ~-
14• Costa do Marfim . --

Santa Lúcia ......................... _, ~-·-" ___ .... . 
16• Togo···-········-·········--····-·'·"-''·'······· 
179 Costa Rica ......... ·.·~········-·_,._ ............. . 
18• Inglaterra .........••. ·- .......•... "-~- ...••...• _ 
19• Zâmbia 

Saint Vicent 
Austrália . .................. ~ ............. -. ... -·~ 

22• Bélgica 
Irlanda ........•..... ·- ......... -~- ...•.••... 

24.., Botswana 
Síria ............... ~ ........... «~ •• ··" ••••••••• 

26• Estados Unidos ................................ . 

4,9% 

4,8% 

4,7% 

4,6% 
4,4% 

4.2% 

4,1% 

.. 3,9% 
3,8% 

3.7% 
3,6J!> 

3,5% 

3,4% 

3,3% 

3,2% 

3,1% 

3,0% 

2,9% 

9,6% 
9,6% 
8,8% 
8,5% 
7,8% 

7,7% 
7,5% 
7,4% 
7,3% 

7,1% 
7,0%-

6,9% 
6,8% 
6,6% 
6,4% 

6,3% 

6,2% 

6,i% 
6,0% 

279 Antigua 
Alemanha Oriental ............ -. ~ ............... . 

299 Líbia 
França ......... , .. ~ .......................... . 

319 Marrocos 
Panamá 
Ãustria ... ..... ··~·······~···-~·······•······ .. ·· 

349 Irã ........... . 
359 Kenya 

Maurício. 
37' Egito 

Bulgária ...................................... . 
399 Venezuela 

Japão 
419 Tunísia 

Luxemburgo 
Suíça .... -.~ ............... , .. -.•................ 

449 Itália 
Nova Zelândia ............... ~ .... ,_, ..... ·-· .... . 

469 Iugoslávia ................ "-···-·····-··u······· .. 
47• Niger .......................................... . 
48• Ilhas Virgens 

Fiji .......................................... -..: 
509 Nigéria 

Seychelles .................................... ~--· . 
52• Gabão · 

Hungria 
Somália 
México········-···············-······~·······-·· 

569 Mauritânia 
St. Kitts-Nevs 
Tchecoslováquia ............. , ................. . 

59•. Camerum ....•.....•................... "' ....... . 
6()9 Madagascar 

Iraque 
Tanzania 
Serra Leoa ............ -....... ·-· ....... ~~ ........ . 

64• Alemanha Federal ..............•.........•...... 
65• Ghana 

Tailândia 
Malta 

689 Honduras 
Gambia ......... , .-...... ,, ...... ~ .............. . 

7Q<l Bolívia 
lemendoSul ........ ···-·· ........ _,_ ............ . 

729 Portugal ................ ·-· ..................... . 
73.9 Grenada 

Peru 
E! Salvador ........•................•.•.....•... 

76• Senegal 
Equador 
Jordânia ........... -....... _ .... ~-· ............ · .. 

79• Chipre 
Polônia ..... , ... -..... _ ...... -.. "-'·--- ._ ...... · ....•... 

81' Trinidad-Tobago 
Coréia do Sul 

Kuwait...... ···············-··············· 
849 Sri Lanka ..................................... . 
859 Brasil 

lndia 
Hong-Kong 

ANO: 1977 

}9 Arábia Saudita ................................. . 
2• Barbados .................. _ ... , ....•............. 
39 Holanda 

Suécia .......................... _ ............... , 
59 Argélia .... -................... -~-~---.--- . .-.- ......... . 
6• Canadâ .......................••...••..••..•... 
79 BOtswana ... -.................... -.- ............. . 
8'9 Guiana 

Noruega ... _ ................................... . 

5,9% 

5,8% 

5,7% 
5,6% 

5.5% 

5,4% 

5.3% 

5,2% 

5,1% 
5,0% 
4,9% 

4,8% 

4,7% 

4,6% 

.4,5% 
4,4% 

4,3% 
4,2% 

4,0% 

3,9% 

3,8% 
3,7% 

3,6% 

3,5% 

3,4% 

3,3% 
3,1% 

3,0% 

8,7% 
8,5% 

8,4% 
8,3% 
8,0% 
7,7% 

7,6% 
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1()9 União Soviética 
, Togo 

Maurício . ...... r~ •••••• ~ •• ~-._,.,._ •••• ,., ••••••••• ·-~ 

I 39 Finlândia ............ ~ .................. -....... . 
149 Tunísia ................ , ....... .,. . ·--"'"4 •• ·- •••••••.•• 
159 Dinamarca ..................... -....... \ ....... . 
169 Marrocos 

Bélgica ........ , ............. -. ··-·- ......... -.. . -.-.---:. 
189 Estados Unidos ................. ~· .......... a._.; 

19• Irlanda 
Inglaterra .................... _ ........ ·-·· ..... . 

219 Zâmbia 
Saint Vicent ................ -.. -._. __ ·-· .......... . 

23• Egito 
Alemanha Oriental ........... -· ................. . 

259 Mauritânia 
França 
Bulgâria ................ _ ........ _ .. _ .. ·--·--· ~ .... . 

28• Líbia 
Áustria ···············-····-············4····-~--

31)9 Japão 
Somália 
Panamá 
Fiji 
Turquia 
Nova Zelândia .................. ··-- .. ·-·. ·-· .... ... 

369 Luxemburgo 
Suíça ...................... ·-··· ..... -......... . 

38• Irã ............................... ·- ---·· ...... . 
399 Kenya 

Iugoslãvia .................•.....• ·~-- ••.....•.... 
419 México 

Tchecoslovãquia . · ................ ·-· ............. ~ 

7A% 
7,0% 
6,8% 
6,7% 

6,5% 
6,4% 

6,2% 

6,1% 

5,9% 

5,8% 

5,5% 

5,4% 

5,2% 
5,1% 

5,0% 

4,8% 

439 HUngria--
Tanzânia . . -..... _ ............ _ ................... . 

45• Seychelles ................ , .................... . 
46•, Equador .. , ................................... . 
479 Serra Leoa 

Ilhas Virgens .............. , ................... . 
499 Nigéria

Senegal 
Iemen do Sul ......... _. -~-- ..................... . 

529 Bolívia 
Tailândia . , , .. , , .... -..... , .... -,, ........ , , , , , , , 

54• Gâmbia ....................................... . 
559 Honduras 

.4,3% 

4,1% 

4,0% 
3,9% 

Trinidad-Tobago.,.............................. 3,8% 
579 Grenada 

El Salvador ...... ,.............................. 3,7% 
59• Portugal ........................ , . . . . .. . . . .. . . . 3,6% 
61)9 Nigêria 

Iraque 
Jordânia 
Malta .. : .................. ·-·-·-··-· .... . . . .. .. .. . 3,5% 

64• Peru ............... : .......... :................ 3,4% 
659 Brasil 
- Chipre . : ........ : . .. .. . .. . . . . . • .. • .. . • .. .. .. .. • 3,2% 

Países que não encaminharam dados a tempo de serem inclui
dos e que mantinham níveis elevados de investimento em edu
cação: 

ALEMANHA FEDERAL, ITÁLIA, CONGO, COSTA DO 
MARFIM, COSTA RICA, JAMAICA, SANTA LUCIA, VE
NEZUELA, ISRAEL, ISLÂNDIA, AUSTRÁLIA, PAPUA
NOVA GUINE. 

SEXADO FEDERAL c ~ ORÇAr·lENTO DA UN!~O 
ASSESSORIA ~ s f. ~ Sl.iBSECRETARit\ DE ORÇAMENTO 

" -- '~•c,,,_·_ ô• ci' IHNISTÉR!O DA EDUCAÇ!IO E CULTURA Cr$ I ,00 -- 1980 1981 

ESPECIFICAÇÃO PART!CIPAÇJíO PARTiCIPAÇÃO 
VALORES VALORES 

%DO M.E.C. % DO l·l.t.C. 

DESPESA TOTAL DO 

J.IINISHR!O DA 52.805.041.000 100,00 100.910.792.000 100,00 

EDUCAÇÃO E CULTURA 

TOTAL GERAL 

DO 
998.036.170.000 5,29 2.077.600.000.000 4,86 

ORÇAI1ENTO 

Fontes: 1980 -Lei N9 6.730 de 03/12/79 0.0. de 04/12/79 -Suplemento ao NO 231; 
1981 - Proposta Orçarnentiria em Tramitaçio 
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!r·) s. -?_.... 
SENADO FEDERAL .., 

ORÇAI1ENTO DA UNIÃO PARA 1964 ASSESSORIA 

S. F. ~ SL:SSECRETARIA DE ORÇAMEz..;'TO 

~ ,• MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
.,(\ -<$" 
'• . 
~ ESPEC!FICAÇI':o VALORES 

DESPESA TOTAL DO MIN!ST~RID DA EDUCAÇÃO E CULTURA 152.094.968.000 

PROPOSTA 
DESPESA TOTAL EST!11AOA DA UNIÃO 1:388.000.000.000 

ORÇAMENTARIA 

RECEITA TOTAL EST!I1AOA DA UNIM 1.100.000.000.000 

LEI DESPESA TOTAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 205,614.027.000 

·aRÇAHEtlTÃRIA DESPESA TOTAL FIXADA DA UNIÃO 2.110,256.660.000 

RECEITA TOTAL FIXADA DA UNIÃO 1 . 478.783.539 .DOO 

- ------ -----

FONTE: 1964 -Projeto NQ 33(, de.l963 (~reposta Orçamentiria para 19d4); 
-Lei NQ 4.295 de 16/12/63- o:o. de 27/12/63- Suplemento ao NQ 247 

SEi'\,\DO FI:OERAL 
A$SESSORIÁ 

SUDSI::CR!ôTARlt\ DI:: OitÇA~U!.:-.'TO 

ORÇAMENTO DÁ UNIÃO - . 19BO/J.981 

RECURSOS DE TODll.S ·AS PONTES 

EVOLUÇÁO nÃ PUNÇÃO EDUCAÇÃO o 
1 9 8 o 1 9 8 1 

ESPECIPICAÇÃÓ 

VALORES VALORES 

TOTAL D.P. Fm<ÇÃO !:DUCJI.ÇÃO 72.26L28~' 7,24 - - 158.036.115 

TOTAL DOS RECORSbS ORÇJ\MENT.li.RIOS 99.8.03~.1711 100 o ,o o - 2.on.6o-o.-ooo 

FO:-i7ES! L-.:?:i ·- OrÇa.·rll:mtária~ e Proposta Orçamentária par~ 1981. . 
OBSERVAÇÕES: Lll - Diferença a~trc -os percentuD.is do ano ~m .r_el.D.ção aos dô ·4nq anterior; 

..:62 - Va.ria.ç::ao p~::cer.tual,_ ·nominal, cm re~agao ao ano ante.::.ior;: 

I 
7,61 

100 I 
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crs 1 ,DO 

PARTICIPAÇJI:O 
1 DE H.E.C 

100,00 

10,96 

13,83 

100,00 

9,74 

13,90 

cr; 1.ooo~oo 
COR~~?E· 

+ 0,37 118 r 70 

O rOO 108,17 'i 
_,.__ . -

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. BERNARDINO 
VIANA NA SESSÃO DE I2-5-8/ E QUE, ENTREGUE À REVI
SA O DO ORADOR. SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE. 

A propósito, em Porto Alegre o nobre Senador Pedro Simon diz: 

l'MDB MANTEM OBSTRUÇÃO PORQUE CONSIDERA 
REFORMA ELEITORAL PRIORITÃRIA 

O SR. BERNARDINO VÍANA (PDS - PI. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:_ 

A obstrução da pauta da Ordem do Dia dos trabalhos do Senado Fede
ral que estã sendo posta em prá.tica pela Oposição está causarido graves pre
juízos à Nação e concorrendo pa:ra que, de modo desastroso e inconcebível, 
aumente o nível de desemprego, exatamente nesta hora conturbada da vida 
económica nacional. 

Para atender muito mais a caprichos políticos do que aos interesses 
maiores dos Partidos a que estão filiados, os nobres senadores da Oposição se 
uniram em apoio a Projeto de lei de autoria do ilustre Senador Humberto Lu
cena, visando, com isso, levar o PDS, Partido majoritário no Senado, a tomar 

. uma posição ünediata com relação à Reforma Eleitoral. 

Em compensação, nõ InfOrme JB, hoje, lê-se: 

CONSELHÕ. 

O Sr. Tancredo Neves, então Ministro da Justiça, recebeu das 
mãos d-o Sr. Getúlio Vargas a caneta com que o Presidente da Re
pública escreveu sua carta-testamento. 

E foi a ele que o Sr. João Goulart recorreu para a chefia do pri
meiro Governo no recém-instalado regime parlamentarista. 

Tr3.ta-se realmente de um man for ali scasons. 
Menos para seus colegas de bancada no Senado, que por im

previdência, não ouvem seu conselho de sustar a obstrução da or
dem do dia . 
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Já foi exa:USfivamente explicado que o PDS instituiu uma COmissão Es
pecial para estudar as reformas e, com prazo predeterminado que se extingue 
em fins de junho, apresentar o esboço de reforma para ser debatido com os 
eminentes membros da Oposição.- Mas esse argumento não sensibilizou os 
obstrucionaistas e, em conseqiiência disso, os trabalhos do Senado relaçiona
dos com a Ordem do Dia estão paralisados hã cerca de 40 dias. 

Com os meus mais veementes protestos contra essa estranha atitude, tra
go, hoje, para registro nos Anais do Senado, algumas manifestações de Pre
feituras e Estados que estão sendo altamente prejudicados, porque não obtêm 
autorização para contratar operações de empr.éstimos que lhes possiblitariam 
executar obras de vital importância para suas comunidades e que gerariam, 
conforme se observará da leitura das correspondências que passarei a fazer, 
dezenas de milhares de empregos: 

Com os meus cumprimentos vg solicito de V. Ex• a especial fi
neza de informar-me quantos empregoS provisórios gerariam se o 
pedido de aumento da dívida consolidada relativo a emprêstimo so
licitado por esse Estado ou por esse Município que se encontra em 
tramitação no Senado Federal for aprovado pt Cordialmente Sena
dor Bernardino Viana pt 

Aqui, telex do Governador do Ceará, Virgílio Távora: 

A Sua Excelência 
Senador Bernardino Viana 
Senado Federal 
Brasnia- DF 

De Fortaleza: Telex Nr GG-809/81 de 7-5-81 

Retelex 85841 vg 06-5-81 vg informo vossencia investimentos 
previstos execução projetas serem financiados emprêstimo externo 
vg ora analise Senado Federal vg deverão criar aproximadamente 
3.040 (três mil et quarenta) empregos provisórios diretos alem asse
gurar nível empregos atualmente existentes pt Esse programa se 
constitui da mais alta prioridade desenvolvimento este Estado vg 
vez que se encontra inserido plano metas governamentais vg cujo 
objetivo principai é criação novas oportunidades trabalho et melho~ 
ria das condições de vida das populações de bai>:_a renda pt Informo 
ainda que referida operação será realizada no exterior vg não se en
quadrando portanto nos parâmetros estabelecidos resoluções 52/75 
vg 93/76 et 63/67 do Senado Federal pt Atenciosas saudações. -
Virg([io Tavora, Governador Ceará. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RESENDE 

Oficio n' 537/GP/81 

Ao 
Excelentíssimo Senhor 
Senador Berna~dino Viana; 
Senado Federal, 
Brasflia- DF 

Resende, 8 de maio de 1981 

Referência. Resende-RJ; conjunto habitacional Cidade Ale
gria; empréstimo do BNH para infra-estrutura; 

Assunto: autorização do Senado Federal para aumento do en· 
dividamento; solicitação - faz. 

Senhor Senador; 
Aprazem-nos os recebimentos dos telegramas de V. Ex•, a nós 

dirigidos e ao Serviço de Água e Esgoto deste município~ tratando 
de nossa solicitação ao Senado Federal de autorização para aumen
to de nosso endividamento, com vistas à tomada do empréstimo do 
BNH - Banco Nacional de Habitação, para construção da infra
estrutura do conjunto habitacional denominado "Cidade Alegria'', 
em adiantado estágio de construção, nesta cidade. 

2. Estamos certos de que V. Ex'" e excelentfssimos pares bem 
saberão compreender e avaliar a importância sócio-econômico de' 
um programa i-esidencial, de natureza de atendimento social, da en
vergadura da ucidade Alegria", com 2.501 habitações, num municí· 
pio carente. Senhor Senador, entre nós são mais de 10.000 famflias 
clamando diuturnamente pela casa própria e só um terço pode ser 
atendido. Isso sem falar naquelas cujas classes de rendas não permi
tiram ao menos inscrever-se no programa ... 

3. Mais, muito mais casas, então, deverão ser construídas em 
Resende, para sanar déficit habitacional e atender, ao menos, ao 
crescimento vegetativo da população. 

4. Não podemos observar impassíveis à favelização de apre
ciável contingente de nossa gentel 

5. _-Como do conhecimento de V. Ex•, pela sistemática do SFH 
-Sistema Financeiro de HabitaÇãO,- na áréa do BNH/D1NAS -

·~ Diietoria de Operações de N1itureza Social, a obra de um conjunto 
habitacional compõe~se de diversas parcelas, sendo ul'as considera
das .. incidentes" no custo para o mutuário final e outras "não inci
dentes", essas suportadas a fundo perdido pelo Governo, geralmen~ 
te o município. AsSim, t:oda a comunidade paga pelas parcelas dos 
~'não incidentes". 

6. O BN]-1, no entanto, financia o agente promotor, no caso a 
Prefeitura Municipal, para execução das parcelas de responsabilida
de desta, isto é, dos .. não inCidentes". 

7. Cabe notar que as dívidas assumidsas para com o BNH e o 
F AS - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Soêial, são tidas por 
esse Senado como "extra-limites". • 

8. No caso da "Cidade Alegria", está classificada como "não 
_incidente" praticamente toda a infra-estrutura do conjunto, afora 
terraplenagem e macro-drenagem. Assim, ali cabem, pavimentação, 
e sistenias de abastecimento de água,.esgotamento sanitário, drena
gem pluvial, iluminação e energ1zação ... 

9. As obras de edificações das 3.501 residências estão a pleno 
vapor, se bei:rl que se ressentindo da falta da infra-estrutura. Por elas 
o conjunto poderia ser habitada ainda este ano. . 

10. Ocorre, porém, que, atê ehtão, não foi possível o início da 
itpplantação da infra~Cstrutura, eis qUe o BNH não pode efetivar o 
empréstimo a esta Prefeitura, dos recursos necessários, nem nós dis
pomos de numerário suficiente. -

I I. Está-se, então, na iminência de ver-se aquele grandioso 
empreendimento, do mais límpido e inconteste interesse social, ficar 
irremediavelmente prejudicado, quiçá, aniquilado, por não poder 
chegar a bom termo, faltantes sejam os recursos financeirOS. 

12. Assim, Senhor Senador, encarecemos atentar para a ne
CC$sidade d_e ser concedida autorização a esta Prefeitura Municipal 
para tomar empréstimo junto ao BNH, destinado à conclusão da 
"Cidade Alegria", com a implantação de sua infra-estrutura. 

13. ~ inimaginável ter-se aquele que poderá ser um dos mais 
importanteS ·empreendimentos habitacioriaís P,o Brasil- transforma
do num "elefante branCo" inerme, sem ocupação, sendo destruído e 
depredado, por imposSibilidade de sua entrega aos seus pretensos 
beneficiários. Que clamor geral, que soluço lancinante de um povo 
carente! 

14. Acresce, senhor, que naquelas obras trabalham atualmen
te cerca de 3.000 operários, donde 3.000 famílias, 15.000 pessoas, 
vindas dos mais recônditos rincões do Brasil, dali tiram seu susten
to. 

15. Se o empreendimento não for socorrido de imediato, pelo 
empréstimo para execução da infra-estrutura, as obras terão que ser 
passo a frente desmobilizadas, jogando ao azar e desalento todos os 
que nela trabalham e dela vivem. 

16. Tal calamidade sQ não ocorrerã se V. Ex• e Excelentíssi
mos pares compreenderem nosso drama, ouvirem nosso grito, para 
o- qual, estamos certos, não farão ouvidos moucos. 

17. Concedendo autorização para tomada do emprêstimo es~ 
tarão prestando o mais. relevante serviço à causa deste povo e do 
Brasil. 

18. Certos da compreensão, do elevado espírito público e da 
boa vontade, desde jã agradecemos, fazendo fé em termos em V. 
Ex•, daqui p'ra frente, um advogado e defensor de nossa justa causa. 

19. Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos e enten
dimentos, e enviamos 

Cordiais Saudações. - Manoel de Carvalho. neto - Prefeito 
Municipal. · 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Bernardino Viana 
Brasília-DF 

Em resposta a seu Telex 7165061200 temos a satisfação de in
formar a Vossa Excelência que o Projeto PROFILURB de São Josê 
dos Campos deverá gerar aproximadamente 2.050 empregos provi
sórios durante sua implantação, sendo estimado desse total, lO por 
cento de pessoal qualificado, 70 por cento de pessoal semi
qualificado e 20 por cento de ajudantes. Em seu conjunto, a força de 
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trabalho, deverá absorver salário médio global de Cr$ 35.000,00 a 
preços de abril/81. 

Aproveito a ocasião para comunicar a Vossa Ex.ç__eJên_cla que es
tou promulgando Decreto Municipal ~ando a d~nomin_ªção de 
"Conjunto Habitacional Prefeito Elmano Ferreira Velloso" ao Pro-_ 
jeto PROFILURJ)_ de Sã9 José dos Campos, em homenagem ao 
operoso e digno ex-prefeito deste município, recentemente falecido. 

Para sua ciência e eVentual consulta, segue abaixo a relação por 
grandes blocos de atividades previstas para a implantação do proje
to, com a respectiva mão-de-obra estimada. 

Face a express1Vá-ímPOrtânciã p-anl-este município que assume 
a mobilização de tal força de trabalho, solicito a Vossa Excelência o 
máximo empenho na aprovação do projeto nesta egrégia casa. 

PROJETO PROFILURD 
Estimativade mão-de-obra e empregos para tarefas maiores 

Período de obras, .I 2f) 
dias úteis. 

Tarefas Homens Dias 
I. Demarcação 9 120 
'2. Terraplanagem 70 120 
3~ Arruamento (guias e sargetas) 50 120 
4. Drenagem 

Escavação 14 120 
Rede e reaterro 200 120 
Contenção e lançamento 15 120 

5. Esgoto 
Escavação {simUltanea e já 
considerada no itero 4- drenagem 
Rede e reaterro 60 . 120 
Tratamento (8.000 m') !50 120 
Lançamento qt qup 

6. Água 
Captação (!O poços de !50 m) 40 120 
Bombeamento (estaçã<? e instalação) 20 - 120 

Armazenagem 60 120 
Escavação, rede, distribuição 40 120 

DeriVações 40 120 
Ligações (pontos junto a rede) 20 120 

7. Luz - distribuição 
Posteamento 5 120 
Rede 60 120 
Derivações 60 120 

8. Calçamento 40 120 
Lastro 40 120 
Pavimentação 20 120 

9. Construção de 2.200 embriões 
Fundações 40 120 
Alvenaria 100 120 
Cobertura -80 120 
Esquadrias 100 120 
Água 120 120 
Esgoto 120 120 
Luz 20 120 
Acabamento 120 120 

10. Equipamentos comunitâiios 400 120 
II. Fiscalização e controle 20 120 
12. Documentação e legalização 20 l20 
IS. Cobranças e pagamentos 30 120 

Total 2.038 

Resumo 

Composiç3:o estimada 

Empregados qualificados 200 
Empregados semi~qualificados 1.200 
Ajudantes 600 

Salârio Médio Global - Cr$ 35.000,00 
Atenciosamente. 
Joaquim Bevilacqua 
Prefeito Municipal de 
São José dos Campos- SP 

Errata: 

No item 5. lê-se: 

Lançamento 
6.Ãgua 

15 120 

!!3376lpsjc br= 
611156epb br 

Excelentíssimo Senhor 
Senador Bernardino Viana 
Seilado Federal 
Brasília- DF 

GO-N 480/81- Resposta Telegrama MR 69 vg Vossência vg te
nho satisfa-ção informar que pedido de aumento de dívida consoli
dada vg relativo emprésfiino vg no valor CinqUenta Milhões de Cru
zeiros vg solicitado pelo Estado Sergipe vg em tramitação egr~gio 
Seiiado Federal vg resultaram no caso -atendimento vg na Geração 
Cerca Duzentos Empregos Provisóríás- Vg ao mesmo tempo promo
veram grandes melhoramentos administração estadual vg em be~ 
nefício coletividade sergipana pt Encareço vg portanto vg apoio 
nobre Senador vg sentido solUção favorável citado pedido pt Cor
diais saudações - Djenal Tavares Queiroz, Governador Estado Ser
gipe em exercício. 

Para Exm9 Sr. _Bernardino Viana 
Senãdor - Senado Federal 

AP 

Em resposta ao seu telegrama de 6-5-87, temos a informar a 
Vossa Excelência que ao ser autorizado o aumento da dívida 'conso
lidada interna desta Prefeitura, através da aprovação do pedido de 
empréstimo, que no momento se encontra nessa conceituada casa de 
leis para análise, o número de empregos a serem criados diretamente 
soma um total de 40. 

-Além deste benefício, outros serão proporcionados às famílias 
carentes da periferia urbana de Macapá, através da execução de 
obras de saneamento, aterro e pavimentação de vias localizadas em 
áreas alagadas. 

Cordialmente, Murilo Agostinho Pinheiro, Prefeito Macapá-

Senador Bernardino Viana 
Senado Federal 
Brasília- DF 
Apraz-me informar Vossência, resposta seu telegrama, que 

uma Vez liberado empréstimo Quatro Milhões UPCS, pretendido 
esta municipalidade, serão ·girados seguintes: 1 - na faixa de proje
tes, _cento e sessenta empregos diretos envolvendo técnicos em nível 

- médíó e s-Uperior 2-:_ fiiixa de obras, empregos diretos de hum mil e 
sessenta e um serventes, trezentos e noventa operários especializa~ 
dos, cento e quarenta e dois técnicos nívCiS médio e superior, trinta e 
seis admínistradores gerenciais, 3 - faixa projetes ainda geraram 
mais centO e sessenta empregos -indiretos e faixa de obras, mais seis 
mil seiscentos e quarenta e oito empregos. Total geral empregos a 
serem gerados: oito mil setecentos e noventa e sete, sendo hum mil 
novecentos e oitenta e nove diretos e seis mil oitocentos e oito indi
r~tos. certo que pronunciamento favorável Senado representaram 
vigoroso impulso prol desenvolvimento flSico e social este municí
pio, expresso vossência testemunho alta consideração. - Maurlcio 
Freitas Teíieira Campos: Prefeito Belo Horizonte - MG 

Para: Senado Federal - Brasília - DF 
De: Prefeitura do Município de Votuporanga- (SP). 
NR.: 107(81 
At.: Senador Bernardino VLana. 
Nos termos do telegrama recebido, informamos detalhes em 

ofício expedido nesta data. Adiantamos que em decorrência apro
vação pedido financiamento~ de 200 a 250 empregos provisórios se
riam gerãdos e indiretamente 400. 

Atenciosamente- João Antônio Nucci, Prefeito Municipal. 
Senador Bernardino Viana 
Praça dos Três Poderes Brasília(DF (70160) 
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Atendendo solicitação Vossa Excelência calculo 1.900 empre
gos provisóriOs conseqüência aprovação- emprêstimo aprovado pt 
Saudações Afranio Amaral - Prefeito Municipal, Patrocínio -
MG 

Senador Bernardino Viana 
Senado Federal 
BrasíliafDF (70000) 

Acusamos prazerosamente recebimento pedido informações 
sobre geração empregos caso aprovado por essa Casa novo aumen
to dívida consolidada pl informamos que estarão trabalhando dire
tamente trezentos operários vg iridiretamente outros duzentos et 
cinqüenta et as obras serão realizadas dentro do denominado proje
to cura vg nos bairros Passo dos F prtes vg Líder et Jardim américa 
vg beneficiando na ârea de saneamento et melhoria condição de 
vida aproximadamente seis mil pessoas vg todas elas em níveis de 
baixa renda isto é vg com renda inferior três saláriOs mínimos pt Fi
camos aguardo nova comunicação vg informando comunidade estâ 
ansiosa resultado vg em alguns casos revoltada pela demora trami
tação nessa Casa do Congresso pt Cordiais Saudações --Milton 
Sander, Prefeito Chapecó - Santa Catarina. 

Senador Bernardino Viana 
Senado Federal 
BrasíliafDF (70160) . 
Informo Vossa Excelência construção casas populares gerarão 

aproximadamente 300 empiegos proVisórios em ftumirim pt Edson 
Marques - Prefeito de Itumirirll - MG.- -

Exm"' Sr. Dr. Bernardino Viana DD. Senador 
da República 
Senado Federal 
BrasiliafDF (70160) 

Atendendo seu gentil telegrama informamos-lhe que estamos 
prevendo o uso de pelo menos cento e vinte novos empregos durante 
fase construção conjunto habitacional desta cidade vg para o qual 
estamos solicitando autorização Senado Federal pt informamos ain
da segundo inscrições prévias vg ils moradias a serem construídas 
com referido recurso se destinarão às famílias de trabalhadores ru" 
r ais locais vg considerando nosso município sobrevive graças unica~ 
mente agricultura e pecuaria pt Saudações atenciosas - Antonio 
Jdone Vilela, Prefeito Municipal Coqueiral-Minas Gerais 

IlustríssimO Senhor Senador Doutor 
Bernardino Vianã 
Senado Federal 
Brasília/DF (70160) 

Atendendo prezado solicitação contida telegrama seis corrente 
informo Vossa Excelência pedido aumento consolidada tramitação . 
Senado Federal gerará cem empregos aproximadamente pt Aliás 
trata de município carente einpregados virtude cultura cafeeira et a 
outras pt Cordiais saudaç_ões pt - Prefeito Francisco Soares da Sil
va pt - Carmo do Rio Claro - MG 

Senador Bernardino Viana 
Senado Federal 
BrasíliafDF(70000) 

Agradecemos interesse nobre Senador República Partido Tra
balhista sentido empréstimo estã Prefeitura ViSarido asfaltamento ci
dade pequeno porte beira BR-282ligando municípios oeste catari
nense pt Informamos ilustre Senador vg empréstimo em questão ge
rarã mais de oitenta empregos diretos afora indiretos pt Esperamos 
apoio preclaro Senador redundando impulso Partido Trabalhista 
esta cidade pt- Gelson Sorgatto, Prefeito Municipal Xaxim- SC. 

Senador Bernardino Viana 
Senado Federal 
Brasília/DF (70160) 

Cumpre nos -informar vossência projeto relativo empréstimo 
soliCitado ainda tramitação BNH. Tão logo seja definido número 
moradias serão construídas estaremos condições atender seu pedi
do. Atenciosamente- João Braz, Prefeito Municipal de Muriaê-
MG 

Exm9 Senhor Senador Bernardino Viana 
Senado Federal 
BrasíliafDF (70160) 

-Em atenção seu telegrama recebido hoje vg inforn~.amos voS
sência vg que a concessão financiamento este município gerará 
aproximadamente 60 empregos -vg além de outros beneficias a po
pulação vg inclusive acesso 114 casas populares e centro social urba
no pt Saudações pt- Messias Luis Batista, Prefeito Municipal de 
Jardim Alegre - PR. 

Senador Bernardino Viana 
Senado Federal 
BrasíliafDF 

Em resposta seu telegrama vg informamos a V. Ex• que caso 
seja corrigidO moiletariamerite o valor do empréstimo solicitado por 
este municípiõ vgjunto Caixa Econômicá Federal et que se encontra 
tramitação Senado vg haverá possibilidade gerar 100 (cem) empre
gos provisorios durante sessenta dias pt SDS- Pedro Alves Batista, 
Prefeito de Araripina - PE. 

Senador Bernardino Viana 
Senado da República 
BrasíliafDF (70160) 

Informo vossência que empréstimo solicitado irá gerar cin
qUenta empregos provisórios: Saudações. - Sebastião Tiburcio Ri~ 
beiro, Prefeito Passa Quatro - MG. 

Senador Bernardino Viana 
Senado Federal 
Brasília/DF (70160) 

Atendendo solicitação vossa excelência informamos consoli
dação nosso projeto cura momento tramitação Senado geraria em 
torno de 1.500 empregos provisórios pt Confiamos espírito patrióti
co vossa excelência et sua alta e reconhecida sensibilidade homem 
público conhecedor inclusive das sérias dificuldades que atravessa 
nosso povo vítima três anos consecutivos seca pt Com nossos respei
tosos cumprimentos agradecemos seu atencioso interesse pt Cor
diais saudaçoes :....__João Newton da Escossia, Prefeito de Mossoró
RK 

Senador Bernardino Viana 
Senado Federal 
BrasíliafDF 

Com nossos sinceros agradecimentos informamos V. Ex• que 
pedido empréstimo pelo nosso município se aprovado gerará 240 

-empregos provisóríos e futuramente 20 empregos efetivos pt Pro
porcionará também moradores bairros COHABS. Condições dig
nas moradias- Joaquim Magalhães Costa, Prefeito Municipal RG. 
3701 

Senador Bernardino Viana 
Senado Federal 
Brasília/DF (70160) 

Referência telegrama vossência vg informamos pedido aumen
to dívida consolidada vg empréstimo vg destinar-se-á implantação 
dois núcieos habitacionais pt Estâ gerando seiscentos empregos 
construção civil e oportunamente gerará mais cem empregos diretos 
pt SDS- Dr. Valdemir G. Zuntini, Prefeito Araras SP. 

Senador Bernardino Viana 
Senado Federal 
BrasfliafDF (70160) 

Atendendo solicitação telegrama vg mínimo 60 empregos pro
visórios gerado empreendimento aprovado pt Abraços vg- Prefei
to Miguel Aley - Cristina - MG 

Senador Bernardino Viana 
Senado Federal - Praça dos Três Poderes 
Brasília - DF (70160) 

Te! n"' 021/GP Acusamos e "agradecemos Vosso telegrama que 
passamos a responder BIPTS a edificação dos referidos lO postos 
médicos vg representam 256 empregos provisórios e a implantação e 
funcionamento dos 'citados postos gera 113 empregos permanentes 

-de pessoal qualificado pt Acrescentamos que esses postos fazem 
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Lavras. 

parte da infra-estrutura de saúde dos quase 45 mil habitantes desse 
Município Cúja implantação está no contexto do desenvolvimento 
sócia-econômico do Município de Maues vg que é o maior produtor 
de guaraná do mundo pt Agradecemos a empenho de Vossa Exce
lência na defesa e aprovação do pedido de empréstimo desta munici
palidade para aquele empreendimento pt Atenciosamente pt- Car
los José Esteves, Prefeito Municipal de Maues- AM. 

Senador Bernardino Viana 
Senado Federal 
Brasília - DF (70 160) 

Atenção seu telegrama de ontem vg informamos Vossência 
aprovação pedido aumento dívida consolidada lporã gerará média 
30 empregos provisórios vg ou seja vg durante execução obras civis 
meio-fio e galerias pluviais pt Atenciosamente - Edio Gomes, Pre
feito Municipal de Iporâ - GO. 

Exmo. Sr. Senador Bernardino Viana 
Senado Federal 
Brasília - DF (70 160) 

Com meus cumprimentos em resposta telegrama V. Ex• infor
mo que emprêstirilo solicitad_o Prefeitura Vitória gerará uma média 
soo- empregos·- provisório. Esclareço entretanto eminente Senador 
que empréstimos pretendidos têm grande alcance social tendo em 
vista beneficiados um mínimo 60 mil habitantes do Município. Cor
diais saudações,- Carlos Lindemberg Von Schilgen, Prefeito Muni
cipal Vitória - ES. 

Senado Federal 
A t. Senador _Bc:.mardino Viana 

Agradeço e retribua cumprimentos honroso telegrama consulta 
e informo V. Ex" que o empréstimo mencionado financiará progra
ma complementação urbana cujas obras e conseqüências segundo 
estimativa po-ssibilitarão mais de mil empregos provisórios. 

Cordialmente- Mauricio Padua Souza, Prefeito Municipal de 

Bernardino Viana 
ViCe-Lider do Governo 
Senado Federal - Brasília - DF 
Acusamos recebimento telegrama 06058.1. Informamos ele

vação dívida interna fundada destina-se produção 100 unidades ha
bitacionais PROMORAR/MINASCASA, respectivas obras infra
estrutura urbana, gerando cerca 600 empregos/mês período aproxi
mado 8 meses. Programa aiêm abs_orver mão-de·obra não qu~.lifica
da irã beneficiar famílias rurais -de baixa renda, até 3 salários míni
mos no máximo, bem como ·contribuir fixação homens suas cidades 
originárias. Saudações . ._José Arinos Duarte -~ieira, Prefeito Muni
cipal de Pirauba - MG. 

Jlmo. Sr. 
Senador Bernardino Viana 
Senãdo Federal 
Bras1lia- DF 

Gratos pela atenção de Vossa Excelência ao nosso projeto de 
urbanização do núcleo "Parigot de Souza", de Apucarana. Ares
peito informamOs _que a aumento da dívida consolidada relativo ao 
empréstimo· solicitado por Apucarana, irã beneficiar com novas 
oportunidades de empregas, aproximadamente 210 famílias. Diante 
da grave crise de desemprego, esses investimentos serão de suma im
portâncfa para AptiCarana e sobretudo abrirão mais duas centenas 
de no_vas oportunidades,_ fora as indiretas. 

Ficãffiós na expectativa da aprovação pelo Senado Federal de 
nosso projeto que virã de encontro aos anseios de nossa comunida
de. 

Cordiais saudações- Domingos Ribeiro da Silva, Prefeito Mu-
nicipal de Apucarana - PR. 

Resposta telegrama para 
Senador Bernardino Viana 
Senado Federal 

Em resposta solicitada no telegrama enviado por V. Ex", infor
mamos que as obras relativas a emprêstimo solicitado por este Mu-

nicípio gerariam cerca de 300 erripregos prOvisórios, beneficiando 
diretamente 449 casas pepulares. 

Atenciosamente- Roberto Arantes Lanhoso, Prefeito Munici-
pal de ltatiba - SP. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - v_. Ex• me permite um aparte? 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - PJ) - Pois não. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Nobre Senador Bernardino Viana, estou 
surpreso com a atitude de V. Ex• em defender, em nome da Maioria, uma po
sição que, pa,r_a a Maioria, é indefensável. Não hã defesa para a Maioria. O 
nobre Governador Virgílio Távora, que já deixou o Senado, quando faláva
mos a respeito desses_empréstirrios, quando combatíamos esses empréstimos, 
e sabia por que razão, diz S. Ex•, nesse telex, que esse empréstimo criaria, no 
seu Estado, 3.040 empregos. No entanto, não falou o Senador Virgílio Távo
ra, que é engenheiro,_que é militar, que ê um homem lógic_o, não falou naque
la fome que esses empréstimos vão __ est_e_n_der a ~ezenas de milhares de pessoas. 
Nobre Senad_or, V. Ex• está fora da realidade da vida nacional. Eu estou vin
do do interior e aqui em Brasília apurei que- ouça bem V. Ex"- esse volu
me de dinheiro que, através dos empr~timos, nós estamos jogando em circu
lação no País, está criando não a falta de_çarne nos açougues, não, eu vi no in
terior isto: 20% de queda na venda do leite e.30% de queda na venda do pão. 
Aliás, não só no interior, sábado, aqui em Brasília, na padaria que eu fre-

- qtlento, pergun~ei ~ambém ao caixa e ele me disse que a queda era maior na 
venda do leite do que na do pão. Sr. Presidente, o povo está deixando de com
prar leite e de comprar pão. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI) - Porque não tem obra 
para construir, não por causa dos empréstimo~. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Nós estamos alimentando a inflação, 
nobre Senador. Esse_ dinheiro não está servindo para os 33 mil empregos do 
Ceará, nós estamos desgraçando milhares e milhares de brasileiros. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI)- Dos 112 empréstimos 
que tramitam aqui no Senado Federar, eu recebi a posição - do Serviço de 
Processamento de Dados- até o dia 4 de abril: são 112 pedidos, 7 Estados e 
105 municípios.-Esses 7 Estados e 105 Municípios dariam 25 mil e 333 empre~ 
gos. Se nós multiplicarmos isso por 5, dariam 175 mil pessoas dependentes 
desses -empregoS. Pois bem, continuando. 

Em passado recente, a argumentação apresentada para se obstaculizar a 
tramitação desses empréstimos fundamentava-se no seu caráter inflacionário 
e no risco que estava correndo o Senado Federal em aprovar tais empréstimos 
sem uma análise mais profunda. 

Mas, se atentarmos bem para o fato, veremos que o alegado caráter in
flacionário não resiSte à lógica porque o aumento dos meios de pagamento 
decorrentes da concessão não extrapola a programação orçamentária do ban
co financiador; é apenas uma transferência de recursos da ârea federal para os 
Estados e Municípios; e, aciri:ta 'de tudo, cria empregos e antecipa a cons
trução de obras públicas consideradas prioritârias e de vital importância para 
os tomadores dos empréstimos. 

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

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - PI) - Pois não, Senador Di
narte. 

O Sr, Dinarte Mariz (PDS- RN)- Acho que V. Ex• estâ trazendo um 
assunto que já tem sido debatido tanto, durante tantos dias nesta Casa. O que 
é lamentâvel é que pela primeira vez na História Política do Brasil isso se re
gistra. Na minha longa vida pública, com 4 mandatos no Senado, eu nunca vi 
um espetâculo igual. Permitam-me os meus nobres colegas da Oposição, que 
eu classifique de mesquinharia política o que- está ocorrendo. Nunca um Pre
sidente da RepúbliCa, até hoje, nun~ um Presidente da República, de 1930 
para cá, pelo menos, contou com_ maioria no Congresso, nem Getúlio, nem 
Juscelino, nenhum deles, e nunca se deixou de votar a matéria que estava 
sempre em pauta de interesse do Governo. Votava-se contra, como no caso 
da deposição de Café Filho. Nós ficávamos interrompendo a votação, obs
truindo, dia e noite, mas jamais houve um acordo entre Partidos para se obs~ 
truir, impedir que o Senado votasse. É a desmoralização da nossa instituição; 
o que estã oco_rrendo é a desmoralização da nossa instituição. Que todos voM 
tem contra, de acordo com os seus pontos de vista, está certo, não critico a 
batalha que, desde o começo, achou por bem levantar, nesta Casa, contra os 
empréstimos o -meu O.õbre amigo e Senador pelo Espírito Santo, Dirceu Car
doso. b dever de S._Ex• lançar o seu pensamento, pensando em servir bem ao 
seu País. Agora, haver acordo para desse acordo derivar num benefício de um 
determinado setor político, é a primeira: vez que se registra isso nos Anais do 
Congresso Nacional. ConseqUentemente, acho que V. Ex" age bem trazendo, 
nesta hora que estamos vivendo, o assunto para debate. E com o respeito qu;: 
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tenho aos meus nobres colegas da Oposição, e com_ o_ respeito que tenho ao 
regime democrático e com o passado, que já vai longe, da minha vida pública, 
eu registro aqui, pela primeira vez, um gesto que não condiz com as tradições 
nobres e democráticas da Nição. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI)- Nobre Senador Dinar te 
Mariz, queria agradecer o aparte de V. Ex• que, com muito orgulho, incorpo
ro ao meu pronunciamento. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP - SC) - Permite~me V. Ex• um aparte? 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - PI) - Pois não. 
O Sr. EVelásio Vieira (PP- SC)- Sén:.-.l0r-Bernardino Viana, a obs

trução é direito legítirrlo da Oposição, das mino-rias. Estamos exercendo um 
direito que nós temos. O PDS teni 36 Sen-adores. Cabe ao PDS a responsabili
dade de colocar os integrantes de sua Bancada nesta Casa, para aprovar as 
matérias. Degradante é Senadores que não- cumprem a sua responsabilidade, 
que não comparecem a este Plenário, que procuram maiS realizar turismo. 
Pior, mais degractailte, são Senadores que se dedicam à atividade de ir aos 
Ministérios, quando aqui deveriam estar presentes. Esta é que é a grande ver
dade, a verdade que dóL Não podemos aceitar as imputações do Senador Di
narte Mariz; nós estamos cumprindo-a nOssa missão. Nós nãO estamos aqui 
defendendo o interesse de A ou de B, estamos defendendo o interesse da 
Nação. Nós exigimos as definiÇões das regras eleitorais para que os Partidos 
possam cumprir as suas finalidades. Mas V. Ex•s se omitem, aqui não compa
recem, estão em Brasília e não comparecem iio plenário. Nós estamos cum
prindo, de consciência tranqüila, o nosso dever. 

O Sr. Dinarú Mariz (PDS- RN)- Permite-me V. Ex• outro aparte? 

O SR. BBRNARDINO VIANA (PDS- PI)- V.-Ex• tem o aparte. 

O Sr. Dinarte Mariz (PDS - RN) - Quero apenas esclarecer que não 
engrandece esta Casa quando um Senador se levanta e cobra uma atitude de 
seu colega. Eu conheci outro Senado, Sr. Presidente e Srs. Senadores. Eu co
nheci um Senado que quando se fazia qualquer restrição que podia alcançar a 
instituição, todo o Senado se levantava, independente de legenda partidária. 
Mas hoje o que se vê é realmente procurar trazer_ à bajla à discussão,_ a desmo
ralização da instituição, como se todos que se sentam nestas p-oltronas não 
fossem dignos dos mandatos que recebeiam. (Muito bem!) Então, Sr. Presi
dente, eu repilo exatamente a opinião do meu nobre colega pof-Santa Catari
na que acha que aqui se devia vir com um bedel, o sujeito ser -trazido aqui 
para votar por isso ou por aquilo. Condenam-se os colegas c!ue vão aos Mi
nistérios, mas este é um dos nossos deveres, procurar representar o nosso Es
tado defendendo os seus interesses jurito aos Ministérios e Poderes públicos, 
independente de Partido político, porque só se sente proibido de ir aos Minis
térios aquele representante que não conhece bem a sítuução que ele represen
ta nesta Casa. Ir aos Ministérios é "Um dever nosso, é um dever de todo cida
dão que tenha representatividade, que repesente os interess~ do seu Estado e 
do seu povo. Conseqüentemente, eu não aceito e esta Casa caga dia se degra
da mais, no dia em que começam a atacar--e a trazer para discussões e debates 
a opinião de alguém que julgue mal os seus colegas. 

O Sr. Aloys/o~ Chaves (PDS - PA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI) :_ Incorporo o aparte de 
V. E~• e concedo o aparte ao nobre Senador Aloysio Chaves. 

O Sr. Aloysio Cha,·es (PDS- PA)- NobreSenador Bernardino Viana, 
as palavras que precisavam ser ditas nesta Casa- com ielação à posição que 
certos Senadores têm tOmado aqui, acabam de se:r ouvidas pelo Plenário, 
através da palavra do Senador Dinarte Mariz. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI)- Tenho encontrado mui-
tos Senadores da Oposição nos ~Ministérios, . ~ 

O Sr, E~·eláslo Vie{ra (PP - SC) - Primeiro, a_ o~riia9ãq prioritária é 
aqui; a atividade no Minisiério é Secundária. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho. Fazendo soar a CJlmpainha,) 
- Peço aos Srs. Senadores que, sem abrirem mão da veemência com que de
batem, tenham presente o art. 21, na sua alínea b. que diz que é vedado ao Se~ 
nador "usar de expressões descorteses ou insultuosas". 

Continua com- a palavra o nobfe Senador Bernardino Viaria, que conce-
deu o aparte ao nobre Senador Aloysio Chaves. -

O Sr. Aloysio Chaves (PDS- PA)- O registro de acusação de ausência 
desidiosa ao plenário desta Casa não pode ser argUido da forma como o foi 
com relação ao PDS, antes que se fizesse um levantamento também indivi
·dual e criterioso com·reJação a eminentes- coh:gas que integram os Partidos da 
Oposição. Mas, quero voltar ao tema do discurso do nobre Senador Bernar
dino Viana para dizer, que realmente, essa obstrução, como está colocada, es-

tá afetando o Senado e conseqüentemente o Poder Legislativo, não apenas o 
PDS. f: fácil dizer-se que é um dever do PDS, que é maioria, comparecer e as
segurar" o númer-o para as votações. Mas nós sabemos que hã outros compro
missos inarredávef~ do PDS, tanto no plano interno, como no plano externo, 
como hã da OposiçãO, pois no Extefior se encontram eminentes figuras desses 
Partidos. Há uma série de impedimentos que muitas vezes podem justificar 
essa falta de quorum. A obstrução contra um projeto, a obstrução contra uma 
medida, a obstrução contra um conjunto de medidas pode-se admitir, mas a 
obstrução total é a obstrução do Poder, e a República assenta~se em três Po
deres, que são independentes, mas harrnônicos en_tre si: o Poder Executivo, o 
Poder Legislativo e o Poder Judicjãrio. E no momento em que por via indire
ta-se -pretende imobilizar um desses Poderes, numa hora grave como esta por 
que atfavessa o País, não acredito que este seja o melhor serviço que se possa 
prestar à causa da imPlantação do regime democrático, na qual todos nós es
tamos empenhados. 

O Sr. José Fragelli (PP- MS) -Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI)- Já havia o nobre Sena
dor Passos Pôrto pedido um aparte, e eu o concederei. 

O Sr. PassOs Pôrto (PDS- SE) - Nobre Senador Bernardino Viana, 
acho que V. Ex• fez muito bem em trazer a debate, hoje, esse assunto, que é 
realmente da maior Í!llportância para a instituição parlamentar. Queria dizer 
também, como o Senador Dinarte Mariz, que ao longo dos meus anos na CâM 
mara dos Deputados e aqui no Senado Federal nunca assisti a esse tipo de 
obstrução~ obstrução a um fato genériCo, numa tentativa de solução de um 
problema, mesmo que seja de natureza institucional não deve recair sobre a 
tramitação de projetes que não são nem do Governo Federal, são do interesse 
dos Estados e dos_ municípios, e que de forma alguma altera a política de 
combate à inflação. Sabe beln V. Ex• que esses processos são do Projeto Cura 
ou são programas de investimentos nos Estados, que estão carentes desses re
cursos. O que me admira, nobre Senador, é que a Oposição, que fOi tão emi
nçnte e tão grandiosa no episódio- do Riocentro, quando na Câmara dos De
putados abriu mão de u!lla obstrução também lógica para que o Congresso 
Nacional tivesse a necessária tran-4Uíl1dade para reagir e se consolidar diante 
de uni fatO que afeiava o Processo de abertura política, essa mesma Oposição, 
no Senado Federal, que deu sempre exemplo de clarividência e maturidade, 
esteja ainda por quase dois meses sem permitir a apro_vaÇão de projetes que 
são inadiáveis à execução da administração pública municipal e estadual. De 
rn 'o que estou plenamente solidário com as palavras de V. Ex• e, sobretudo, 
cc. _, os conceitos judiciosos que foram aqui emitidos pelo Senador Dinarte 
Mariz e pelo Senador Aloysio Chaves. Eles falaram com a grandeza que o Se
nado Federal merece e nós, então, aprbveitamos a oportunidade para apelar 
à honrada Oposição para que mude o rumo -de suas intenções, porque senão 
nós iremos a um impasse que não _convêm nem a ela, nem a todos nós. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Permite V.Ex• um aparte, nobre 
Senador Bernardino Viana? 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI)- Realmente, eu fico mui· 
to feliz em ver o meu pronunciamento fortalecido e esclarecído com os apar
tes que o ilustraram, como os dos nobres Senadores Aloysio Chaves, Dinarte 
Mariz e Passos Pôrto_. 

Ouço o nobre Senador Dirceu Cardoso que solicitou o aparte em priritei
ro lugar. 

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Chamo a atenção de V 
Ex•, que dispõe apenas de 2 minutos para o términO do seu pronunciamento. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- !'febre Senador, desculpe-me; aqueles que 
nunca víráin o- Se-iúido fazendo obstrução, acho que não foram SCnadores na 
Legislatura passada. O nobre Senador Passos Pôrto é Senador de agora. O 
nobre Senador Dinarfe Mariz, sim, já é Senador de muito tempo, mas a pai~ 
xão está cegando S. Ex• Não ê a Oposição que está fazendo obstrução; seria 
obstrução, se nós usáSsemos expedientes para impedir a votação. A Oposição 
não usa de expedientes; simplesmente requer presença à votação, número, 
quorom. Jsso não é obstrução, é chamar o Senado aos brios. E _o Senado não 
comparece, porque hâ muitos Senadores, como diz o Senador Evelásio Viei
ra, que se encontram na Casa e não vêm, e outros que se encontram aqui cm 
Brasília e também não yêm. Obstrução haveria, se usássemos de expedientes 
que impedissem a tramitação. Não, nós pedimos e convocamos a Casa. os Se
nadores, e estes não comparecem. Nobre Senador, esta é que é a verdade, pois 
se há um partido que faz obstrução, nobreSenador, não~ a Oposição, e sim o 
partido do Governo, é o PDS o maior obstrucionista da história do Senado. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI)- Sr. Presidente, pediria a 
V. Ex• que me concedesse mais cinco minutos para eu terminar o meu pro
nunciamento. 
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pois não. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI)- V. Ex• me desculpe, mas 
jã não dá mais tempo. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB ~ MG)- V. Ex• tem razão, mas há de se 
recordar que eu fui o primeiro a lhe pedir o aparte, e estou esperando há trin
ta minutos. De qualquer forma, a palavra é de V. Ex• 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI)- Concederei o aparte a 
V. Ex•, nem que para isso tenha que prejudicar o meU -disCiuSO: - - -

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- EL:I só queria, nobre Seni,tdor, e 
perdi quase que a oportunidade, reportar-me ao aparte do Senador Aloysio 
Chaves, quando ele fala em harmonia e em independência de Poderes. Nesta 
hora, S. Ex• lembra da harmonia e da independência de Poderes; mas, quan
do o Congresso Nacional foi fechado pelo Poder Executivo, ele não lembrou 
essa harmonia nem independência de poderes. V._ Ex• realmente não tem ra
zão na sua fala desta tarde. Os Senadores Dirceu Cardoso e Evelâsio Vieirajã 
demonstraram que o PDS tem maioria, trinta e seis Senadores. Mas, no méri
to, quando V. Ex• quer bancar a Fundação IBGE, pesquisando empregos e 
desempregos neste País em função de empréstimos a municfpios e Estados, V. 
Ex• não atinge o cerne da questão. V. Ex• deveria estar,- aí sim, deferldendo 
uma reforma tributária, porque foi através desse modelo que aí está ... 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - PI) - Já defendi, Senador. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB - MO) - ... desse modelo falido que os 
municípios se apresentam nas condições de terem de recorrer, a todo instante, 
ao Senado Federal. Só no meu Estado, de 1977 a 1980, foram concedido• pelo 
Senado quinhentos milhões de dólares de empréstimos externos. Este é o 
mérito que V. Ex• deve apreciar, não o problema da Obstrução, porque, quei
ram ou não o Senador Dina~::te Mariz e outros membros da Maioria, ela coP
tinuará, Senador Bernardino Viana, atê que esse Governo, Governo qile V 
Ex• representa, revele as regras eleitorais. Quanto a isto, a Maioria fica quie
ta. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI)- Jl1'uito obrigado. Conti
nuando, Sr. Presidente: 

Quanto ao risco.que estaria correndo o Senado em aprovar tais emprésti
mos sem uma anãlise mais profunda, a argumentação é destituída de funda
mento porque a autorização está ~i_ncu}ada a um pronunciamento do Poder 
Executivo Federal, com base no qual é concedida (Constituição Federal, art. 
42, IV). 

Mas, apesar do preceito-constitucional, no ano passado, o Senador Teo
tónio Vilela, então Presidente da ComisSão de Economia, apreensivo com o 
elevado número de mensagens de pedidos de empréstimos para os Estados e 
Municípios que tramitavam-no Senado Federal, resolveu designar os Senado
res Josê Richa __ e Milton Çabral para que mantivessem coritatos com o Depar
tamento da Dívida PúbliCa, do Banco Central e, após os contatos, apresentas
sem sugestões a fim de que aquela ComiSsão a-dotasse diretrizes permanentes 
e seguras na avaliação, apreciação, discussãO e aprovaÇão dos projetes que 
dizem respeito aos respectivos empréstimos. 

Na reunião-extraordinária de i de maio de 19-80, o nobre Senador Milton 
Cabral, assim deu conta do resultado da delegação-que a ele e ao Senador Jo
sé Richa foi confiada: 

u ... Procurei contato com o Departamento da Dívida Pública 
do Rio de Janeiro que tem como Chefe o Senhor José Pais Hadler, e 
tivemos a oporttirfidade de debater, por duas vezes, em reuniões na
quele estabelecimento e, também, na Representação do Senado no 
Rio de Janeiro, detalhes de uma nova metodologia, com aperfeiçoa:.. 
mente da metodologia atual, de anâlise dos processos que são enca~ 
minhados pelos Estados e Município~, sol1citando err-~·l'éstim"os, fi
nanciamentos." 

E. em seguida, sugeriu uque, para ganhar tempo, que os repre
sentantes deste departamento expusessem aos Senhores Senadores o 
que entendem, de que modo aperfeiçoar esta metOdologia, para sa~ 
tisfazer aqueles reclamos que, vez por outra, aparecem, aqui nesta 
Comissão, por ocasião da apreciação dos projetes nos processos." 

Depois de consultar os presentes, o Senhor Presidente passou a palavra 
ao Senhor Alfredo Júlio Hadler que, entre outros argumentos, apresentou os 
seguintes: 

.. 0 nOsso trabalho era exercido, até 1976, com base no endivi
damento global. A partir de 1976, com o advento da Resolução n9 
93, foram excluídos do endividamento os empréstimos realizados 
com recursos do Fundo de Apoio e Des~nvolvimento Social (FAS), 

Banco Nacional de Habitação (BNH) e (FNDU). Aliãs, nesse pon
to, permitiria-me esclarecer a V. Ex•s, que estâ má empregada na re
solução - o Senador Milton Cabral até tem uma Resolução n9 93 
nas mãos- porque o FNDU é uma doação, é concedido a fundo 
perdido". 

E continua: 

"'Tenho impressão que os Senhores Senadores, quando elabo
raram a Resolução nq 93. a intenção foi referir~se ao FDU, Fundo 
de Desenvolvimento Urbano ~1_e é adf!linistrado de acordo com a 
região. Na Reg,.:o Centro-V. , e, é um fundo admin~strado pelo 
Banco do Bra~~I; J.a Região Nordeste, pelo Banco do_ Nordeste do 
Brasil; e, na k-e.=ilo Amazônic;:o, pelo "Banco da Amazônia SfA." 

E confirma uma pr~visão que lhe veio com a Resolução n9 93: 

"Com a criação dessa Resolução n.,., 93, tivemos alguns proble
mas-::, blicialmente, achamos que iríamos ter, no futuro, um supe
rendividamento dos Estados, MunicíPioS e AUtarquias." 

E anuncia que, em 1977, já planejavam, eles do Banco Central, estabele
cer estudo de viabilidade padronizado para facilitar a análise da proposta 
pelo Senado: 

"Em 1977, já planejávamos estabelecer um estudo de viabilida
de padronizado, porque a Resolução do Banco Central de n9 97, que 
regulamentou a de n9 93. do Senado, estabeleceu que o agente repas
sador dos recursos do BNH, por exemplo, encaminharia o seu pleito 
ao Banco Central, acompanhado de estudos de viabilidade técnica 
financeira. Agora, não citou a maneira como deveria ser apresenta
do o estudo". 

E continua a referir:.se-ao estUdo: 

"Então, a apresentação desse estudo fi~.:ou a mercê de cada 
agente repassador. Daí a preocupação de V. Ex•s e nossa. Teríamos 
duas alternativas- de -pronto: ou padronizar o estudo de viabilidade, 
através de termos de fazer uma resolução nova no Banco Central o 
que não se constituiria em uln grande problema ou, então, tendo ~m 
vista uma possíVel modificação- nas resoluções senatoria"is. acharía
mos uma solução temporãria para o problema, que atendesse aos 
reclam'os do Senado Federal e a nossa preocupação em melhor 
acompanhar o endividamento dos Estados e Municípios." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Os processos de empréstimos extralimite, antes da metodologia atual ser 

adotada, eram encaminhados às Comissões Técnicas acompanhados apenas 
de um voto do Banco Central, que apresentava, pura e simplesmente, um 
quadro com o endividamento intra e extralimite, sem considerar parâmetros 
porque, naturalmente, a Resolução n.,., 93 estabelecia que os recursos relacio
nados com os empréstimos ao BNH, ao F AS e ao FDU, que têm carâter re
produtivo ejou estão fundados em garantiaS reãis que são repassadas ao Ban
co financiador, seriam cOnsiderados extralimite, isto é, não seriam considera
dos para os efeitos de que trata o art. 29 da Resolução n9 62 do Banco Central. 

O Sr. José Fragelli (l'P- MS)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI)- Estou sem tempo dis
ponível. Estou concluindo, V. Ex• me desculpe, mas depois nós conversare
mos sobre o assunto. Em particular. (Risos.) 

Com_o Conclusão dos estudos, os assessores do Banco Central, de comum 
acordo com os membros da Comissão de Economia, apresentaram três mo
delos padronizados, através dos quais, podem-se analisar e a~aliar, com faci
lidade, os aspectos de viabilidade econômico-financeiros da proposta de em
préstimos. 

Os modelos compreendem: o mapa que já se usava e que contém o qua
dro discriminativo da dívidã intra e extra limitei b) o de .. Controle das OpeM 
rações da Dívida Consolidada Interna"; e o da '"ApuraçãO da Margem para 
Investimentos com Recursos Próprios'~. 

Hoje, com os informes fornecidos por esses mapas, podem-se examinar 
os aspectos têcnicos. económicos e financeiros das propostas de empréstimos 
que são submetidt: ao Senado Federal através de mensagens do Senhor Pre
sidente da República. 

Particularmente, sou contrário a que se submeta à apreciação do Senado 
Federal, para que recebam assentimento, propostas de empréstimos internos 
que estejam dentro das limitações fixadas no art. 29 da Resolução n9 62/75 do 
Senado Federal, ou os considerados extra limite, pela Resolução n9 93/76, 
vinculados a garantias ·reáül"YepãSsâveis ao agente financeiro, ou que as obras 
edificadas com o emprêstimo tenham carâter reprodutivo, capazes de ofere
cer rendimentos bastantes -para amortização de seus custos. 
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E é fácil comprovar com a COnstituição Fé_deral, porque ela, no seu art. 
42, VI, diz o seguinte: 

.. Art. 42. Compete privativamente ao SenadO Federal: 

O o-o O o ~ O d ~ • 4 ~ 0 O O ~ O • O 0. O O O O O O A-· • O • ~ • O ·-· O ~ ~ O-. "#Õo ~ O O • ~ 0 o • O • • 

Vl- fixar, por proposta do Presiderite da República e median
te resolução, limites globais para o montante da dívida consolidada 
dos Estados e dos Municipios; ... " 

Se já temos os limites globais fixados no art. 2'1.da Resolução n" 62/75 do 
Senado Federal, bastaria que os empréstimos c_onc;edidos com os recursos do 
BNH, do FAS, do FBU fossem lastreados de garantia real ou as obras reali~ 

zadas com esses serviços fossem reprodutivas e os lucros, as rendas auferidas 
por essãs obras, fossem bastante para liquidação do empréstimo. 

Finalmente, deixo consignado aqui o meu protesto pela atitude insólita 
que assumiu_ a Oposiçã"o (Não apoiados!) - insólita, não habituai - (Não 
apoiados!), permitindo-me 4_iscordar do raciocínio da Oposição quando nos 
desafia a trazer p-ara o Plenário quorum regimental para aprovar as matérias 
pendentes de decisão na "Ordem do Dia". A obrigação de dar andamento 
aos trabalhos é dos Senadores e dos funcionários do Senado Federal. Não ê 
tarefa apenas do Partido majoritário, mas de todos. A Nação julgará o nosso 
comportamento em futuro próximo, e dirá quem está com a razão. Muito 
obrigado. I Muito bem! Palmas.) 
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2. José R\Ch<t 

I Mendes Canale 

Suplentes 

l. Dinarte Mariz 
2; Lourivai Baptista 
3. Benedito Ferreira 

PMDB 
l. Agenor Maria 

PP 
I, E.wlásio Vieira 

·\.ssistente: Sêrgio da f'onseca Braga - Ramal 3492 
Reuniões: Terças-feiras. às I LOO Iteras 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho 

-Anexo das Comissões- Ramal 3378 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Alberto Silva 
Vice-Presidente: José Llns 

Titulares 

L José Lins 
1. Eunice Michi!es 
3 Gabriel Hermes 
4. Benedito Glnelas 

I. EvandroCarreira 
Mauro Benevides 

I. Alberto Silva 

Suplemes 

PDS 
I. Raimundo Parente 
2. Almir Pinto 
3. Aloxsio Chaves 

PMDB 
1. Marco.s Freire 

PP 
l. Mendes Canale 

As.si$tente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 3493 
Reuniões: Terças-feiras., às 10;00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3024. 

Dl.~RI!)DO CONGRESSONAC'IONAt tSe<Jo llJ 

LIDERANÇA DO BLOCO 
PARLAMENTAR DO PARTIDO DO 

MOVIMENTO DEMOCRÃTICO BRASILEIRO 

PMDB 

Líder 
Marcos Freire 

V ice--Líderes 
Roberto Saturnino 
Mauro Benevides 
Humberto Lucena 

Pedro Simon 
Orestes Quércia 

Henrique SanüUo 
Lázaro Barboza 

Evandro Carreira 

LIDERANÇA DO BLOCO 
PARLAMENTAR DO 

PARTIDO POPULAR - PP 

Lide r 
E.velâsio Vieira 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA _,... (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Aloysio Chaves 
{?.Vice-Presidente: Nelson Carneiro 

2q~Vice-Presldente: 

Titulares 

I. Aloysio Chaves 
2. Hugo Ramos 
3, Lenoir Vargas 
4. M urilo Badaró 
5. Bernardino Viana 
6. Amaral Furlan 
7. Moacyr Dalla 
8. Raimundo Parente 

r. Paulo Brossard 
2. Marcos Freire 
3. Nelson Carneiro 
4, lo::ite Chaves 
5. Orestes Quércia 

r. T ancredo Neves 
2. José Frag:e!H 

Suplentes 
PDS 

I. 
2. J oào Calmon 
3. Almir Pinto 
4. Martins Filho 
5. Aderbal Jurema 

PMDB 
I. Franco Montoro 
2. Lázaro .Barboza 
3. Humberto Lucena 

PP 
J. Mendes Canale 

Assistente: Paulo Roberto Almeida Campos - Ramal 3972 
Rt:.uniõcs: Quartas-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sah1 da Comis.são, M Ala Senador Alex.andre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 4315 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL -(DF) 
(I l membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Lourival Baptista 
Vlce-Presidente; Mauro Benevides 

Titulares 

1. Lourlval Baptista 
2. Bernardino Viana 
J. Moacyr Dalla 
4. Benedito Ferrelra 
5. Martins Filho 
6. Mutilo Badaró 

1. Uu:aro Barboza 
~· Mauro Benevides 
3. Laé!ia .t\!cãntara 

I. Saldanha Der.ti 
2. Luiz Fernando Freire 

Suplentes 
PDS 

1. Luiz Cavalcante 
2. Hugo Ramos 
3. Aderbal Jure.rna 
4. José Llns 

PMDB 
1. Henrique Santillo 
2. Evandro Carreira 

PP 
! . Affonso C amargo 

Assistente: Leda Ferreira da Rocha- Ramal 3499 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa. 

-Anexo das Comissões- Ramal 3168 
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\'ice-Líderes 
Affonso Camargo 

José Fragelli 
Gastão MüUer 
Mendes Canale 
Saldanha Derzi 

LIDERANÇA DO BLOCO 
PARLAMENTAR DO PARTIDO 

DEMOCRÁTICO SOCIAL- PDS 

Líder 
Nilo Coelho 

Vic~Líderes 

Aderbal Jurema 
Aloysio Chaves 

Bernardino Viana 
Gabriel Hermes 

José Lins 
Lomanto Júnior 

Moacyr Dalla 
Muril_o Badaró 

COMISSÃO DE ECONOMIA- (CE) 
(I r membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente; José Richa 
Vice-Pres.idente: Luiz Cavalcante 

Titulares 

J. Bernardino Viana 
2. José Unr. 
J. Lenoir Vargas 
4. Milton Cabral 
5. Luiz Cavalcante 
6. Benedito Ferreira 

I. Roberto Saturnino 
2. Marcos Freire 
3. JoséRkha 

1. Jose Frag.elli 
2. Alberto Silva 

Suplentes 
PDS 

I. LomantoJúnior 
2. Gabr:iel Hermes 
3. Vicente Vuolo 
4. Benedito Canelas 

PMDB 
I. Pedro Simon 
2. Teotônio Vilela 

PP 
1. Affonso C amargo 

Assistente: Francisco Guilherme Thee.s Ribeiro- Ramal 3495 

Rçuniões: Quartas-feiras, às 09:00 horas 
Local: Sala da Comi$são, na Ala Senador Nilo Coelho 

- Anexo das Comissões - Ramal 3256 

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

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Aderbal Jurema 
Vice-Presidente: Gastão Müller 

Titulare:; 

i. Aderbal J urema 
, João Calm.on 
3. Eunice Micbiles 
4 Lenoir Vagas 
5. Jt)sé Sarney 

I, L:.télia. Alcântara 
2. Franco Montoro 
3, Pedro Simon 

I. Gastão Mtlller 

SuPlentes 
PDS 

I. Lomanto Júnior 
2. Gabriel Hermes 
3. João Lúcio 

PMDB 
L Marcos Frdre 
2. Mauro Beneddes 

PP 
1. Evelâsio Vieira 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga- Ramal 3492 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
LocaL Saia da Comis$âO, na Ala Senadot Alex.andrc Co:-.ta. 

• Anexo das Comissões - Rama! 3546 
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COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Franco Montara 
Vice-Presidente: Gabriel Hermes 

Titulares. 

I. Raimundo Parente 
2. Lomanto Júnior 
3. Amaral Furlan 
4. Amaral Peixoto 
5. Marti~s Filho 
6. Tarso Dutra 
7. Gabriel Hermes 
8. Hugo Ramos 
9. Almir Pinto 

1. Mauro Benevi.des 
2. Roberto Saturnino 
3. Pedro Simon 
4. Teotónio Vilela 
4. Franco Montoro 

L Tancredo Neves 
2. Affonso Camargo 
3. Mendes Canale 

Suplentes 
PDS 

1. José Guiomard 
2. Bernarctino Viana 
3. Benedito Canelas 
4. Vicente Vuolo 
5. José: Lins 

PMDB 
I. Humberto Lucena 
2. Paulo Brossard 
3. José Richa 

PP 
1, Saldanha Derzi 
2. José Fragetli 

A,ssistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 3493 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho 

- Anexo das Com!ssões - Ramal 4323 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Raimundo Parente 
Vice-Presidente_: Humberto Lucena 

Titulares 

I. Raimundo Parente 
2. Aloysio Chaves 
3. Huso Ramos 
4. Eunice Michiles 
5. Gabriel Hermes 

t. Franco Montara 
2. Humberto Lucena 
3. Dejandir Dalpasquale 

I. José Fragelii 

Suplentes 
PDS 

t. LenoirVargas 
2. Aderbal Jurema 
3. Almir Pinto 

PMDB 
I. Agenor Maria 
2. Nelson Carneiro 

PP 
I. Luiz Fernando Freire 

Assistente: Luiz C\âudio de Brito - Ramal 3498 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala SCnador Alexandre- COsta 

- Anexo das Comissões - Ramal 3339 · 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA_- ((:ME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice-Presidente: Teotônio Vilela 

Ti~ulares 

I. Milton Cabral 
2. Luiz Cavalcante 
3. José l.ins 
4. Almir Pinto 

I. Henrique Santillo 
2. Teotónio Vilela 

1. Affonso C amargo 

Suplentes 
PDS 

I. Dinarte Maríz 
2. Gabriel Hermes 
3. Martins Filho 

PMDB 
l. Roberto Saturnino 

PP 
I. Alberto Silva 

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira- Ramal 3496 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre -Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3652 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

COMISSÃO DE MUNIC!PIOS - (CM) 
( 17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Lomanto Júnior 
Vice-Presidente: Agenor Maria 

Titulares 

I. Aimir Pinto 
2. Lomanto Júnior 
3. Amaral Furlan 
4. Amaral Peixoto 
5. Benedito Canelas 
6. Lenoir Vargas 
7. MoacyrOalla 
8. Raimundo Parente 
9. Vicente Vuolo 

I. JoséRicha 
2. Orestes Quércia 
3. Evandro Carreira 
4. Lázaro Barboza 
5, Agenor Maria 

I. Gastão MUller 
2. Affonso Camarso 
3. Mendes Canale 

Suplentes 
PDS 

I. Tarso Outra 
2. AderbatJurema 
3. José Sarney 
4. Murilo Badaró 
5. Benedito Ferreira 

PMDB 
l. Marcos Freire 
2. Dejandir Dalpasquate 
3. Humberto Lucena 

PP 
I. Alberto Silva 
2. Luiz Fernando Freire 

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 

·Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 
-Anexo das Comissões- Ramal 3122 

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adalberto Sena 
Vice-Presid.ente: Murilo Badaró 

Titulares 

1. João Calmon 
2. Murilo Badaró 
3. Aderbal Jurema 

t, Adalberto Sena 

I. Saldanha Derzi 

Suplentes 
PDS 

1. José Sarney 
2, Moacyr Dalla 

PMDB 
1. Evandro Carreira 

PP 
l. Mendes Canale 

Assistente: Fátima Abrahão de Araújo - Ramal 3266 
Reuniões: Quintas-feiras, às 14:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 3121 

COMISSÃO DE RELAÇ0ES EXTERIORES - (CRE) 
( 15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Luiz Viana 
Vice-Presidente: Amaral Pw.oto 

Titulares 

I. Luiz Viana 
2. Tarso Outra 
3. LomantoJúnior 
4. Amaral Peixoto 
5. João Calmon 
6. Aloysio Chaves 
7. José Sarney 
B. Lourival Baptista 

I. Paulo Brossard 
2. Nelson Carneiro 
3, José Richa 
4, Mauro Bcnevides 
5. Marcos Freire 

Suplentes 
PDS 

1. AderbalJurema 
2-. Bernardino Viana 
3. Amaral Furlan 
4. Moacyr Daila 
5. Martins Filho 

PMDB 
1. Leite Chaves 
2. Pedro Simon 
3. Roberto Saturnino 

Maio de 1981 

PP 
1. Luiz Fernando Freire 1. Saldanha Oerzi 
2. Tancredo Neves 

Assistente; Leila Leivas Ferro Costa - Ramal 3497 
Reuniões: Quartas-feiras, às 14:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho 

- Anexo das Comissões - Ramal 3254 

COMISMO DE SAúDE- (CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jaison Barreto 
Vice-Presidente: A lmir Pinto 

Titulares 

I. Lomanto Jilnior 
2. Atmir Pinto 
3. José Guiomard 
4. LouJival Baptista 

I. Henrique Santillo 
2. Jaison Barreto 

t. Saldanha Derzi 

Suplentes 
PDS 

I. Benedito Canelas 
2. João Calmon 
3. LenoirVargas 

PMDB 
I. Laélia Alcântara 

PP 
I. Gastão MUller 

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha - Ramal 3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3020 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NAClONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dinarte Mariz_ 
Vice-Presidente:_José Fragelli 

Titulares 

1, Dinarte Mariz 
2. Luiz Cavalcante 
3. JosêGuiomard 
4. Murilo Badaró 

I, Mauro Benevides 
2. Agenor Maria 

L José fragelli 

Suplentes 
PDS 

I. Raimundo Parente 
2. Amaral Furlan 
3. Benedito Ferreira 

PMDB 
1. Orestes Quércia 

PP 
I. Gastão MUller 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498 
, Reuniões: Quartas-feitas, às I I:OO horas 
Local: Sala da Comissão. na Ala .Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3020 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Maria 
Vice-Presidente: Raimundo Parente 

Titularés 

I. Raimundo Parente 
2 . .A.derbal Jurema 
3. Lourival Baptista 
4. Moacyr Dalla 

I. Agenor Maria 
2. Humberto Lucena 

I. Ga$tào M üller 

Suplentes 
PDS 

I. HelvídioNunes 
2. Bernardino Viana 
3. José: Ouiomard 

PMDB 
I. Lázaro Barboza 

PP 
I. Luiz Fernando Freire 

Assistente: Luiz Clãudio de Brito - Ramal 3498 
Reuniões: Quarta~·feiras, às l\:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alex:andre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 3121 
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇ()ES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Vicente Vuolo 
Více-Presidente: Benedito Ferreira 

Titulares Suplentes 

PDS 

1. VlcenteVuolo l. Lomanto Júnior 
2. Benedito Ferreira 2. LuizCavalcante 
3. Aloysio Chaves 3. Amaral Peixoto 
4. Milton Cabral 

J. Evandro Carreira 

2. Lãzaro Barboza 

t. Alberto Silva 

PMDB 

l. Orestes Quércia 

PP 

I. · Affonso Camargo 

Assistente: Marcelino dos Santos Camdlo - Ramal 3498 

Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 

Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal J 130 

B) SERVIÇO DE COMISSÕES MISTAS 
Chefe: Alf.eu de Oliveira 
Local: Anexo das Comissões - Ala Sc:nador Nilo Coelho 

- Andar Tér~eo - 211.3407 

Assistentes: Helena Isnard Accauhy- 211·3510 
Mauro Lopes de Sá - 211-3509 
Clayton Zanlorenci- 211-3502 
Frederic Pinheiro Barreira- 211-3503 
Maria de Lourdes Sampaio - 211-3503 

C) SERVIÇO DE COMISSOES ESPECIAIS E DE 
JNQU~RITO 

Chefe: Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz - Ramal 3511 
Assistentes: Haroldo Pereira Fernandes- Ramal 3512 

Elizabeth Gil Barbosa Vianna - Ramal 3501 
Nadir da Rocha Gomes - Ramal 3508 

SERVIÇO DE COMISSõES PERMANENTES 
QUADRO DE HQRÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DAS 

COMISSÕES PERMANENTES PARA O BIENIO 1981/1982 

TERÇA-FEIRA QUINTA-FEIRA 

LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE 
Horas Comissões Horas Comissões 

Sala da Comissão~ na Ala 
10:00 CAR Senador Alexandre Costa GUILHERir!E 

Ramal3024 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 cs Senador Alexandre Costa LEDA 

Ramal3020 

Sala da Comissão, na Ala 
11:00 CA Senador Nilo Coelho SÉRGIO 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 CEC Senador Alexandre Custa -..,ERCH.) 

Ramal3378 Ramal3546 

·---- Sala da Comissão, n.:. Ala 
QUARTA-FEIRA 10:00 CF Senador Nilo Coelho GUILHER1·' 

~ LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE Ramal4323 

Horas Comissões 
.. 

Sala da Comissão, na Ala 
09:00 CE Senador Nilo Coelho FRANCISCO 

Sala da Comissão, na Ala 
LUIZ 11:00 CLS Senador Alexandre Costa 

Ramal3339 CLÁUDIO 

Ramal3256 
Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Comissão, na Ala PAULO 
09:30 CCJ Senador Alexandre Costa ROBERTO 

Ramal4315 

11:00 CM Senador Alexandre Costa GONÇALVES 
Ramal3122 

Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 DF Senador Alexandre Costa LEDA 

11:00 CT Senador Alexandre Costa MARCEL!~ 
Rarnal3130 

Ramal3168 
Sala da Comissão. na Ala 

Sala da Comissão, na Ala 
10:30 CME Senador Alexandre Costa GONÇALVES 

14:00 CR Senador Alexandre Costa FÁTIMA 
Rama13I21 

R,amal3652 

Sala da Comissão, na Ala 
11:00 CRE Senador Nilo Coelho LEI LA 

Ramal3254 

Sala da Comissão, na Ala 
11:00 CSN Senador Alexandre Costa MARCELINO 

Ramal3020 

Sala da Comissão, na Ala LUIZ 
11:00 CSPC Senador Alexandre Costa 

Ramai3J21 CLÁUDIO 

I 
' 

l 

' 



REEÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXVI- N• 046 SEXTA-FEIRA, 15 DE MAIO DE !981 BR\SíLIA- DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
I- ATA DA 63• SESSÃO, EM 14 DE MAIO DE 1981 

LI -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Ofícios do Sr. 19-Secretário da Câ_mara dos Deputados 
Encaminhando ã re~·isão do Senãdo autógrafos dQ$_ seguintes projetas: 
- Projeto de LeLda Câmara n• 43/81 (n' 217/79, na Casa de origem), 

que veda a cobrança de juros de mora sobre título cujo vencimento se dê 
em feriado, sábado ou domingo. 

-Projeto de Lei da Cimara n' 44/81 (n' 587f79,na Casa de origem), 
que veda aos veículos de comunicação de masSa (rádio, televisão, cinema, 
jornais, revistas, cartazes, anuários QU q!lal~quer outro tipo de publicação) 
aceitar a autori~ação ou a veiculação de anúcio_s e de e:omerciais que não 
sejam negociados, produzidos. criados,- filmados, gravados, copiados i maR 
gem e som -_por profissionais e empresas brasileiras. 

-Projeto de Lei da Câmara n" 45/81 (n9 650(79, na Casa de origem), 
que altera dispositivo da Lei n"' 6.032, de.30 de abril de 1974, que dispõe 
sobre o Regimento de Cus!~.da Ju_stiça Federal, para o fim de determinar 
o prevalecimento JQs arts. 789 e 790 da Consolídação das Leis do TrabaR 
[h o. sempre que se tr:Har de litígio decorrentt! de relação __ d~ trabalho. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 46/81 (n' 3.819/80, na Casa de ori
gem). que inclui ligação rodoviária -na Relação Descritiva das Rodovias 
do Sistema Rodo\ iário f'edera.l do Plano Nacional de Viação, in_stituído 
pela Lei n' 5.917, de 10 de setembro de 1973. . 

- Projeto de Lei da Câmara n9 47/81 (nll286J79, na Casa de origem). 
que estabelece a obrigatoriedade de pj~t~cas agrícolas no Ensino de l" e 211 
Graus. nas escolas que menciona, e Pet~rmina outras providêndas. 

- Projeto de Lei da Câmara n~~_ 48J81 (n9 4.708/78, na Casa de ori
gem), que intr-odu1. alterações no art. ~43 d~ Lei n9 4.737, de 15 ~e julho de 
1965 - Có<iigo Eleitoral. · 

-Projeto de Decreto Legislativo n" 9/81 (n9 72/81, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto da Convenção Destinada a Evitar a Du
pla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de impostos sobre a 
Renda c o Capilal. condu ida entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo do Reino da Noru_ega em ~-~~sílía, no dia 21 de agosto 
de 1980. 

1.2.2 __; Leitura d~ projetas 
- Projeto de Lei do Senado n~' 101 J81, de autoria do Sr. Senador 

Orestes Quércia, que altera a redação do item Iii do arl. 473, da Consoli
dação das Lcis do Trabalho. 

-Projeto de Lei do Senado n9 102/81, de autoria 9o Sr. Senador 
Franco Montoro, que inclui um representante-da Conf_s;_deraç-ão Nacional 
dos Trabalhadores na Agricultura- ÇONTAG -.na Comissão "N"acio
nal do Ã I coo I - CN A e. 

1.2.3 - Comunicação da Presidência 
- Referente ao tempo destinado aos oradores do Expediente da pre

sente sessão, destinado às co'memorações alusivas aos noventa anos do 
aparecimento da encíclica "Rerum Novarum". 

Oradores 
SENADOR DEJANDIR DALPASQUALE. em nome do PMDB 
SENADOR MURILO BADARÔ, em~ nome do PDS 
O SR. PRESIDENTE- Fala associativa em nome da Mesa 

1.2.4 - Discursos do Expediente (continuação) 
SENADOR SALDANHA DERZl- Justincando o Requerimento n' 

95/81, no qual S. Ex• solicita a transcrição, nos Anais do Senado, do dis
curso Pronunciado pelo Sr. Manoel Carlos Barbosa, Presidente da Asso
ciação Brasileira de Criadores, de Zebu, em 7 do corrente mês, por ocasião 
da visita do Senhor Presidente da República a 47• Exposição Agrope
cuária de Ubcraba. 

SENADOR JOSt L/.VS.-como Llder- Considerações relativas ao 
discurso do orador que o antecedeu na tribuna. 

SENADOR ORESTES QUÊRCIA- Painel a ser realizado pela CPT 
que examina a violência urbana, suas causas e conseqüências, tendo em 
vista o encerramento de suas atividades. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Exposição realizada pelo Mi
nistério das Comunicações sobre os avanços da ciência e das telecomuni
cações no País. 

1.2.5 - Comunicação da Presidência 
~ Convotição de se~_s.ão-_extfaordinária a realizar-se hoje, às 18 hoR 

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

1.2.6 - Requerimento 
- N" 96/81, de uutoria da Sr• Senadora Laélia de Alcântara, solid

tando_quc o tempo desti_nado aos oradores do Expediente da sessão de 13 
de_ junho próximo. seja destinado a homenagear o exRSenador Antonio 
Muniz SOdré. -

1.2.7 - Requerimento 
- N9 97/8 [,de inversão da Ordem do Dia. Prejudicado, por falta de 

quorum. após falirem no encaminhamento de sua votação aos Srs. AffonR 
s0 C amargo. Leite Chaves, Bernardino Viana, José Uns e Marcos Freire. 

1.3 - ORDEM DO DIA 
-Projeto de Lei do_ Senado nll 70/80, do Senador Humberto Luc_ena, 

que dispõe sobre coligação partidária e dá outras providências . .-\pre
cia~ào adiada por falta de quorum. 

--:-Projeto de Lei do Senado n'? 303/79-DF, que institui a taxa de lim
peza públü;a no Distrito f'ederal, e dá outras providências. Votação adiada 
por falta de quorum 

-Projeto de Lei do S_enadú n9 305/77- Complementar, do Senador 
Itamar Franco, que dá nova redação aos parágrafos 2<?, 3~'. 49 e 59, e acres~ 
centa parágrafos (ai{tigos e novoS) à ler nll-5.172, de 25 de oUtubro de 1966 
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(Código Tributário Nacional). (Apreciação preliminar da-constitucionali
dade.) Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei nll 196/79- Complementar, do Senador Franco 
Montoro, que dispõe sobre o pagamento de pensão aos dependentes do 
trabalhador rural falecido antes de 31 de dezembro de 1971. (Apreciação 
preliminar da constitucionalidade.) Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução nll 172/80, que autoriza o Governo do Esta
do de Mato Grosso do Sul a elevar em Cr$ 1.785.620.!57,75 (um bilhão, 
setecentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e vinte mii, cento e cin
qUenta e sete cruzeiros e setenta e cinco centavos) o montante-de sua dívi
da consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 177/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Mossoró (RN) a elevar em CrS 315.464.652,36 (trezentos e quinze 
milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e cinqUenta e 
dois cruzeiroS e trinta e seis centavos) o -montante de sua dívida consolida
da. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n"9 178/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Rio dris--Pedras (SP) a elevar em Cr$ 29.983.(?45,00 (vinte e nove mi
lhões, novecentos e oitenta e três mil e. seiScentos e quarenta e cinco crUzei
ros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução n9 179/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Joaquim (SC) a elevar em Cr$ 1.53o:ooo,oo (um milhão, qui
nhentos e trjnta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Vo
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 180/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Araripina (PE) a elevar em Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seicen
tos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 181/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Ares (RN) a elevar em Cr$ 1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos e 
quarenta e oito mil c cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 182/80, qu~·autodza a Prefeitu_ra Munici
pal de Campina Grande (PB) a elevar em Cr$ 23.600.000,00 (vinte e tres 
milhões e seiscentos mil cfuzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quorum. -

-Projeto de Resolução nll 183/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Campos Belos (GO) a elevar em Cr$ 895.!00,00 (oitocentos e no
venta e cinco mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 184/80. que autoriza a Prefeítura Munici
pal de Dueré (GO) a elevar em CrS 767.700,00 (setecentos e sessenta e sete 
mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 189/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Pedro Velho (RN) a elevar em Cr$ 2.909.300,00 (dois milhões, no
vecentos e nove mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida conso
lidada. Votação adiada por falta de quorum. 

-ProjetO dC Resolução n9 194/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Teresina (PI) a elevar em Cr$ 37.265.300,00 (trinta e sete milhões, 
duzentos e sessenta e cinco mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução nll 201/80, que autori:ia O Governo do Esta
do de Goiãs a realizar operação de empréstimo externo, no valor de US$ 
35,000,000~00 (trinta e cinCO. nlllhões de dólares norte-americanos) desti
nado a financiar programas do Estado. Votação adiada por falta de quo
rum. 

-Projeto de Resolução n9 1/81, que autoriza o Governo do Estado 
de Pernambuco a realizar empréstimo eXternO -no valor de USS 
25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos) ou o 
equivalente em oatra moeda, destinado ao desenvolvimento agropecuãrio 
do Estado. Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução nll21/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Caetano do Sul (SP) a realizar operação de empr~stimo exter
no, no valor de US$ 20,000,000.00 (vinfe "milnões de dólares norte
americanos), destinado a financiar o programa de investimentos urbanos. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 20/81, que autoriza o Governo do Estado 
do Rio Gran-de do Norte a realizar operação- de empréstimo externo, no 
valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares) destinado a finan-

ciar programas de empreendimentos industriais, agroindústria, infraestru
tura e promoção social. Votação adiada. por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n9 351/79, do Senador Roberto Saturni
no, que dispõe a respeito da especialização de engenheiros e arquitetos em 
"Engenharia de Segurança do Trabalho" e da profissão de ~'Técnico de 
~t:gur~nça_5:io Trabalho'' e estabelece providências. Votação adiada por 
falta de quorum. 

--:- :Projeto de Lei do Senado n9. 49/79, do Senéidor Orestes Quércia, 
que eleva o valor da importância a ser depositada em favor do empregado, 
quando rescindido seu contrato sem justa causa, alterando o artigo 69 da 
Lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 5. 107, de 13 de se
tembro de 1966--=- e determina outras providêÍldas. (Apreciação prelimi
nar da constitucionalidade.) Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado nll 357 f79, do Senador Orestes Quércia, 
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os coveiros e 
empregados em cemitérios. (Apreciação preliminar da juridicidade~). Vo
tação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n9 142j80, do Senador Orestes Quércia, 
arterando dispositivo da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe 
sobre a Lei Orgânica da Previdência SociaL (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade.) Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n9 146j80, do Senador Orestes Quércia, 
que isenta do Imposto de Renda o 139 salário. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade.) Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n9 163/80~ do Senador Orestes Quércia, 
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons.· 
(Apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade.) Votacão 
adiada por falta de quorum. 

1.4- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 
Adiamento da votação do Requerimento nll 96/81, lido no Expedien

te, por falta de quorum, 

1.5 - DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 
SENADOR ALM!R PINTO-Trabalho realizado em favor dos mu

nicípios cearenses pela Associação-dos Prefeitos do Ceará-APRECE. 
SENADOR MAURO BENEVIDES- Dia do Assistente Social. 
SENADOR PEDRO SIMON - Quadro da situação fundiária do 

Rio Grande do Sul. 
SENADOR MARCOS FREIRE- Posicionamento do PMDB face a 

falta de quorum que se tem verificado no Plenário do Senado. 
SEIVA DOR LOUR!VAL BAPTISTA- Assinatura pelo Presidente 

da USIMINAS, de contrato para a construção do primeiro Centro de 
Energia do País. 

SENADOR MURILO BADARÓ- 9' aniversário de fundação do 
jornal "Tribuna Tricordiana", de Três Corações- MG. 

SENADOR GASTÃO MULLER- Observação sobre decreto baixa
do pelo Presidente da República, dispondo sobre a nomeação de Prefeitos 
pro tcmpore, dos municípios íricluídos nas áreas de segurança nacional. 

SENADOR SALDANHA DERZ!- Considerações sobre o estado 
de beligerância que se verifica na República Libanesa. 

. .. SEA'ADOR AMARAL FURLAN -A lei salarial e seus efeitos nane
gociação cOletiva. 

SENADOR FRANCO MONTORO - Publicação distribuída pela 
Prefeitura Municipal de S.ão Caetano do Sul-SP, descrevendo as reali
zações daquela administração noS últimos quatro anos. XXV Congresso 
Estadual de Municípios a realizar-se em Riberão Preto, de 17 a 22 de maio 
próximo. 

SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Restrições impostas ao Es
tado do Amazonas, em face da portaria baixada pelo Conselho Nacional 
do Petróleo, que suspende os fornecimentos de combustíveis e derivados 
de petróleo para fins energéticos às indústrias que especifica. 

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

2- ATA DA 64• SESSÃO, EM 14 D!l MAIO DE !98! 

2.1 -ABERTURA 

2.2 - EXPEDIENTE 

2.2.1 - Apreciação de matéria 
Requerimento n9 96/81, lido na sessão anterior. Aprovado. 
2.3 - ORDEM DO DIA 
- Projeto de Lei da Câmara n' 80(80 (n• 3.423/80, na Casa de ori

gem). de iniciativa do Senhor Presidente da República, que cria cargos em 
---· - . . l 
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com1ssao c ..:ti vos no QUadiO Perfnanente da Secretaria do Tribunal Re
gional do 1 rabalho da 2' Região, e dá outras providências~ Aprovado. À 
sanção. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 79/80 (n• 3.671/80, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presid_~nte da República, que cria a I I' Re
gião da Ju;:.tiça do Trabalho, o Tiibunal Regional do Trabalho respectivo, 
institui a correspondente Procurado ri_ª Regional do Ministério Público da 
União junto à Justiç,a do Trabalho, e dâ outras providência~. ~pr~vado em 
primeiro turno. 

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

3 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIO-
RES 

--Do Sr. Evandro Carreira, proferido na sessão de 27-3-81. 
~Do Sr. Leite Chaves, proferido na sessão de 12-5-81. 

4- PORTARIA DO SR. DIRETOR-GERAL 

5 - MESA DIRETORA 

_6- LIDERES E V ICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA
RES 

7- .COMP9SIÇÃO DAS CO,MISSOES PERMANE~TES 

ATA DA 63~ SESSÃO, EM 14 DE MAIO DE 1981 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~, Legislatura 

PRESIDf:NCIA DOS SRS. PASSOS PÕRTO E ITAMAR FRANCO 

Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Laélia de Alcántara - Jorge Kalume - Evandro Carreira - Raimundo 
Parente - Lui:: Fernando Freire - Alberto Silva - Bernardino Viana -
Helvidio Nunes - Almir Pinto - José Lins_ --Mauro Benevides - Agenor 
Maria- Martins Filho --Cunha Lima ~-Aderbal Juremo- Marcos Freire 
-João Lúcio- Lui:: Cav_alcante- Passos Pôrto -Lomanto Júnior- Luiz 
Viana - Dirceu Cardoso - Roberto SaturniiJ.o - Iianiar Franco - Murilo 
Badaró- Amaral Fur/an -Franco Montara- Oi-estes Quérda- Lázaro 
Barbo:: a- Gastão ftfú'ller- Mendes Cana/e- Saldanha Derzi- Leite Cha
ves - Dejandir Da/pasquale - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 35 Srs. senadores. Havendo número regirilental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos rloSsos trabalhos. 
O Sr. }9~Secretário procederá à iCitUr~ do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OF!CIOS 

Do Sr. /P~Secretdrio da _Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão 
do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 43, DE 1981 

(n' 217(79, na Casa de origem) 

Veda a cobrança de juros de mora sobre título cujo vencimento se 
dê em feriado. sábado ou domingo. 

O Congresso- Nacional decreta: 

Art. 19 FiCa proibida a_ çobranc~ de juros de Inora, por estabelecimen~ 
tos bancários e liistit-uições financeiras, sobre titulo de qualquer natureza, 
cujo vencimerito se dê em sábado, domingo ou feriado, desde que seja quita
do no primeirO dia Util- sub~~qüente. 

Art. 29 Qü-ando houver resg-ate anteCipado da divida, serão deduzidos 
os juros vincendos e próibida_a cobrança de qualquer importância por motivo 
da antecipação. As Conlíssões Cobfadas serão redili:idas pro-põrdona"lffienie 
ao tempo decorrido. 

ArL 39 A inObservância do disposto nos artigás anteriores-sujeitará os 
infratores à aplicação das penalidades previstas no arL44 da Lei n9 5.595, de 
31 da dezembro de 1964. ' 

ArL 49 Esta lei entrará em vigor mi data de sua publicaçãD. 
Art. 59 RevogamMse as disposições em coÍHráriõ.-

LEGJSLAÇÀO CiTADA 

LEI N• 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964 

Dispõe sobre a política e as_ instituições moitetárias, bancárias e 
creditfcias, cria O Conselho Monetário Nacional e dá outras prQvidênM 
cias. 

CAPITULO V 

Das Penalidades 

ArL 42.' O arL 2• da Lei n• 1.808, de 7 de janeiro de 1953, terá a seguin
te redação: 

"Art. 29 Os dÜetores e gerentes das instituiçõ_es financeiras respondem 
solidariamente pelas obrigações assumidas pelas mesmas durante sua gestào, 
até que elas se cumpram. 

Parágrafo único. Havendo prejuízos a responsabilidade solidária se cirM 
cunscreverá ao respectivo montante.': 

Art. 43. O responsável pela instituição financeira que autorizar a con~ 
cessão de empréstimo ou adiantamento vedado nesta Lei, se o fato não cons
tituir crime, ficará sujeito, sem prejuízo das sanções administrativas ou civis 
cabíveis, à multa legal ao dobro do valor do empréstímo ou adiantamento 
concedido, cujo processamento obedecerá, no que couber, ao disposto no art. 
44 desta Lei. 

Art. 44. As in~frações aos_ dispositívos desta Lei sujeitam as instituíções 
financéiras, seus diretÕ-res, membros de conselhos administrativos, fiscais e 
semelhantes e g_~Ientes às seguintes penalidades, sem prejuízo deoutras esta
belecidas na legislação vigente: 

I - Advertência; 
II - multa pecuniária variável; 
li I - suspensão do exercício de cargos; 
IV -inabilitação temporária ou permanente para o exercício de cargos 

de -direçào na administração ou gerência em ínstituições financeiras; 
V - cassação dã autortzação de funcionamento das instituições finan~ 

ceiras públicas-, exceto as federais ou prívadas; 
V I - detenção, nos termos do § 79 deste artigo; 
V I I - reclusão, nos termos dos arts. 34 e 38 desta Lei. 
§ l9 A pena de advertência será aplicada pela inobservância das dispo

sições constantes da _legislação em vigor, ressalvadas as sanções nela previs
tas, sendo cabíveis também nós casos de fornecimento de informações inexa
tas, de escrituração mantida em atraso ou processada em desacordo com as 
normas expedidas de conformidade com o art. 49, inciso XII, desta Lei. 

§ 29 As multas serào aplicadas até 200 (duzentas) vezes o maior salário 
minirno vi"gente no País, sempre que as instituições financeiras, por negligên;
cia ou dolo: 

a) advertidas por irregularidades que tenham sido praticadas, deixarem 
de saná-las no prazo que lhe for assinalado pelo Banco Central do Brasil; 

b} infringirem, as disposições desta Lei relativas ao capital, fundos de re· 
serva, encaixe.-recolhimentos compulsórios, taxa de fiscalização, serviços e 
operaçõés, não-ate-ndimento ao disposto nos arts. 27 e-33, ínclusiVe as veda~ 
das nos arts. 3-4 (incisos II a V), 35 a 40 desta Lei, e abusos de concorrencia 
(arL 18 § 2•); 

c) opuserem embaraço à fio:.caiização do Banco Central do Brasil. 
§ J9 As multas comi nadas neste artigo serão pagas mediante recolhi

mento ao Banco Central do Brsil, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, conta
dos do recebimento da respectiva notifiCaÇão,"· ressalvado o disposto no § 59 
deste artigo e serão cobradas judicialmente, com o acréscimo da mora de 1% 
(um por cento) ao mês, çontada da data de aplicação da multa, quando não 
forem liqüldadas naquele prazo. 

:. -. § 49 .fts._p~nas referidas nos incisos I II e IV deste artigo. serão aplicadas 
_:_:'quando forem verificadas infrações graves na condução dos interesses da ins-
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tituição financeira ou quando da reincidência específica, devidamente carac
terizada em transgressões anteriormente punidas com multa. 

§59 As penas referidas nos incisos II, III e IV deste artigo serão aplica
das pelo Banco Central do Brasil, admitido recurso, com efeito Suspensivo, 
ao Conselho Monetário Nacional, interposto dentro de 15 dias, contados do 
recebimento da notificação. 

§ 6'? É vedada qualquer participação em multas, as quais serão recolhi
das integralmente ao Banco Central do Brasil. 

§ 79 Quaisquer pesso·as físicas ou jurídicas -que--ãfU:em como instituição 
financiera, sem estar devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil, 
ficam sujeitas à multa referida neste artigo e detenção de I a 2 anos, ficando a 
esta sujeüos; quando pessoa jurídicas, seus diretores e administradores. 

§ 89 No exercício da fiscalização prevista no art. 10, inciso VII, desta 
lei, o Banco Central do Brasil poderá exigir dã.s instituições financeiras ou das 
pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as referidas no parãgrafo anterior, a exi
bição a funcionãrios seus, expressamente credenciados, de documentos, pape

. is e livros de escritui'ação, considerando-se a: negã.fiva de atendimento com 
embaraço à fiscaUzaçã_o, sUjeito à pena de multa, prevísta no§ 29 deste artigo, 
sem prejuízo de outras medidas e sanÇões cabíveis. 

§ 99 A pena de cassação, referida no inciso V deste artigo, será aplicada 
pelo Conselho Monetário Nacional, por proposta do Banco Central do Bra
sil, nos casos de reincidênciã específica de iiifrações anteriormente puriidas 
com as penas previstas nos incisos Ilf e IV deste -útigo. 

Art. 45. As instituições financeiras públicas não federais e as privadas 
estão sujeitas, nos termos da legislação vigente, à intervenÇão efetuada pelo 
Banco Central do Brasil ou à liqUidação extrajudicial. 

Parágrafo únrco·.- A- pãrtir da vigência deste Lei, as instituições de que 
trata este artigo não poderão irnpetrar coricoi'data. 

(Às COmissões de Economia e de finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 44, DE 198I 
(n9 587/79, na Casa de origem) 

Veda aos vciculos de comunicação de massa (rádio, televisão, ci~ 
nema, jornais, revistas, cartazes, anuários ou- qualquer outro tipo de 
publicação) aceitar a autorização ou a veiculação de anúncios e de co
merciais que não sejam negociados, produzidos, criados, filmados, 
grarados, copiados-imagem e som- por profissionais e empresas bra
sileiras. 

O Congresso Nacional decreta: _ _ 
Art. l9 Fica ·vedado aos veículos de comunicação de massa (rádio, tele

visão, cinema, Jõrnai~. revistas, c_artazes, anu~ri9s, ou qUalquer outro tipo de 
publicação) aCeitar_ autorízação ou· veiculação de an.úncios e comerciais que 
não sejam negociados, produzidos, criados, filmados, gravados, copiados -
imagerrl e som - por pr-ofissionais e empresas !Jrasileiras. 

§ 19 Aplica-se aos órgãos de imprensa e revistas especializadas, publica
das no Brasil por empresas filiadas ou subsidiárias-de editores com sede no es
trangeiro, a mesma proibição estabelecida no caput deste artigo. 

§ 29 Em casos especiais de campanhas Ou anúncios internaciOnais, ide
ias ou conceitos publicitários Só poderão ser importados se adaptados ou pro
duzidos - material e artistiCamente- por profissionaís e empresas brasilei
ras. 

§ 39 Nos filmes publiciiá"rios, as trithãs sOilOr_a_s devefãó ser igualmente 
criadas, produzidas e gravadas por profissionais e-empresas brasileiras. 

Art. 2"' O não-cumprimento de qualquer dos itens do presente disposi
tivo legal implicarã a aplic3.ção das seguilltes penas às empresas infratoras: 

1' vez - multa de 100 (cem) salárioS n:iTrlimos; 
2~ vez- apreensão do material publicitâriõ--e-sua interdição até suare

gularização, nos termos da lei; 

3' vez- suspensão definitiva da veiculação dos anúncios comerciais ou 
da campanha. 

Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4"' Rcvog;~.m-se as disposiçõe.c; em éontrár'io. 
(Às Comissões -de Economia e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 45, DE 1981 
(N• 650/79, na Casa de origem) 

Altera dispositivo da Lei nP 6.032, de 30 de abril de 1974, que dis
põe sobre o Regimento de Custas da Justiça Federal, para o fim de de
terminar_ o prevalecimento dos arts. 789 e 790 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, sempre que se tratar de litígio decorrente de relação 
de trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' O art. 26 da lei n' 6_.032, de 30 de abril de 1974, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

"Art. 26. Nos litígios decorrentes das relações de trabalho 
dos servidores com a_ União, inclusive as autarquias e as empresas 
públicas federais, observar-se-á, quanto às custas, o disposto- nos 
arts_ 789 e 790 da Consolidação das Leis do Trabalho." 

Art. 29 Esiã--lei'"entrará em vigor na data de sua -pubiicaçãO. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário . 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 6.032, DE 30 DE ABRIL DE 1974 

DiSPõe sobre o regimento de custas da Justiça Federal. 

Art. 26. Nos litígios decorrentes das relações de trabalho dos servido
res com a União, inclusive as autarquias e as einpresas públicas federais, 
observar-se-á o regime de custas instituído pela presente Lei. 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

(Aprovada pelo Decreto-lei n' 5A52, de I• de maio de 1943) 

TITULO X 
Do Processo Judiciário do Trabalho 

CAPITULO II 
Do Processo em Geral 

SEÇÃO III 
Das Custas 

Art. 789. Nos dissídios individuais ou coletivos do trabalho, até o jul
gamento,_ as custas serão calculadas progressivamente, de acordo com a se
guinte tabela: 

I - até o valor do salário mínimõ" regional, 10% (dez por cento); 
II- acima do limite do item I até duas vezeS o salário mínimo reS:iorüif, 

8% (oito por cento); 
IU- acima de duas e até cinco vezes o salário mínimO regional, 6% (seis 

por cento); 
IV- acima de dnco e até dez vezeS O safá rio mínimo regional, 4% (qua

tro por cento); 
V- acima de dez vezes o salário--mínimo -regional, 2% (dois por cento). 
§ 19 Nas Juntas, nos Tribunais Regionais e no Tribunal Superior do 

Trabalho, o pagamento das custas serã feito na forma das instruções expedi~ 
~~s pelo T~ibunalSuperior do Trabalho. NosJuízos de Direito, a importân
cia das custas será _<!ividida proporcionalmente entre os funcionários que ti v C
rem [~ncionado -~Q_feito, eXcetuac_i.os _os distribuidores, cujas contas serão pa
gas no ato, de acordo com o regimento local. 

(Nota: De acordo com a Resolução n' 19, de 17-6-74 (DOU, 18-6-74), do 
Senado Federal, foi.suspensa, por inconstitucionalidade, a expressão .. o juiz 
e" que constava deste parágrafo.) 

§ 29 A divisão que se refere o§ l"',.as Custas de execução e os emolumen~ 
tos de transladas e instrumentos serão determinados em tabelas expedidas 
pelo Tríbuna!SuperíoTâo -Trabalho: 

§ 39 As custas serão caÍculadas: 
a) quando houver acordo ou condenação, sobre o respectivo valor; 
b) quando houver d-esistência ou- arqUivamento, sobre Õ valor do pedido; 
c) quando o valor for indeterminado, sobre o que o juiz-presidente ou o 

juiz fixar; 
d) no caso de inquérito, sobre 6 (seis) vezes- o salário mensal do reclama

do ou dos reclamados. 
§ .49 .As cust~ ~erão pagas pelo vencido, depois de transitada em julga

do a decisão oü, no caSo de rec.urso,-dentfo de 5-(cinco) dias -da data de sua in
terposiçãO, sob pena de deserção, salvo quando se tratar d.e inquérito, caso 
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em que o pagamento das custas competirâ à empresa, antes de seu julgamento 
pela Junta ou Juízo de Direito. 

§ 59 Os emolumentos de traslados e instrumentos serão pagos d€mtro de 
48 (quarenta e oito) horas após a sua extração, feito, contudo, no ato do re
querimento, o depósito préVio do valor es'timado pelo funcionário encarrega
do, sujeito à complementação, com ciência da parte, sob pena de deserção. 

§ 69 Sempre que houver acordo, se de outra forma não for convencio
nado, o pagamento das custas caberá em partes iguais aos litigantes. 

§ 79 Tratando-se de empregado sindicalizado que não tenha obtido o 
benefício da justiça gratuita, Ou isenção de custilS~ o sindjcatõ que-'houver in
tervido no processo resp-onderá solidariamente pelo pagamento das _custas de
vidas. 

§ 89 No caso de não-pagamento das _custas, far-se-á a execução dares
pectiva importância, segundo o processo estabelecido no Capítulo V deste 
Título. 

§ 99 É facultado aos presidentes dos tribllnaís do trabalho conceder, de 
ofício, o be-nefício da jUstiça gratuita, inclusive quanto a transladas e instru
mentos, àqueles que perceberem salário igtial ou inferior ao dobro do mínimo 
legal, ou provarem o seu ~tacto de miserabilidade. 

Art. 790. Nos casos de âissídios coletivos, as partes vencidas responde
rão solidariamente pelo pagamento das custas, calculadas sobre o valor arbi
trado pelo ptesidente do Tribunal. 

(Às Comissões de ConStituíçãO_e_lziSiiÇà, de Legislação Social e 
de Financãs.) 

PROJETO DE LEI DA C"ÃMARA No 46, DE 1981 
(N• 3.819/80, na Casa de origem) 

ltzelui ligação rodo~·iária ua Relação Desáitira das Rodovias do 
Sistema Rodm·iário Federal dÕ Platzo Naciona"t de Viação, instituído 
pela Lei nf' 5.917, de 10 de setembro de 1973. 

O Congresso- Nacional decreta: 
Art. I~' Fica incluída na Relação DescritlVã da~d~odovias do Sisteina 

Rodoviário Federal do Plano Nacional de Viação, instituído pela Lei n9 
5.917. de 10 de setembro de 1973, a seguinte ligação: 

"Uberlância-Campo Flofido-Planura-MG". 
ArL 29 EstaJei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. J9 Revogam-se as disposições em contrário. -

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.'lJ7. DE lO DE SETEMBRO DE 1973 

Aprom o Plano Naciona[ de Vlaçàá, e dá outras providências. 

Art. J<? Fica aprovado o Plano Nacional de Viação (PNV) de que trata 
o arL 8"', item XT, áa Constituição Federal, representado e descrito comple
mentarmente no documento anexo contendo as seguintes Seções: 

I. Conccituação_ Geral - Sistema Nicional de Viação. 
2. Sistema Rodoviário Nacional: 
2. 1. Conceituação. 

Art. 2~' O objCtívo essencial do Plano Nacional de Viação é permitir o 
estabelecimento da infra-estrutura de um sistema viário integrado, assim 
como as ba'icS para planos globais de transporte que atendam, pelo menor 
custo, as necessidades do País sob o múltiplo aspecto econômico-social
político-militar. 

Art. )9 O Plano Naci_onãl de VTaçào será impleinentadO no contexto 
dos Planos Nacionai-s· de Desenvolvimento e dos Orçailleritos Plurianuais de 
Investimento, instituídos pelo Ato Complementar n~' 43, de 29 de janeiro de 
1969. modificado pelo Ato Complementar n• 70, de 21 de outubro de 1960, e 
Lei Complementar n~' 9, de li de dezembro de 1970 obedecidos, especialmen
te os princípios e norni.as fundamentais seguintes, aplicáveis- a todO o sistema 
Nacional de Viação, e inclusive navegação hüirltima, hidroviária e aérea: 

a) a concessão de um sistema nacional de transportes unificado deverá 
ser a diretriz básica para os diversos planejumentos no Setor, visando sempre 
u uma corrdenaçào ri.lcional entre os sistemas federal estaduais e munícipais 
bem como entre todas as modi.!lidades do transporte; 

b) os planos díretorcs e os estudos de viabilidade técnico-econômica 
dcv_em visar à sckção de alternativas mais eficientes, Iivando-se em conta 
possíveis combinações de duas ou mais modalidades de transporte devida
mc::nte coordenadas c o escalonamento de prioridades para a solução escoJhi
da: 

c) dar-se-ã preferência ao aproveitamento da capacidade ociosa dos 
sistemas existentes, pãra em etapas subseqüentes, cuidar-se de sua expansão; 

h) a adoção de quaisquer medidas oi-ganizaciomiis, técnicas ou têcnico
econômicas no Setor, deverão compatibílizar e integrar os meios usados nos 
obji;:tivos modais e -interm6âãis aos transportes, considerado o desenvolvi
mento científico e tecnológícO mundial. Evitar~se-ã, sempre que possível, o 
emprego de métodos, processos, dispositivos, maquinarias ou materiais supe
rados e que reduzem em menor rentabilidade ou eficiência face àquele desen
volvimento; 

i) tanto os investimentos na infra-estrutura como a operação dos_ ser
viços de transportes reger-se-ão por critérios económicos, ressalvam-se ape
nas_ as neceSsidades imperiosas ligadas à Segurança Nacional, e as de carãter 
social, inadiáveis, definid~s e justificadas como tais pelas autoridades compe
tentes, vinculando-se, porém, sempre-aos menores custos, e levadas em conta 
outras alternativas possíveis; 

j) os recursos gerados no Setor de Transportes serão destinados a fi
nanciar os investiril.entos na infra-estrutura e na operação dos serviços de 
transporte de interesse econômico. Os projetós e atividades destinados a aten
der as necessidades de Segurança Nacional e_ as de carãter social, inadiáveis, 
definidas como tais pelas autoridades competentes, serão financiados porre
cursos especiais consignados ao Ministério dos Transportes; 

I) os investimentos em transportes destinados a incrementar o aprovei
tamento e desenvolvimento de nov_os recursos naturais serão considerados 
como parte integrante de pioj~to~ ag;ícolas, industriais e de colonização; sua 
execução será COndicionada a análise dos benefícios e custo do projeto inte
grado e as respectiVas técnicas adequar-se-ão às necessidades daqueles proje
tas; 

m) os investimentos em vias de transportes, portos e aeroportos, nas 
áreas metropolitanas e demais áreas urbanas, deverão ser coordenados por 
planos diretores efou projetas específicos e compatibilizados com os planos 
de desenvolviumento urbano, visando obter uma circulação eficiente de pas
sageiros e cargas, garantindo ao transporte terrestre, marítimo e aéreo possi
bilidades de expansão sem prejuízo da racionalidade na localização das ativi
dades económicas e das zonas residenciais. 

. Art. 4<? _As rodovias ou trechos da rodovia já construídos e constantes 
do Plano Nacional de Viação aprovado pela Lei n9 4.592, de 29 de dezembro 
de 1964, e alterações posteriores e que não constem do Plano Nacional de 
Viação aprovado por esta lei, passam automaticamente para a jurisdição da 
Unidade da Federação em que se localizem. 

Art. 5~' Poderão ser considerados como complementando e integrando 
uma via terrestre do Plano Nacional de- ViaÇão os acessos que sírvam como 
facilidadiS de-Caráter complementar para o usuário, desde que estudos preli
minares indiquem sua riecessidade e \iabilidade financeira ou haja motivo de 
Stgiirnaça Nacional, obedecendq-s_e_às.~onclições estabelecidas p~r decreto. 

Art~ 6~' As-~·ias de tr~nsportes, portos e aeródromos constantes do Pla
no Nacional de_ Viação ficam, sejam quais fOrem os re_gimes de concessão e de 
propriedade -a que pertençam, subordinadas às especificações e normas técni
cas ·aprovadas pelo Governo Federal. 

Art. 7? Os rCCúrsos prOVenientes do Urçamento Geral da União e de 
fundos específiCos, destinados ao Setor Transportes, não poderão ser empre
gados cm vias, portos e aeródromos que não constem de programas ou pla
nos ofkiais, anuais Ou plurianuais enquadrados nos respectivos sistemas de 
viaç~o. ob~decidos os de_mais dispositivos legais concernentes. 

Art. 8" Os recursos qu-e t~-nham sid~odeSÜnad~S par~ atendi~ento das 
obras constanteS- do Plano Nacional de Viação; aprovado pela Lei Õ<? 4.592, 
de 29 de dezembro de 1964 serão transferidos aUtomatiCamente para: a exe
cução_ das mesmas obras consideradas no Plano de que trata esta lei, indepen
dentemente dc__qualquer formalidade. 

Art. 9"' O Pluno Nacional de Vi"aç_à"o será em princípio, revisto de cinco 
em cinco anos. 

Parágrafo único. Dentro de cento e oitenta dias da vigência desta Leí o 
Conselho Nacional de Transportes estabelecerá a sistemática do planejamen
to e implantação do Plano Nacional de Viação, obc::decidos os princípios e 
normas fundament<-tis enumeradas no artigo 39 

(À Cvmissào de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.) 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 47, DE 1981 
(N"' 286/79, na Casa de origem) 

Estabelece a obrigatoriedade de práticas agrícolas no ensino de I, 
e 2' graus, nas escolas que menciona, e determina outras pro••idências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 'i' Serã obrigatória a inclusão da matéria Práticas Agricolas nos 

currículos do ensino de 19 e 29 graus das escolas localizadas na zona rural em 
cidades de menos de cem mil habitantes com economia preponderantemente 
agrária. -

Parágrafo -iínico: O ensino de Práticas Agrícolas será ministrado por 
profissionais de agronomia ou de medicina veterinária, de preferência espe
cializados em extensão rural, e portadores de diploma de curso de nível médio 
ou superior, devidamente qualificados para o exercício do magistério. 

Art. 2'i' Na aplicação das atividades de Práticas Agrícolas serã difundi: 
do o espírito de competição entre os alunos, tendo em vista o aumento da 
produtividade e a melhoria da apresentação do produto, para fins de comer
cialização. 

Art. 3'i' A -freqUência às aulas de Práticas Agrícolas serã obrigatória 
para a promoção à série seguinte. 

Art. 4'i' O Conselho Federal de Educação baixará o Regulamento desta 
lei no prazo de noventa dias, contados da data de sua publicação, e indicarã 
as redes ou estabelecimentos escolares que ficarão obrigados ao cumprimento 
do disposto no art. 1 'i' desta lei. 

Art. 5'i' Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6'i' Revogam-se as disposições em contrãrio. 
(À Comissão de Educação e Cultura.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 48, DE 1981 
(N• 4.708/78, na Casa de origem) 

Introduz alterações no art. 243 da Lei nv 4.737, de 15 de julho de 
1965 - Código Eleitora/, 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O art. 243 da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código 

Eleitoral, fica acrescido de um inciso e de um parágrafo, com a seguinte re
dação: · 

"Art. 243. 

X- que alegue apoio de pessoa ou entidade, por intermédio de 
jornais ou revistas, a não ser mediante prévia autorização escrita da 
mesma. 

§ 4'i' A violação do diposto no inciso X sujeitarã o infrator às 
penas do art. 323 desta lei." 

Art. 2'i' Esta lei entrarã em vigor na data de sua publicação 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrârio. 

LEGISLAÇÃO CTTADA 

LEI N• 4.737, DE 15 DE JULHO 1965 

PARTE QUINTA 
Disposições Viárias 

TITULO II 

Institui o Código Eleitoral 

Da Propaganda Partidária 

Art. 243. Não serâ tolerada propaganda: 
I - de guerra, de processos violentos para subverter o regime, a ordem 

política e social ou de preconcintos de raça ou de classes; 
II - que provoque animosidade entre as forças armadas ou contra elas, 

ou delas contra as classes e instituições civis; 
III - de incitamento de atentado contra pessoa ou bens; 
IV - de instigação à desobediência coletiva ao cumprimento da lei de 

ordem pública; 
V - que implique em oferecimênto, promessa ou solicitação de dinhei

ro, dãdiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza; 
VI- que: perturbe o sossego público, com algazarra ou abusos de instru

mentos sonoros ou sinais acústiCos; 
VII - por meio de impressos ou de objeto, que pessoa, inexperiente ou 

rústica, posSa confundir com moeda; 
VIII ~que prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha as 

posturas municipais ou á oUtra qualquer restrição de direito; 

IX- que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como ór
gãos ou entidades que exerçam autoridade pública. 

••§ 1 'i' O ofendido por calúnia. difamação ou injúria, sem pre· 
juízo e independentemente da açã_o penal competente, poderá de
mandar, no Juízo Cível. a raparação do dano moral respondendo 
por este o ofensor e, solidariamente, o Partido Político deste, quank 
do responsãvei por ação ou omissão. e quem quer que, favorecido 
pelo crime, haja de qualquer modo contribuído para ele. 

, § 2'i' No que couber, aplicar-se-ão na reparação do dano mo
ral, referido no parágrafo anterior. os artigos 81 e 88 da Lei n9 4.117, 
de 27 de agosto de 1962. 

§ 3'i' É assegurado o direito de resposta a quem for injuriado. 
difamado ou caluniado através da imprensa, rádio, televisão, ou 
alto-falante, aplicando-se no que couber, os artigos 90 e 96 da Lei n9 
4.117, de 27 de agosto de 1962." 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 9, DE 1981 
(N• 72/81, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Convenção Destinada a ~vitar a Dupla Tribu~ 
tação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Ren~ 
da e o Capital, concluída entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo do Reino da Noruega, em Braslla, no dia 21 de 
agosto de 1980. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I 'i' Fica aprovado o texto da Convenção Destinada a Evitar a Du

pla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a 
Renda e o Capital, concluída entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo do Reino da Noruega, em Brasflia, no dia 21 de agosto de 
1980. 

Art. 2'i' Este decreto legislativ~ entr.ará em vigor na data de sua publi
cação. 

MENSAGEM N• 403, DE 1980 

Exc_e:le_ntissimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Em conformidade com o di_sposto no art. 44, inciso I, da cons

tituição Federal, tenho a honrá de submeter à elevada ·conside
ração de Vo2sas Excelências, acompanhado de Exposição de Moti
vos do Senho~r_MinJstro de Estado das Relações Exteriores, o texto 
da Convenção Destinada_ a Evitar a_ Dupla Tributação e Prevenir 
a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos SObre a Renda e o Ca
pital, concluída ent·re o _Goveina _da República Federativa do Bra
sil e o Governo do Relno da Noruega em Brasilia, no dia 21 de 
agosto de 1980. ~ 

Brasília, 29 de .setembro de 19SO. - João Figueiredo. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 Il<'F/DAI/DE-I/24{)1651.31 (B46) 
<F24) DE 24 DE SEI'EMBRO :OE 1980, DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DAS RELAÇõES EXTERIORES. 

A Sua Excelência, o Senhor 
J"QãO- Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de submeter à alta apreciação de Vossa Ex
celência o texto da Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tribu
tação _e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Imposto:; sobre a 
Renda .e o Capotai, firmada em Brasil!a, DF a 21 de agosto de 
1980, entre o Govern_o da República Federativa do Brasil e o Go
verno do Reino da Noruega. 

2. Nos moldes de Acordos do gênero, anteriormente celebra· 
dos pelo Brasil com outros países, a presente Convenção visa, me..;. 
diante _alívios fiscais, a estimular as transferências reciprocas de 
dividendos, ·juros e royalties, incentivando os fluxos de investimen
tos nos texrttórlos dos dois países. 

3. Por outro lado, a Convenção proporcionará condições mais 
vantajosas ao intercâmbio de serviços de protlsslonals llbera!s e 
de atividades de artistas e desportistas, através do Intercâmbio de 
professores e estudantes. 

4. Em vista das razões acima expostas, Senhor Presidente, 
cons1dero a. Convenção merecedora da apreciação do Poder Legis
lativo e, para tal, junto à presente um projeto de Mensagem, a 
fim de que Vossa Excelência se_ assim houver por bem, se digne 
encaminhá-la ao Congresso Nacional, nos termos do art. 44, inci
so I, da Constituição Federal. 
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.õ,.J:roveiio a oportunidade para renovar ã Vossa Excelência, 
Senhor Presiderite, os protestos do meu mais profundo respf'ito. 

CONVENÇAO ENTRE O GOVERNO DA REPúBLICA FEDERAT!v"'A 
DO BRASIL E 0 GOVERNO D():ftE"1:Nb DA NORUEGA DESTI, 
NADA A EVITAR A DUPL!, TRIBUTAÇÁO E PREVENIR A 
EVASÃO FISCAL Elvl MA'rnRIA DE ~QSTOS SOBRE A 
RENDA E 0 CAPITAL . 

O Governo da República Federativa do Brasil e o_Governo do 
Reino da Noruega desejando concluir uma -ConveilÇão destinada 
a evitar a dupla tributação e_ prevenir a _evasão _fiscal em maté
ria de impostos sobre a renda e o capital acordaram o seguinte; 

ARTIGO 1 

Pessoas visadas 

A presente Convenção se a.t?lica às pe_sSoas residentes de um 
ou de ambos os E'itados Contra : ntes. 

ARTIGO 2 

Impostos visados 

Os impostos atuais aos quais ~- aplica a pre-sente Conven
ção são; 

a) no caso -·ao Brasil: 

- o imposto federal de renda com exclus5.o das incidências 
scbre remessas ex-cedentes e ativiàades de menor importâl~cia (do
ravante referido como imposto brasileiro); 

bJ no caso da Noruega: 

ci) os impostos nacional, comunal I''Fylkeskommune'') e mu
nicipal sobre a rrJnda lincluindo o im.r::osto sobre os rend:mentos 
provenientes da exploração do petróleo e do transporte ror oleo
duto); 

'ii) o.s impostos nacional e municipal sobre o capftal; 

I iii) os impostos nacignais sobre os _lucros de artistas_náo-re-
sldentes; - - ~ --

fív) as contribuiçõe-5 nacionais para o---fundo de equalização 
fiscal; 

IVJ o imposto dos marinheiros (doravante referidos como im
posto norueguêS). 

2. Esta Convenção também .será aplicável a quaisquer im
postos idênticos ou sub_stancL:~.lmente semelhantes que forem pos
teriormente cobrados. seja em adição aos impostos acima menc;o
nados, seja em sua substituiçáo." As autoridades competentes dos 
Estados Contratantes notificar-se-ã.d mutuamente de qualquer mo
difi-cação significativa que tenha ocorrido em suas respectivas le-
gi6lações t-ributárias. -

ARTIGO 3 

Definições gerais 

Na presente Convenção, a nüo ser que ·o· -conteXto imponha 
interpretação diferente: 

a) o termíJ "Bras11" àesigr.a a República-Federativa do Bra.sil; 

b) o ~ermn "Nor~~~ga" designa o Reino G.a Noruega, inclusive, 
quando usado num sentido ge:Jgráfico, seu mar territorial, o .solo 
e o subsolo das áreas subnlarln~s_, adjacentes ao ma:r territorial, 
~obre os quaL; a Noruega exerce d1ieitos soberanos, de acordç com 
o Direito Internacl.onal, com a finaliçiade _de exploração de tais 
âreas e de extração de seus recursos nãtural'5, mas excluindo ·sval
bard, Jan Mayen e os território:_;- noruegueses (''biland") fora da 
Europa; - · · - · 

c) o termo ··urtcionai.:3'' designa: 

~·o toda.s a.:. pesfoas fisicJ.s 9.11.1:! possuam a nacionalidade de 
nm E~;ts.áo Contrat-ante; -

dil Wdas as l_ies.o;oas juridiC8S. s.ociCdadéS de pesso~ e_ a.sso
ciacões c:mstitnidhs- d& .1~orC:o co111 a;; Iei5 eri v;gor num Est::tçlo 
CDI1trntante; 

d) as cxpressõ.c.s "um Estadó Contratante" e ·•o outro Estado 
CO:J.t~atante" t:esign.un o Bra..<;il ou a :r-~oruega consoahle o con
h:>i, te: 

e) o termo "PE'sSda" comprende uma pessoa física, uma socie
dade ou qualquer -outro grupo de pessoas; -- ~ 

f) o termo "~ociedade" designa qualquer pessoa jurídica ou 
qualquer entidade que, para fins tributários, seja considerada como 
pessoa jurídica: 

g) as _expressões "empresa de Uin Estado Contratante" e "em
presa do outro Estado Contratante" designam, respectivamente, 
uma emp.re.sa explorada por um residente de um Estado Contxa
toote, e uma empresa explorada por um re_sidente -_do outro Es~ 
tado Contratante; 

h) 2. cxprec:são "trifeg1 internacional'' designa qualquer-trans
porte efetuado por um navio ou aeronave explorado por uma em~ 
presa cuja sede rie direção efctiva e::.teja situada em um Estaco 
Contratante exccto q_uando o navio ou a aeronave seja explo-
rado apenas erilre lugJ.l~ei situados no Dutro E':>ta.do Contratante; 

i) o termo,"imposto" designa o imposto brasileiro cu o impos
to norueguês, con.soante o contexto; 

j) a expressão "autoridade competente" designa: 
(i) no Brasil: o Ministro da Fazenda, o Secretário da Recei

ta Federal ou seus representantes autorizados; 

riU na Noruega: o Ministro_ da Fazenda e Alfândega ou seu 
repl'esentante autorizado. 

2. Para a aplicação da prc:;ente Convenção por um Estado 
Contratante, qualquer expres~áo que nii.o se encontre de outro 
modo definida, terá o significado que lhe é atribuído pela legisla:.
ção desse Estado relativa aos impostos: que são objeto da Con
venção, a não ser que o contexto imponha íntert•retação diferente. 

ARTIGO 4 

Domicílio fiscal 

1. :Para os fins da presente Co_n·~·enção a expressão "re.Ji
ctente de um Estado Contratante" designa qualquer pe'3soa que. em 
virtude da legislação desse Estado cst.eja ai sujeita a ímposto em 
razão de seu domicílio, de sua re3idóncia. de sua sede de direç:1o 
ou de qualquer outro critério de natureza análoga. 

2. Quando, p::;r força d3.S disposições do parãgrofo 1, uma 
pe.ssoa fi:iica for _residente de ambos os Estados Contratantes, a si
tuaçf.o ,:_r ri rr·~olvicla c e aco~·-:Io co.u .?3 seguintes regras: 

a) será cO:ii~iderada c0n1o rEiádeiite ciõ E::itado Contra~ante cm 
que disponha de uma habit:tçáo pr~T .. 1anente. Se dispu.;:;2r de uma 
habitação _permanente em am.bo.s O:J E.:itado5 Contra bnte.5, .sr; rã 
considerada como residente C: o Estado Contrütanw CO!ll o q:.1::.! 

-suas ligações pessoais e económicas sejam mais estreitas (centro 
de interesses vitais); 

b) se o EÚadà cÕntnltautc em que tem o centro ck se::us in
teresses vitais não puder ser c~eterminado, ou se não dispuser de 
uma habitação permanente em nenhum dos Estado::. Contratan
tes, será conside;rada como reddcnte do Estado Co:-..trr knte t>m 
que permanecer habitualmente; 

c) se pe:m13:Ilccer habitualmente cm aü1bos o::; Estado,, C:Jn
tratantes ou se não permanecer habitualmente em ne-nhum dele.!.· 
seí-â considerada coino residente do Estado Contratante- de rluc 
fo~r nacional; 

d) se tor nacion:ll de ambos os &tado.:S Contratante;3. ou ~:e 
não for nlcional de nenhum c:cles. as aut'Jridades comretenics 
dos Estados Contratantes resolverão a questão de comum acordo. 

3_ Quando, em virtude das dispo.sições do parágrafo 1, uma 
pe.3.s:oa que nã6 seja uma pessoa física for um residente de ambos 
os_ Estados Contratantes, serâ. considerada como residente do Es
tado Contratante em que estiver situada a sua sede de direção 
efetiva. 

ARTIGO 5 

Estabell'cimento perma-nente 

1. Para os fins da presente Convenção, a expressão "esta
b~lecimento permanenl:_e'' de.si._gpa_ tuna_ instalação fixa de negó
ClCIS em :que a elllpresa exerca toda oU parte de sua atividade. 

2. A express<.i.o "estabelecimento permanente" abrange espc-
cüdmentc: 

a) .nna_ sede de direção: 
b) uma sucursal; 
c J um escritório; 
a; uma fábrica; 
e) uma oficina; 
i) uma: mina, u:n poço de petróleo ou de gâs, uma pedreira ou 

qualquer outro local de extração de recursos naturais; 

exc-e~~ ~~~s c~~~~~~o de. c~mstruçào ou de montagem, cuja duração _ 
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A expressão "estabelecimento permanente" ·não éompxeende: 
a) a útillzação de instalações unic_a_mente para fins de arma

zenagem, exposição ou entrega de bens ou de ·mercadorias per-
tencentes à empresa; -

b) a m:1nutenção de um estoque de bens ou mercadorias per
tencc_?tes à empresa unica~ente p~u:a fins de ~armazenagE;!m, ex~ 
~~a~-; .. . -

c) a manutenção ·cte um estoque __ cfe bens ou mercadorias per
tencentes à empresa unicamente para fins de transformação ppr 
outra empresa; - --

d) a manutenção de_ uma instalação fixa de negócios unica
mente para fins de comprar bens ou mercadorias oU obter infor
mações para a empresa; 

e) a ma:nutenção de uma ip.stalação _fixa de negócios unica
mente para fins de publicidade, fornecimerito de informações pes
quisas científicas ou atividades análogas que tenham caráte~ pre
paratório ou_.J!Jlxiliar para a empresa~ 

4 Uma pessoa que atue- pum Estado Contratante por conta 
de uma ernpresa do outro Estado Contratante - e desde que não 

seJa um agente que goze de um status independente contem).)la
do no parágrafo 5 - serã considerada como "estabelecimento per
manente" no primeiro Estado se tiver, e exercer habitualmente 
naquele Estado, autoridade pa,ra contluir contratos em nome da 

empre.&a, a nio ser que suas atividades sejam limitadas- à compra 
de bens ou_ mercadorias p~ra a empresa. . 

5. Uma empresa de um Estado Contratante não será consi
derada como tendo um est-abelecimento permanente no outro Es
tado contratante pelo simples fato de exercer a sua atividade 

nesse outro Estado por intermédio de um corretor, de um comis
sário geral ou de qualq1.1er outro agente que goze de um status in
dependente, desde que essas pes.soas: atuem no âmbito de suas 

atividades normais. 
6. O fato de uma sociedade residente de um Est:ido Con

tratante controlar ou ser controlada por uma sociedade residente 
do _outro_ Estado Contratante ou que_ ~xerça sua atividade nesse 
outro Estado (quer seja através de um estab~1eclmento permanen-. 
te, quer de outro modo~ -não será por si sô, bastante para fa .. 
zer de qualquer dessas sociedadeS estabelecime.nto permanente da 
outra. 

ARTIGO 6 

Rendimentos de bens imobiliários 

1. Os rendimentos dt?: _b~ns imobiliários, inclusive os rendi-.. 
mentos de explorações agrícolas ou florestais, são tributáveis no 
Estado Contratante em que esses bens estiverem situados. 

2. a) a expressão "bens imoblliário.s"_,. com ressalva das dispo-..
sições das alineas b) e c) abaixo; é de:flnida de aCordo com a le~ 
gisiação do Estado Contratante em _que os bens em questão esti~ 
verem situados; 

b) a ex;pressão c-ompr-eende, em qualquer caso, os acessórios da 
propriedade imobiliária, o gado e o ~quipamerrto utilizados nas ex_
Plorações agrícolas e florestais~ os direitos a que se aplicam a.s 
disposições do direito privado relativas à propriedade territorial, 
o usufruto de bens imobiliários e os díreitos aos pagamentos va
riáveis ou fixos pela exploração, ou concessão da exploração, de 
jazidas minerais fqntes e_ outras recursos naturais; 

c) os navios, barcos e aeronaves não são considerados bens 
imobiliários. 

3. O disposto no parágrafo 1 aplica-se aos rendimentos deri
\"ados da exploração direta, da locação, do arrendamento ou de 
,i uaiquer outra forma de exploração de bens imobiliários. 

4. O disposto nos parágrafos 1 e 3 apllca...se igua!Inente aos 
rendimentos provenientes de bens imobiliários de uma empresa, as
Gim como aos rendil:n~ntos de_ bens Imobiliários que sirvam para o 
exercício de uma profissão liberE~ I. 

ARTIGO 7 

Lucros das empr~ 

1. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante 
só são tributáveis ness-e Estado; a iJ.ão ser que a empresa exerça 
sua atividade no outro Estado Contratante pOr meio de um esta
belecimento permanente ai situado. -~?e a empresa exercer sua 
atividade na forma indicada, seus lucros serão __ ttlbp.táveis no ou~ro 
Estado, mas unicarnente na medida em que forem atribuíveis a 
esse estabeleciment() permanente. - -- -

2. Com ressalva das disposições do parágrafo 3, quando uma 
empresa de um Estad·o Contratante exerceu sua "atividade no ou
tro Estado Contrat_a,!_l.t~ a~ravés de um estabelectroento permanen
te ai situado, serão _atribuídos em cada Estado Contratante a esse 
estabelecimento permanente os lucros que obteria se constitui.~se 

~uma eiDp;esa d.iSÜ~ta e sep~rad-a; ·exe~cê'rl.d-o atividades idênticas o_u 
similares, em condições idênticas ou_ similares, e transacionando 
com absoluta independência com a empresa ãe que é um estabele
cimento permanente. 

3. No cálculO dos lucrãs de um estabelecimento permanente, 
é Permitido deduzir as despesas que tiverem sido feitas para a 
conse_c_ução tjos objetivos d,o estabelecimento p·ermanente, inclu~ndo 
:r::r despesas de direção e Os encargo.s--gerais de administração assim 
realizados. 

4. Nenh~- lucro seri ati-i'Õuícfo a ti.ni.-estabelecimento per
inanellte-pelo simples fato de comprar bens ou mercadorias· para 
a empresa. 

5. Quando os lucros compreenderetn elementos de rendimen
tos tratado.s separadamente nos outros Artigos da presente Con
venção, as disposições desses Artlgos_ não serão afeta:d_as pelas 
disposições deste Al'tigo. 

AR'l.'IGO 8 . 

NaVegação maritima e aérea 

1. Os_IÜcrÕ.s provenientes da eXi)ioração, no tráfego interna
cional, de navios ou aeronaves só são tributáveis no Estado Con
tratante em que estiver situada a sea:e da direção efetiva da em
presa. 

2. se a sede da direção efetiva da empresa de navegação ma
rítima se situar a· bordô de um, navio}_ esta sede será considerada 
situada no Estado Contratante em que se encontre o porto d_e 
registro desse navio, ou na au.sência de porto de registro, no E3-
tado Contratante e:m. qu·e resida a p_essoa que explora o navio. 

3. o .disposto no-parágrafo 1 também se aplica aos lucros 
provenientes da participação em um "pool", em uma associação 
ou ·em Uma agência de operação internacional. 

4. Qu~ndri a empresa for e:Xploiã.da por um ou mai8 sócios 
pessoal e -~olidariamente re.sponsãvei.s e residentes de um dos 
Estados Cpntr-atantes, e por um ou mais sócios pessoal e solidaria
mente responsãveis e residentes do outro Estado Contratante. e 
as autoridades competentes de ambos os Estados concordarem 
sobre a impossibilidade de determinar que a sede da direc;ão efe

_tiva esteja situada __ somente ein um dos Estados, os lucros men
cionados no parágfafo 1 do pre.soente Artigo, os ganhos menciona
dos no parágrafo 2 do Artigo 13, e o capital mencionado no pa
rágrafo 3 do Artigo 23 serão tributáveis, na proporção da partici
pação de cada sócio pessoal e solidariamente responsável, .!)emente 
no Estado Contratante de que esse_ sócio é residente. 

5. o disposto no parágrafo 1 aplica-se aos lucros obtidos pelo 
consórcio de transporte aêreo norueguês, dinamarquês e sueco, 
11ScandinavHi:ii Airlines System" CSAS), mas somente sobre os lu
cros obti~os pela Det Norske Luftfartsselskap A/S tDNLl, a sócia 
norueguesa_ da ''Sandinavian Airlines System" (BAS), corres-pon-

--dentes à sua participação nessa o7ganização. 

ARTIGO 9 

Empresas associadas 

Quando: 
a) uma empresa de um Estado Contratante participar direta 

ou Incliretamente da díreção, controle ou capital de uma empresa 
do outro Estado Contratante, ou 

b) as mesmas pessoas participarem di reta ou indiretamemte 
da direção. Controle ou capital de 11ma empresa de um Esta4o 
Contratante e de uma empresa do outro Estado Contratante, 
e, em ambos os casos, as duas empresas estiverem ligadas, nas 
suas relações comerciais ou financeiras, por condições aceitas ou 
impostas que difiram das que seriam oestahelecidas entre empresas 
independentes, os lucros que, sem essas condições, teriam sido ob-
tidos por um.a das etnpresas, mas não à foram .)Jor causa dessa..s 
condições, pô'dem ser incluídos nos lucros dessa empresa e tribu~ 
tados como tal. 

ARTIGO lO 

Dividendos 

1. Os dividendos pagos por uma sociedade residente de um 
Est2.do Contl:atante _a um residente do outro Estado Contratante, 
s_ão tributáveis nesoo Outro-_EstadÇI! 

2. Todavia_,_ esses dividendos podem ser tributad-os no Estado 
Contratante onde reside __ a sociedade que os paga. e de acordo com 
a_ legislação desse EstadO, mas se a pessoa que os receber for o 
beneficiário efetivo dos dividendos, o imposto assim estabelecido 
nãO pdderá exceder 15% do montante bruto dos dividendos. 

Este parágrafo não afetarã a tributação da sociedade com re
ferêhcia ao·s lucros que deram origem aos dividendos pagos. 
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8. O disposto nos parágrafos 1 e 2 não se aplica se o benef1-
c1ário dos dividendos, residente de um Estado Contratante, tiver, 
no outro Estado Contratante de que é r-esidente a sociedade que 
paga os dividendos, um estabelecimento permanente a que estiver 
efetlvamente ligada a participação geradora dos dividendos. Neste 
caso, serão apllcâveis as disposições do Artigo 7. 

4. O termo "dividendos", usado no presente Artigo, designa 
os rendimentos-· provenientes de ações, ações ou d~reitos de fruição, 
ações: de empresas mineract__oras, partes de fundador ou outros di
reitos de participação em lucros, com- exceção de créditos, bem 
como rendimentos de outras participações de capital ass-emelliados 
aos rendimentos de ações pela legislação tributária do Estado con
tratante em que a sociedade que os distribuir seja residente. 

5. Quando um residente de um Estado Contratante tiver um 
estabelecimento permanente no outro Estado Contratante, esse 
estabelecimento permanente poderâ aí e.:.;tar sujeito a um imposto 
retido na fonte de acordo com o legislação do outro Estado Contra
tante. Todavia, esse imposto não ·poderá exceder 15% do montan
te bruto dos lucros do estabelecimento permanente, determinado 
após o pagamento do imposto de .so-ciedades referentes a esses 
lucros. 

6. Quando uma sociedade for residente de um Estado Contra
tante, o outro Estado Contratante não pOderá cobrar qUalquer im
posto sobre os dividendos pagos pela sociedade, exceto na medida 
em que essc.s dividendos forem pagos a um residente desse outro 
Estado ou na medida em que a participação geradora dos divi
dendos estiver efetivamente ligada a um estabelecimento perma
nente ou a uma instalação fixa situados nesse outro Esta:do, nem 
sujeitar os lucros não distribuidos _da sccieda.de~ a qualquer imposto 
sobre lucros nâo-- distribuídos, mesmo se os dividendos pagos ou os 
lucros não distribuídos consistirem, total ou parcialmente, de 
lucros ou rendimentos provenientes desse outro Estado. 

7. A limitação da alíquota do imposto prevista no parágrafo 
2 não se aplicará a0s .:'ividendos 01:. luc:·o<s pagos ou remetidos 
antes do término do terceiro ano calendâria seguinte ao ano em 
que a Convenção entrar "em vigor. 

ARTIGO 11 

Juros 

1. Os juros proveni€ntes de um Estado Contratante e pagos 
a um residente do outro Estado Contratante são tributáveis ne.sse 
outro Estado. 

2. Todavia, esses juros podem ser-tributados no Estado Con
tratante de que provêm, e de acordo com a· l~gislação desse Esta
do, mas se a··pe.ssoa-·tiuc os- receber for o beneficiário efetivo df'ls 
juros o imposto assim estube}ecido não póC'f'rá ex·cedér 150{: do 
montante_ bruto dos juros. 

3. Não obstante o disposto nos paragrafas 1 e 2: 

a) os juros provenientes de um Estado Contratante e pagos 
ao Governo do outro Estado Contratante. a uma sua subdivisão 
poUtica ou qualquer agência (inclusive ·uma fi1Stitu1çã.o financeira) 
de propriedade exclusiva daquele Governo o·u subdivisãü política, 
são isentos de imposto no primeiro Estado Contratante; 

b) os juros de títulos da dívida pública, de titúlos ou debê~1tu
rcs emitidos pelo Gavern_o de um Estado Contratante, uma sua 
subdivisão política ou qualquer agência tinclu3ive uma instituição 
financcir,;t) de propriedade daquele Governo, só- são tributáveis 
nesse Estado~ 

4. O termo "juro3~'. usado no p1·c.sentc_ Artigo; dfSfgria os ren
dimentos de títulos da Dívida Pública, de títulos ou debêntures, 
acompanhados ou não de garantia hip6tecâr1a ou de cláusula doe 
participação nos lucros, e de créditos_ de qualquer natureza, bem 
como qualquer outro rendimento que, pela legislação tributária do 
Estado Contratante de qu-e provêm, seja assemelhado aos rendi-
mentos de importâncias emprestadas. --

5. o disposto nos parágrafos 1. 2 e 3 não se aplica se __ .o bene.
ficiário dos jurOs, residente __ de_ um Estado Contratante, tive!·, n,., 
outro Estado Contrata:n1€ de que provenham os juros, u~ ~stabe
lecimento permanente ao qual se ligue efetJvamente o credlt:D ge
rador dos juros. Nesse caso, ~plicar-se-á o disposto no Artigo 7. 

6. A limitação estabel-ecida no parágrafo 2 nãõ- se aplica aos 
juros provenientes de um Estado Contratant~ e pagos a um esta
belecimento permanente de uma empresa ·cto outro Estado Contra
tante situado em um terceiro Estado:. ___ 

7. Os juros serão considerados provenientes de um Estado 
Contratante, quando o devedor for esse próprio Esta?o, uma sua 
subdivisão politica, uma autoridade local ou um residente de.sse 
Estado. No entanto, quando o devedor dos juros, residente ou não 
de um Estado Contratante, tiver num Estado Contratante um 
estabelecimento permanente- pelo qual haja .sido contraida a abri-

gação _que dá origein aos juros e caiba a esg.e estabelecimento per
manente q_ pagamento desses juros, tais juros serão considerados 
provenientes do Estado Contratante em que o estabelecimento 
permanente estiver situado. 

8. Se. eri:l conseqüência cfe relações especiais existentes entre 
o devedor e o credor, ou entre ambos e terceiros, o montante dos 
juros pagos, tendo em conta o crédito pelo qual são pagos, exceder 
àquele que seria acordado entre o devedor e o cr-edor na ausência 
de tais relações, as disposições deste Artigo se aplicam apenas a 
este último montante. Nest-e caso, a parte excedente dos paga
mentos será tributável conforme a legislação de cada Estado Con
tratante e tendo em conta as outras di.sposicões da presente Con-
venção. · 

ARTIGO 12 

Royaltles 
1. _Os royaities proven!entel? de um Estado Contratante e 

pagos a um i;e.sidente do outro Estado Contratante são tributá
veis nesse outro Es.tado. 

2. Todavia:, esses r~?yalties podem ser tributados no Es_tad~ 
êontratante de que- provêill, e de acordo com a legislação deSse 
Estado, mas se a pessoa que ·as receber for o beneficiário efetivu 
dos royalties, o imposto assim estabelecido não poderâ exceder: 

a) 25% do montante bruto dos royalties provenientes do uso 
ou da concessão do uso de marcas de indústria ou comércio, filmes 
cinematográficos, filmes ou fitas de gravação de programas d€ 
televisão ou radiodifusão; 

b) 15% eril todos os demais casos. 
3. O tenho "royalties", usado neste Artigo, designa a.s re

munerações de qualquer natureza pagas pelo uso ou pela con
c-essão do uso de um direito de autor sobre uma obr_a literária, 
artfstlca ou científica (inclusive os filmes cinematográficos. fil
mes ou fitas de gravação de programas de televisão ou radlodi~ 
fusão), qualquer patente, marcas de indústria ou comércio, desenho 
ou modelo, plano, fórmula ou processo secretos, bem como pelo 
uoo ou pela concessão do uso de um equipamento industrial, co
mercial ou cientifico e por inforinações correspondentes à expe
riência adquirida no setor industriaL comercial ou cientifico. 

4. Os royalties _serão ~onsiderados provenientes de um E.sta
do Contratante quando o devedor for o próprio Estado, uma sua 
subdivi.são politica, uma autoridade local ou um residente desse 
E.st!tdo. -Todavia quando o devedor dós royalties~ seja ou não re
sidente de um Estado Contratante. tiver num Estado Contratante 
um estabelecimento permanente em relação com o qual haja sido 
contraída a obrigação de pagar os royalties e caiba a esse esta
belecimento permanente o pagamento desess royalties, serão eles 
considerados provenient_es do Estado Contratante em que o esta
belecimento permanente estiver situado. 

5. As disposições dos parágrafos 1 e 2 não se aplicam quando 
o beneficiário dos royalties, residentes d:e um Estado Contratante, 
tiYer, no outro Estado Contratante de que provêm os royalties, um 
estabelecimento permanente ao qual estãO ugados efetivamente o 
direito ou o bem que deu origem aos royalties. Nesse caso, aplicar
se-â o disposto no ArJgo 7. 

6. Se, em conseqüência d€ relações especiais existentes entre 
o devedor e o credor, ou entre ambos e terceiros, o montante dos 
royalties pagos, tendu __ em conta o uso, direito ou informação pelo 
qual é pago, exceder àquele que seria acordado entre o _devedor e 
o credor na ausência de tais relações, as disposições deste Artigo 
são aplicáveis apenas a este último montante. Neste caso, a parte 
excedente dos pagamentos será tributável conforme a legislação 
de C8::dá Estado Contratante e t..e;ndo em conta as outras disposi
ções- da presente Convenção.-~ 

ARTIGO 13 

Ganhos de capital 

1. Os ganhos provenientes da alienação de bens imobiliários, 
conforme .são_ definidos no parágrafo 2 do Artigo 6, são tributáveis 
rtb EStado Contratante em que esses bens imobiliários estiverem .si
tuJ.dos. 

2. Os ganhos provenientes da alienação de bens imobiliâ
rio_s que façam parte do ativo de um estabelecimento permanente 
que uma_ empresa de um Estado Contratante p-ossua no outro 
EstadO Contratante, ou· de bens mobiJ.iários constitutivos de uma 
instalação fixa de que di.sp_onha. um residente de um Estado Con~ 
tratante nó ·outro Estado_ Contratante para o exercicio de uma 
profi&ão lib€ral, incluindo o_s-_ ganhos provenientes da a1i.ena
c;ão desse _estabelecim.ento permanente (isolado ou com o conjun
to da empresa) ou dessa instalação fix-a, são tributáveis no outro 
Estado. No entanto, os ganhos provenientes da alienação doe na
_vjos ou aeronaves uMlizados no tráfego internacional e de bens 
mobiliários pertinentes à exploração de tais navios ou aeronaves 
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só são tribUtáveis no Estado Contratante- "ein -que estiver situada 
a sede da direção efetiva da empreSa. 

3. Os ganhos proveni~ntes da aLienação de quaisquer bens 
ou direitos diferen~ dos mel).cionados _],}OS pa!_ágrafos 1 e 2 são 
tributáveis em ambos os Estados Contratantes. 

ARTIGO 14 

Profissões inf,lependentes 

1. Os rendimentos que um residente de um Estado Contra
tante obtenha pelo exercício de uma profissão ~beral ou de ou
tras atividades àndependentes de caráter- análogo só são tr~butá
veis nesse Estado, a não ser que ·O paga'!Ilento de.~se.s Eerviços e ati
vidades caiba a -um estabelecJmento permanente s_~tuado no ou
tro Estado Contratante ou a uma sociedade resd'ent_e desse outru 
Estado. Nesse_ -c_a,sQ, esse_s rendimentos sãó tributáveis nesse outro 
Estado. 

2. A expressão "profissão liberal"_ abrange: em ·especiaL as 
atividades independentes de cará_ter cientifico,_ t_~cnico, literário, 
artístico, educativo e- pedagógico~- bem como 31:! ãt.l.vidade.s inde
pendentes de médicos, -advogado_s, engenheirOs, arquitdo.S, C.-entis
t.as e contadores. 

ARTIGO 15 

Profissões _d_ependentes 
1. Com ressalva das disposições dos Artigos 16, 18, 1fl, 20 

e 21, os salári_o_s, ordenados_ ~ outras remune!ações _similares que 
um residente de um E.:;tado contrataxite receber em ra-;::!.lo de um 
emprego só são tliibut~v~is neSse Estado, à não ser _que _o ·emprégq 
seja exercido no outro Estado Contratante. Se o emprego for aí 
exercido, as remunerações correspondente." são tributáveis ness~ 
outro Estado. · 

2. Não obstante as disposições do paragrafo 1, as remunela
ções que um residente de um Estado Contratante receber em fun
ção de um emprego exercido no outro_E.stado Contratante só são 
tributáveis no_ primeiro Estado se: 

a) o beneüciár.io permanecer no outro Estado durante um pe
riodo ou períodos que não excedam. no total, 183 dias do ano. fi?-
cal considerado; e -

b) as remunerações forem pagas por um empregador ou em 
nome de um empregador que não é residente do outro E.st..ado; c 

c) o encargo das_ remunerações não __ couber a um _e.stab~~Eci~ 
menta permanente ou a uma instala-ção_ fixa que o- empregador 
tiver n.o outi'O _Estado. 

3 Não obstante as diSposiç_ões precedentes deste Art1go as 
remunera9ões relativas a um emprego e:xerc.i.do a bordo de um na
Vlo em trafego internncwnal são tnbutávelS no Estado Contratan
te em que estiver situada _a sede_ da di~eção ~fetiva da empresa. 
Quando não for possível determinar que ·a seâe da direçã_o efetiva 
se encontra somente em um dos Estados Contratante$, e qua_ndo 
a empresa de navegação for exPio_iada por um ou mai.::; sóc~os 
pessoal e solidariamente responsáv~!s e residentes do cutro Estn.
do Contratante a r.e]Uuneração por e~ses setv-iço.s será tributá
vel no Estado Contratante em que o náiilo esth.er registrado. 

O disposto no presente parágrafo aplica--se,_ igualm-ente. ã. r·e
munero.ção r_ecebida por um res~dent_e_ de um d9s E.stadQs_ C~ntr.::.
tantes em decorrência de_ emDrego e:xercido a bordo de naVIOS de 
pesca, de caça a foÇ!as ou de pe:::ca de Q;;J.Ieia.s, mesmo se a remu
neração for paga a título d-e participação no proCnto d8.s at.ivi-
doades de pesca, caça a ~ocas ou pesca _C_e_ba_l_eiª~. -

4. Nos casos em que o emprego é excr.cldp__, tot.al ou princi-
palmente, a tordo de uma aeronav·e brasil·rlra ou nor~eguesa O_n
c1usive aeronave pertencente a/ou frctaPa pela "Scand:.:nn vian Alr
lines System") a remuneração ._a qu-e se r·efcre o parági'afo 1 cleste 
Artigo é tributável_ som:e.n_te_no Estado_ contr2.bnte em qu? o h'
nefíciál'io é residente .. 

ARTIGO:l6_ 

Remunerações de direção 
As rem une rações de çtirE;!_ç_ão e QJitras remuneraç~s .simila

res que um residente c:te um Estado Contratante recebe na qua~id3.
de de membro de um conselho d_e admir:i.:::;trnção, ou de qualc;.uer ou
tro conselho, _de uma sociedade resíQ.eJJ,te do outro Estado Contra
tante são trbutáveis nesse outro Estado~ .. 

ARTIGO 17 

Artistas e desportistas 

1. Não obstante as disposições dos _Artigos 14 e 15 os rendi
mentos obttdos pelos profissionais de espetáculo, tais cÓmo artLs
ias de teatro, de cinema, de rádio ou de-_televisão e músico.s. bem 
como os dos desportistas, pelo exercício ne.s.sa qualidad·e de suas 
at.ividades pessoais, são tributáveis nÓ Estado Contrat'ante cm 
que essas _ atividades !orem exercidas. 

2. Quando ·os serviços mencionados no parágrafo 1 _deste 
Artigo !orem fornecidos num Estado Contratante por uma .z.m-
presa do outro Estado Oontratan.t.e, os rendimentos recebidos pela 
empresa pelo forneci_rnento des_s~ serviços, _ _podem ser tributados 
nO primeiro Estado Contratante, não obstante as outras disposi
ções da presente Conve,_nção. 

-ARTIGO 18 

~'agamentos provenientes de fundos da Previdência Social, 
- pensões, pensões alimentícias e anuidades 

· 1. Com reSS;:tlva das disposições_ do Artigo 19, os pagamentos 
provenientes de fundos da Previdência Socioal, as pensões e outras 
remunerações o .SimHares. as pensões alimentícias e as anuidades 

_pagas a um residente de um Estado C<>ntratante podem ser tri-
butados no .Estado de que provêin: 

No presente Artigo: 
a) a exP-~essão "pensões -e- ·outras rem1.1neroções similares·· 

designa pagamentos periódicos efetuados depois da apos-entado
ria ,em conseqüência de emprego_anterior, ou a titulo de comp-em
sação por danos sofridos em conseqUência. de empr.ego anter!o~:; 

b) o termo "anu.idad_e"_designa uma quant.ia determinada, paga 
- periodicamente em prazos determinados durante a vida ou du
rante urn periodo de tempo· determinado ou determinável, em 
decorrência de um compromisso d-e efetuar os pagam•:.>T!t·:-'S _como 
re_tribuição de um pleno e_ adequado contravalor -em Llilli!eiro ou 
avaliável em dinheiro Lque não ~eja por serviços prestados). 

ARTIGO 19 

P'~gain.entos governamentais 

1. As réntun.el'a·ções, excluindo as pensões, pagas por um Es
tado contratante, uma sua subdivisão política ou autoridade local 
a uina. peSsOa --ríSicà em conSeqüência ~ serviços pre.§rt.ados ·a esse 
Estado, subdivisão politica ou autoridade local só são tr.Jbutã.ve!.s 
nesse Estado. 

Todavia, t~is remunerações só sao tributáveis no Estado Con
tratante ·em __ qUe o beneficiário é residente se os serviços forem 
prestados nesse Estado e se o bene:fiiciário for um residente desse 
Estado. que 

a) SeÚt uffi nacional desse--Estãdo, ou 
b) não tenha se tornado um residente desse Estã.ào Unica

mente com a finalidade _de __ Pr·estar os serviços. 
- 2. As p€i1..S6es- pagas por um Estado Contr-atante uma sua 

subdi~fsão política ou autoridade l?cal, quer diretamCn.t.e, quer 
atraves de fundos por eles con.stltuidos a uma pess-oa fisica em 
conseqüência de se:r-viços prestados a esse Estado, subdivisão polí
t!Ca ou autoridade loool, são tributáveis nesse Estado. 

3. O -dJ,spo.sto nos Artfgos úÇ16 e 18 aplic3.·-se à.s remunera
ções e pensões pagas em conseqüência de serviços prestados no 
âmbito d-e uma at~vidade comercial ou industrial exercida por 
um Es-tado contratante, uma sua subdivisão política ou autoridade 
local. 

ARTIGO 20 
Professores e Pesquisadores 

Uma pessoa física qtie é, ou foi em período imediatamente an
terior à sua visita a um _Estado_ _contratante, um residente do ou-:
tro Estado COntratante e que. a conv1te do primeiro Estado Con
tratante, ou de uma universidade, est.abelecimento de ensino su
perior, escola, mu.s€u ou outra instituição cultural do prim-eiro Es
tado Contratante, ou que, cumprindo um programa oficial de in
t~,r_câmbio _cultural, perm~necer nesse Estado, por um período não 
Süperior a dois oanos com o único fim de lecionar, proferir confe
rências ou realizar pesquisas em tais ~instituições, será isenta de 
imposto nesse E'Sit.ado no que conce~ne à remu.neraç_ão que receber 
em conseqüência dessa atividade, desde que essa pssoa esteja su
jeita a imposto no outro_ Estado Con~ratante. 

ARTIGO 21 
Estudanw 

L Uma pessoa física que é ou foi em período irnedii.atamen
te anterior à sua visita a um Estado Contratante, um resi<:lente 
do outro Estad.Q CQI~tratante, e que permanecer temporariamente 
no pr_imeiro Es_tado Contratante exclushrame1;1te: 

a) .como estaml.ário, ou estudante de uma universidade, esta
be~e~m~nto de .epsipo superior ou _escola desse primeiro Estado 
Contrat!tllte. 

b) como beneficiário de uma doação, subvenção ou prêmio 
concedidos por uma organização ·rellgiosa1 de caridade, C•1entífica. 
ou educacional, com o fim primordial de estudar ou pesqUisar, 
será isenta- de imposto no primeiro Estado Contratante no que 
concerne às quantias que receber do exterior para faz·er fac-e_ à sn-a 
manutenção, educação ou treinamento. 

2. Uma pessoa física que é, ou foi -em período ü1· iiatam-ente 
ant_ericr à su~ visita a um Estado COntratante um .. .;:sidente do 
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outro Estado Contratante, e que permanecer no primeiro Estado 
Contratante com o único fim de estudar ou realizar treinamen
to, será isenta de imposto no primeiro Estado Contratante, pDr um 
periodo não superior a cinco anos fiscais consecutivos, no que 
concerne à remuneração que reeeebr pelo ·emprego exercido nesse 
Estado, em montante que não excda, no ano calndário, o qu'iva
lente a US$ 3.000. 

ARTIGO 22 

Outros rendimentos 
Os rendimentoS de um residente de pm Estado COntrã..tante 

não tratados nos Artigos precedentes e provenientes do outro Es
tado Contratante são tributáveis nesse outro Estado. 

Mlll'IGO 23 
Ca.pital 

1. O capital constitUiu ... nor hP.ns imobi1iário.s, como -defini
do no parágraf<.: 2 do Artigo 6, t. 'L.L.~.uutável_no Estado Contratante 
onde esses bens estiverem situados. 

2~ O capif :ti constituldo pOr bens mobiliários- que fa:çam parte 
do ativo de um ... ~tqbelecimento permanente de uma empresa, 
ou por bens mobiliários constttutivos de uma instalação fixa, uti
lizada para o exercício de uma profissão liberal, é tributáVel no 
Estado Contratante onde estiver situado esse es..tabeleclmento per
manente ou essa instalação fixa. 

3. Os navios e aeronaves ut'i.lizados rio tráfego int.ernacional 
e os bens mobiliários pertinentes à exploração de tais navios e 
aeronaves só são tributáveis no Estado Contratante onde estiYer 
situ,.da a sede de direção efetlva da empresa. 

4. Todos os outros elementos do capital de um res.idente 
de um Estado Contratante .só são tributáveis nesse Estado. 

ARTIGO 2~ 

Métodos para elinúnar a dupla tributação 
1. Quando um residente do Brasil receber rendimentos que, 

de acordo com as disposições da presente Convenção, sejam· tri
butáveis na Noruega, o-Brasn permitirá que seja de.duzido do .tm
po.sto que cobrar .sobre os rendimentos dessa pe~oa um montante' 
igual ao imposto- sobre a renda pago na _Noruega. 

Todavia, o montante deduzido não pOderá exceder à !ração 
do imposto .sobre a renda calculado antes da dedução, conespon
dente aos rendimentos tr.ibutáveis na Noruega. 

2. Quando um residente- da Noruega receber r~ndimentos 
não mencionados no parágrafo 3 que, de acordo com as disposi-
ções da presente Convenção~ ___ sejam tributáveis no Brasil, o pri-
meiro Estado isentará de imposto tais rendimentos ou do capital 
dessa pessoa, aplicar a aliquota de imposto que teria .sido aplicada 
se esses rendimentos ou _capital não tivessem sido isentos. 

3. Quand-d uni i-e&tdent.e da Noruega recehar rendimentos 
que, de acordo com as· disposições do parágrafo 2 do Artigo 10, do 
Artigo 11, do Artigo 12. do parágrafo 3 do Artigo 13, do Artigo 14. 
do Artigo 22 e dos !tens 5 e 11 do Protocolo. sejam tributáveis no 
Brasil, a Noruega permitirá que seja dedu?.~do do imposto que co
brar sobre os rendimentos dessa pessoa um montante igual ao im
posto sohre a renda pago no Brasil. 

4. Para a dedução indicada. no parágrafo 3, o imposto bra
sileiro sobre os dividendos, juros e royaltics será sempre conside
rado como tendo .sido pago à alíquota de 25 por cento. 

5. Os lucros não distribuídos d-e uma· sociedade de um Es
tado Contratante, cujo capital pertencer ou for controlad'O, total 
ou parcialmente, direta ou indiretamente, por um ou mais resi
dentes do outro Estado Contrat,ante, nãD serão tr.íbutávei.s neste 
último Estado. 

6. O valor das aç:ões emitidas por uma sociedade anônima 
de um Estado Contratante cujo capital pertencer ou for contro
lado, total ou _parcialmente, direta ou indiretamente, por um ou 
mais resid_entes do outro Estado COntratante~ não será tributável 
neste últ!mo Estado. 

7. o c1!sposto nos- parágrafos 1 e 3 aplica-se na deterlllinaqão 
ãos lucros de um estabelecimento permanente de um residente de 
um E•tado Contratant-e. situado no outro Estado. 

ARTIGO 25 
Não discriminação 

1. Os nacionais de um Estado COntratante não ficarão .su
jeitos no outro Estado Contratante a nenhuma tributação ou 
obrigação correspondente, diferente ou mais onerosa do que aque
las a que estiverem ou puderem estar .sujeitos os nacjona1is desse 
outro Estado que .se encontrem na mesma situação. 

2. A tributação de um estabelecimento permanente que uma 
empresa de um Estado Contratante possuir no outro Estado Con
tratante não será menos favorável nesse outro Estado do que 

a das empresas desse outro Estado Contratante -que excrca....-rn a 
mesma a.t.!v!dade. 

Esta disposição não poderá ser interpretada no sentido ele 
obr.~gar um Estado Contratante a conceder às pessoas residentes 
do outro Estado Contratante a.s deduções pessoais, os. abatimentos 
e reduções de impostos em função do estado civil ou encargos fa
miliares conce-didos aos seus ·próprios residentes. 

As disposições deste parágrafo não poderão .ser interpretadas 
no sentido de impedir um E1:;tado Contratante de tributar os lu
cros obtidos por nm estabelecimento permanente de uma sociedade 
residente do outro Estado Contratante. com a aliquota à qual são 
tributáveis os lucros não distribuidos da sociedade residente desse 
Estado. 

3. As empre::>~:s de um Estado Contratante cujo capital per
tencel· ou fo!· controlado, total ou parcialmente, direta ou indire
tamente. por um ou mais re5idente~ do outro Estado Contratante, 
não ficarão sujeítas. no primeiro Estado, a nenhuma tributação 
ou obrigação corresponCente diversa ou mais onerosa do qu_e 
aquela a que estiverem ou puderem estar sujeitas as outras em
presas d3. mesma natureza desse primeiro Estado, cujo capital 
pertencer ou for controlado. total ou parcialmente. direta ou in
dlretan:ente. por um ou mais re5identes de um terceiro Estado. 

4 No presente Artigo Q telmO "tnbutação'' des1gna os 1m
postos que são obJeto da pre-sente Convcncão 

5. As disposições deste Artigo não poder5.o ser interpretadas 
no sentido de obrigar a N0rvega a conc~der aos nacionais do 
Brasil as deduções excepcionais de im)ostos que sejam concedidas 
aos noruegue~es e às pessoas. nascidJ.S de pa~s de nacionalidade 
nõrueguesa, em consonância com a Secão 22 da Lei Tributária 
Norueguesa. · 

ARTIGO _26 
Procedimento Amigável 

1. Quando um residente de um Estado Cont1atante consi
derar que as medidas tomadns por um ou ambos o.s Estados Con
tratantes conduzem ou poder~.o conduzir em relação a si, a uma 
tributação em deiacordo c.Jm a presente Convenç5.o pode!·á in
dependentemente dos recursos previstos pe-las legislações nácio
nais desses Esl:.:.1.dos, submeter o seu casa à apreciação da autori
dade competente do Estado Contrat.tnt,e de que é residente. 

2. Essa :J.utoridade compelentc, se a reclamação se lhe afi
gurar justificada e não estiver e-m condições de lhe dar uma so
lução satisfatória. esforçar-~e-á pur resolver a questão através de 
acordo amigável com a autoridade competente do outro Estado 
Contratante_, a _fim _de evitar uma tributação em desacordo com a 
presente Convenção. · _ 

3. As autoridades competentes dos Estados Contratantes es
forçar-se-fio por ;e::;<;>lver. atravi:.s de a~ordo amigável, as dificul
dades ou as dúvidas que surgir:_cm dJ interpl'etação ou da aplicação 
da presente Convençã.o. 

4.. As autoudaões competente~ dos Estados Contratantes po
derào comunicar-se diretamente a f1m de chegarem a. acordo nos 
termos indicados nos parágrafos anteriores. 

ARTIGO 27 
Troca de Informações 

1-. As autoridades cmnpetentes dçts Estados Contratantes tro
carão entre si as informações necessárias para aplicar a presente 
Convenção.· 'T.odas as informações assim troc..1.das serão conside
radas secretas e só poderão ser comunicadas às pessoas ou autori-
dades encarregadas do lançamento _Qu ___ da cobrança dos impostos 
que são objeto da p.re.senLe Convenção ou da determinação de 
recursos ou de processos de transgl'essóes. 

2. O disposto no pad.grafo 1 não poderá. em caso algum, 
ser interpretado no sentido de impor- a um d-os Estados Contra
tantes -a obrigação: 

a) de tomar medidas administrativas contrárias à sua legis
lação ou -à Sua prãticil administrativa. ou às do outro Estado Con
tratante; 

b) de forrieriel· informações que não poderiatp. ser obtidas com 
base na sua legislação ori no âmbito de sua prática administrativa 
normal ou das do outro Estado Contratante; 

c) de fornecer informações reveladoras de segredos comer
ciais industriais. profissionais ou de processos comerciais ou in
dustriais, ou informaçôcs, cuja comunicação seja contrária à or
dem pública. 

ARTIGO 28 

Funcionál'ios DiP~-?~~ticos e Consulares 
Nada na presente Convenção prejudicará os privilégios fiscais 

de que se beneficiem os funcionários diplomáticos ou consulares 
.em virtude de regras gerais do Direito Internacional ou de dispo
sipões d_e acordos especiais. 
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ARTIGO 29 
Extensão Territorial 

1. Esta Ccinvenção podet'â ser estendida, integralmente ou 
com modificações. a qualquer· território por cujas relações -Inter
nacionais cada Estado Contratante seja responsável e no qual os 
im!)ostos sejam estabelecidos de forma substancialmenté seme
lhante em natureza àqueles aos quais a Presente Convenção s_e 
aplica. Ess:::. extensão cn.trar_á em vigor ·a partir de então e ficará 
sujelta a modificações e condições. inclUsíve relativas à denúncia,. 
que venham a ser especificadas e acordas entre os Estados Con
tratantes em notas a serem trocadas através de canais diplomá-
ticos. -

2. A não ser que ambos os Estados Contratantes acordem 
diversamente, a denúncia da presente Couvenç_ão denunciará tam
bém a aplicaçiio da Convenção a qua:quer território a que tenha 
sido estendida de acordo com o presente Artigo, 

ARTIGO 30 
Entrada em Vigor 

1. A presente Convenção será ratificada e o~" instrumentos 
de ratificac:ão serão trocados e_m OslO.. 

2. A presente Convenção entrará em vigor na data da troca 
dos instrumentos de rJ.tificaç-ão e suas disposições serão aplicadas 
pela primeira vez: 

No caso do Brasil: 
lil no que concerne aos impostos retidos na fonte, às impor

túncias pagas ou remetidas no ou depois do primeiro dia de ja
neiro do ano calendirio imediatamente seguinte àquele em que 
a Convenção entrar .em vigor;-- -

Iii) no que concerne aos o.utros im_postos de que trata apre
sente Convenção, ao período-l;:Ktse que comece no ou depois do 
primeiro dia de janeiro do ano. calendário imeçiiatamente_ seguinte 
àquele em que a Convenção entrar em vigor. 

No caso da Noruega: 
d l no que concerne aos impostos .sobre a renda, a_os rendi

mentos auferidos no_ ou depois do primeiro dia de janeiro do ano 
c:a 1 end_ário seguinte àquele em que a Convenção- entrar em vigor; 

(ii) no que concerne aos imposto~ sobre o capital, ao. capital 
existente no fim do ano calend.á.rio seguinte àque'!.e em que a Con
venção entrar em vigor. 

3. A Convenção entre a Noruega e o Brasil destinada a evitar 
a dupla. tributação em matéria de impostos sobre a: renda e_ o ca
pital a5!:inada no Rio de Jane~ro em_2Q_" de outubro- de 19-67, dei
xará de aplicar-se, no que con·cerne aos Impostos sobre a renda _e 
o capital, a partir da data en;t que a presente Convenção for apli
cável de acordo com o dispo.sto no parágrafo 2 do presente Artigo. 

ARTIGO 31 

Denúncia 

Qualquer do3 Estados Contratantes pode denunciar a: presente 
Convenção depois de decorrido. um período de três anos a contar 
da data de sua entrada cm vigor, m·ectiante um aviso escrito de 
denUncia entregue ao oUtro Estado Contratante através--a-os canais 
diplomflticos. desde que tal aviso seja dado no ou antes do dia 30 
de junho de qualquer ano calendário. 

Neste ca_so~- a pres:ente Convençáo será aplicada pela última 
vez: 

No caso do Bra.s_il; 
O l no que concerne aos impostos retidos na fonte, às impor

tâncias pagas ou remetidas antes da expiração do ano calendário 
em que o av_iso de denúncia tenha sido da_do; 

ii) no que concerne aos outros impostos de que trata a pre
sente_ Convenção, às importâncias recebidas durante o período
base que comece no ano calendário em que Q __ aviso. de denúncia 
tenha sido dado. 

No caso da Noruega: 
(1) no que concerne aos impostos sobre a renda. aos rendi

mentos do período-base ou período contábil que comece no ano 
calendário em que o aviso de denúncia _tenha sido dado; 

!ii) no que concerne aos impostos sobre o capital, ao imposto 
cujo pagamento seja exigido no ano calendário em que o aviso 
de denúncia_ tenha sido dado. 

Em testemunho do que os P!erupo\€nclár!os dos Estados fir
maram a presente C.onvenção e _n-ela apuseram os seus selos. 

Feita na cictade de Brasília, no dia 21 de agosto de 1980, em 
duplicata. nas líng_uas portuguesa, norueguesa e inglesa, sendo 
os tr_ês_ te_xtos igualmente autênticos. Em caso de qualquer diver
gência de interpretação, prevalecerá a texto em inglês_. 

Pelo Governo da Rêpú"\)llca Federativa do BrasjJ_: 
Pelo Governo do Réino da Noruega: 

PROTOCOLO 

No mo'me~to da a.sslnaturà da Convenção para evitar a dupla 
tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre 
a renda e o capital entre o Governo_ da República Federativa do 
Brasil e o Governo do Rein-o da. !'-:oruega, os abaixo assinados, para 
isso devidamente autor_izados _por seus_ respectivos Governos, con..:. 
-vieram nas segu:ntes disposições que constituem parte integ~ante 
da preser:te Convenção. 

1. Com referência ao Artigo 7, parágrafo 3 

Fica entendido que as disíJci.siÇões- dO parágrafo 3 do, Artigo 
7 aplicar-se-ão somente se. as de.spesas puderem ser atirbmdas ao 
estabelecimento permrmente, de acordo com aos dispos.ições da 
legislaç§.o tributária do Estado Cont!atante em que o estabeleci
mento permanente e~tiver situado. 

2. c_om ·referUnciã ao Artigo 10, parágrafo 4 

~- Fic·a -entendido que· o termo _''dividendos", definido no pará
grafo 4 do Artig:; 10, também inclui qualquer 9utro item de ren
dimento que, em conformidade com_a_legislaç_ao do Est.a.do Con:
tratante de que é presidente :::t_.soci~dade pagadora dos dlvidendos, 
seja consideraçlo ·como dividençio ou distribuição de uma pessoa. 

3. -Com-- referénda ao Artigo 10, parágrafos 2 e 5, ru:tigo 11, 
parágrafos 2 e 3, Artigo 12, parágrafo 2-b e Artigo 24, paragrafo 4 

Fica entendido Que: 
a) as disposições do parágrafo 4 do Artigo 24 ~pllcam-se so: 

mente durante os dez primeiros anos durante os qua1s a Convenção 
for aplicável; 

b) alimentação da alíquota do imposto prevista ~os parágra
fos 2 e 5 do Artigo lO, nos parágrafos 2 e 3 do Artigo 11, e no 
parágrafo 2-b do do Artigo_ 12, apl.lcar-se-á so~ente dura;-tt.e o~ 
dez primeiros anos durante os qua1s a Convençao for aphcavel, 

c) um ano antes da exPiração -dO perlodo de dez :anos men
cionado nas alí~1eas a) e b) acima., as au<:.oridades competente:} 
poderão consultar-se mutuamente, a Irm de determinar se esse 
período será prorrogado. 

_ 4. Com referência ao Arti:go 10, parágrafo 5, e Artigo 25, 
parágrafo 2 

Fica entendido que as di_sposiçõc_s do parágrafo 5 do Artigo 
10 ou sào conflitante--> com as disposições do parágrafo 2 do Arti
go 25. 

5. C0!1-::; referência ao Artigo 11 e Artigo 24, parágrafo 3 

Fica entendido que as comissões pagas ·par um residente do 
Brasil a um banco ou a uma institui~ão financeira em conexão 
com serviços prestados por esse banco ou instituição financeira 
são consideradas como juros e sujeitas às disposi~ões do Artigo 
11 e do parágrafo 3 do Artigo 24. 

6. Com referéncia ao Artigo 12, parágrafo 3 
Fica entendido que a- expressão "por informações correspon

dentes à experiência adquirida no setor industri~l_ comercial ou 
científico", _mencionada no parágrafo 3 do Artigo 12, inclui os 
rendimentos provenientes da prcstaç:i'-.o de a.s.si.:;tência técnic:l. e 
serviços técnicos. 

7. Com refer~ucia ao Artigo 14 

n.) "'7":-:o --t5h~tante a:; di: posi~õcs do Artigo 14. O-"l re~dimento.s 
prov . .'~l:t:ntt.'S do Brasil e pago,:; a um r~sidC'nte da Noruega. em vir
tude de contratos :J..Ssinado.s no ou antes do dia 22 de agosto de 

-1070 -::r) sriJ trib·_lL\vt'is na Norut:!g:l.. 
b) Fica enteridido que a:; dispcsi :õ0., elo Artrgo 14 aplicam-se 

mesmo se as atividadcJ rorcm excercida') por umn sociedade de 
pessoas ou Uma- sociedade ciVil. 

8. Com rt"ferência ao Artigo 23 

A qualquer momento em que o Brasil estabelecer wn imposto 
sobre o capital. ambos os Estados cJntratanles renegociarão todas 
as disposições relativas à tributação do capital. 

9. Com refcrt:ncia ao Artigo 25, parãgrafo 

--- Fica entendido que: 

a) as disposições da legislaç5.o brasileira que não permitem 
que os royalties, como definidos no parágrafo 3 do Artigo 12, 
pagos por uma sociednde resident.e do Brasil a um residente da 
Noruega que possua no mínimo 50 por cento do capital com direitv 
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a voto.dessa__saciedade, seJam dedutíveis no momento de se- deter::. 
minar o- rendimento tributávQl da $OCiedade residente do Brasil, 
não são conflitant_es com as disposições do parágrafo 3 do Artigo 
25 da presente convenção; 

b) na eventualidade, de o J3rasil, após a assinatura da pre
sente Convenção, qUei' por- dlsposições de lei interna quer por 
uma ConVenção tributária. permitír que os royalties 'pagos por 
uma empresa resldent(! do Brasil a uma empresa te.s!dente de um 
terceiro Estado, não localizado na América Latina, e que possua 
no mínimo _50 por cento do capital da empresa residente do Brasil, 
sejam dedu_tíveis no momento da determinação dos l_ucros tri
butáveis dcs.sa empresa, uma dedução lguai será automaticamente 
aplicável, em condições similares. a uma empresa residente do 
Brasil que pague royalties a uma: empresa da Noruega, 

10. Fíca entendido que para a determinação do imposto de 
renda a ser pago por um residente de um Estado Contratante em 
relação aos rendimentos recebidos do outro Estado Contratante, 
o primeiro Estad'O resaslvadas: as disposições do Artigo 9, não 
considerará. em hipótese alguma. esse rendilnento superior ao 
montant~ bruto do rendimento pago no outro Estado Contra
tante. 

11. Os rendimentos provenie-ntes de um Estado Ço::J.tratan-::c 
e pagos a um residente do outro Estado Contratante pelo uso de 
q_ualquer estrutura flutuante utilizada na exploração de recursos 
naturais na plataforma continental. ou nos serviços de reparação 
e manutenção dessas estruturas exploratórias ou plataformas de 
produção_ tais como plataformas de construção e alojan1ento e 
qualquer espécie de barcos, com cx_c_e_<;ãa de barcos de suprimento. 
são tributive·;s no primeíro E_e·;.:ui:.t_se fJrim1 utilizados nesse Es
tado par '-tm período ;;)Uperior s . .';eis meses. 

O parágl'Mo 3 cio Artigo 2·1 ;.1l:range os ganhos de capital pro
venientes da. a!le~:?.:~:?.o dcs itens n1enc!:onsdcls n;, número 11 at?ima 
e recebidos por um--residente da Noruega. A Noruega pode cobra:r 
um imposto sobre capíüü co111 re-I::tc:~.o a tals itens. 

Feito na cidade r'!e BrJ..:il!:.. no dia 21 de agos~o de 1080, em 
duplic?.ta. nas línguas portu-;u~r:~. :nó:r:"r;egu.es-:a e ingle<:a, s~nc'!o 
os tté_~ tt:-~;i_.')) igur'Jmc:It'? auténticos. F.m CRSO de qualquer diver-
gência cte interpretação. prey~l('Ci!rá o texto_ em lnglês~ -

P~.:-TO _Governo da_ Repúl>licD Fede!"_ati·,;a _do Br::tsil:_ . Ramiro 
Saraiva Gne-rrefro. 

Peio Governo ci.o Reino da N'.r:lrucg3.: P~r .VIartin Olbel'g. 

(Às Comissões de Relações Exteriores e de Economia.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -O Expediente lido vai à publi
cação. 

Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. J9~Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 101, DE 1981 
Altera a redação do item III do art. 473 da Consolidação das Leis 

do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l"' O item III do art. 473_da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto~lei nl" 5.452, de I~" de-maio de 1943, passa a vigercom a 
seguinte redação: 

"ArL 473 ............ ., ... _ ............................ ,,-

III -por 3 (três) dias, em caso de nascimento de filho, no de~ 
correr da primeira semana;" 

Art. 21" Esta lei entra em vigor nã data de sua publicação, 
Art. 3~" Revogam~se as disposições em contrário. 

Justificação 

O art. 473, da Consolidação das Leis do Trabalho, prevê várias situações 
nas quais o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo 
do salárto. ----

No -caso de nascimento de filho, o item III preconiza que o empregado 
poderá faltar por apenas um dia, no decorrer da primeira semana. 

Ocorre, no entarifo, que esse teiffpOCCOinprovadamente exígudo e insu
ficiente, pois iião permite que o empregado atenda integralmente as ocu
pações decorrentes do nascimento e o registro de nascimento em cartório que, 
nas grandes cidades, toma quase que um dia inteiro. 

Nesta conformidade, levando-se em consideração qüe se trata de si
tuação excepcional e que é plenamente justa uma dilatação do prazo, propo~ 
mos, nesta proposição, sua fixação C:m três- diéiS. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1981. - Orestes Quércia. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE I943 
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 473. O _emprega-ao poáerá deixar de --ConlparC!cer ao Sei-viço, sem 
prejuízo do salário: 

_I - até 2 (dois) dias consecutivOs, em cã.So de falecimento do cônjuge, 
ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua Carteira de 
Trabalho e PreVidência Social, viva sob sua dependência económica; 

II - até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento; 
III- por I (um) dia, em caso de nascimento de filho, no decorrer da pri~ 

meíra semana; 
IV - por I (um) dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de 

doação vo~untária de sangue devidamente comprovada; 
V -até 2 (dois) dias, consecutivos ou não, para o fim de se alistar elei

tor, nos termos da lei respectiva; 
VI - no período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do ser~ 

viçO miliraffeferidas na letra "c" do artigo 65 da Lei n9 4.375, de 17 de agosto 
de 1964 (Lei do Serviço Militar). 

o > • •, • L> • • • • O O • O O • o o •• ' • o o • • •••• o • O •• ~o O --• O ' ' ' • • ,, -•• ._-_,. ~-- 0 • _,. _,.. ~ .... -. 0 • 

(Ás Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e 
de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 102, DE 1981 

Inclui um representante da Confederação Nacional d(}l.f Trabalha
dores na Agricultura- CONTAG -,na Comissão Nacional do Ál
eoo/- CNAe. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' Da composição da Comissão Nacional do Álcool- CNAe, 

participará' um representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Agricu-ltura- CONTAG. 

Art. 2~" A CONTAG indicará, com ampla liberdade de escolha, quem 
mã.is adequadamente pu.der representar a classe na CNAe. 

Art. 39-- A presente lei entrará em vigor à data de sua publicação. 

JustifiCação 

A participação ativa dos trabalhadores na condução do processo de de· 
senvolvimento do Pais, constitui parte integrante de uma política humanista 
que tem na democracia particip3tiva o seu modelo. 

O trabalhador brasileiro já não se conforma em ficar alijado_ das grandes 
decisões naciOilii.fs: Aliás, toda a corri'unldade nacional já não admite conti~ 
nuar esmagada por uma administração centralizadora, paternalista e buro~ 
cratizante, que não confia rlo povo e não permite ao cidadão exercer o direíto 
de participar na condução do processo de d_esenvolvimento. 

Nesse sentido, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricul~ 
tura tem reiVindicado insistentemente a inclusão de representante dos trabaw 
lhadores rur3is O? Comissão Nacional do Álcool, a fim de que seja resguardaw 
do o direito de todos e não apenas o de poucos grupos privilegiados; para que 
o PROÃLCOOL não seja 3penas _um bom negócio para os usineiros: para 
que os superiores interesses nacionais não sejam comprometidos; e para que 
não sejam· adotadas soluções concentradoras de ríqueziJ.. 

_Q Decr..eto n~" 80.762, de 18 de novembro de 1977, consolidou as dispo~ 
sições referentes ao PROÁLCOOL, s_endo hoje o diploma legal que rege o a.!:.~ 
sunto. E logo no art. 29 alude à produção do álcool oriundo da cana-de
açúcar, da mandioca e de outros insumos, determinando que eJa deverá ser 
incentivada através da expansão da oferta de matérias~primas, com ênfase es~ 
pecial no aumento da produtividade agrícola, 

Para que a Comissão NacionaL do Álcool se manifeste sempre cm 
função do bem comum, é mister que tenha entre seus componentes um repre~ 
sentante dos trabalhadores rurais, escolhido por seu órgão de classe, a CON~ 
TAO. __ 

Estamos certos de que o PROÃLCOOL, com a ajuda dos lavradores em~ 
penhados na produção agrícola da matéria-prima do álcool, poderá alcançar 
êxitos mais significatiVOs, além do objetivo imediato de substitUição de fonte 
de energia rmportadu. 

Atividade agríCOla desde _ _os tempos coloniais, a produção de cana~de
. açúcar terri- tido um sabor an1ar80 para os lavradores que participam de seu 

plantio e cOrte. O PROÃLCOOL,- devidamente orientado, pode, ' .:orrigir 
essa distorção, com real proveito para o País. 

A composição da CNAe, claramente elitista, tem subestinado v ...;oncurso 
da experiência do1.- trabalhadores rurais do setor. Com o presente projeto_p_~o
curam6s corrigir essa omissãO e, ao elaborá~lo, atendemos a uma dis -õl~i· 
importantes reivindicações da comunidade trabalhadora, discutída e a prO\,--
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da durante o III Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais, realizado em 
Brasília. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1981. -Franco Monroro. 

(Às ComisSões de ConstituiçãO i!"Jústiça, de Agricultura e de Ser
viço Público Civil.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Os projetos lidos serão publica
dos e remetidos às comissões=competentes:- --

0 SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O tempo destinado aos orado
res do Expediente da presente sessão será dedicado às comemorações alusivas 
aos noventa anos do aparecimento da rnenlorâvel encícli-Ca "Rerum Nova
rum", de Sua Santidade o_ Papa Leão XIII, de acordo com o Requerimento n9 
84, de 1981, do Senador Pedro Simon. --

Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador bejandir Dalpasquale, pelo 
PMDB. 

O SR. DEJANDIR DALPASQUALE (PMDB- SC. Em nome do Par· 
tido do Movimento Democrático. PronUncia o segúinte discurs-o.)- Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores: -- -

A grande trag_édia do mundo contemporâneo é, sem dúvida, a ausênciá 
da solidariedade entre os homens. 

Vivemos, dia a dia, uma apoteose de violência em constantes e cada vez 
mais ousadas manifestações belicosas, de armas e de idéias. 

E neste momento, Sr. Presiden'te e Srs. Senadores,_ na hora em que faço a 
leitura de tópico do meu pronunciamento, é válido relembrar aqui o momen
to em que vívemos no mundo todo,-quando Sua Santidade o Papa João Paulo 
II foi atingido pela violência, foi atingido pelo _ódio, fato _que abãlou 9_mun_do 
todo. Todos nós, cristãos e de outras religiões, estamos a levantar as nosS_?S 
preces, para que Sua Sãntidade tenha, dentro do mais curto prazo, pleno res
tabelecimento. 

Estamos, também, todos preocupados com acontecimentos dessa natu
reza, que envolveram tantas personalidades de destaque na vida pública mun
dial, como o Presidente Lincoln, como o Presidente Kennedy, como o Sena
dor Roberto Kennedy, King como Luther e tantos ou-tros. E, no dia de on
tem, Sua Santidade o Papa. 

O mundo fCiâo -est<rVo1tado para o Vaticano, atento ao pleno restabeleci
mento de Sua Santidade, que é o desejo de toda a Humanidade. 

Se volvermos ao ocaso do Século XIX e ao limiar do Século XX, consta
taremos que outra não era a feição do mundo. 

Divorciadas estavam;- fotalnlente, as leis morais das leís econômicas._ 
o lucro individual, sem· restrições de qualquer ordem, ficava unicamente 

ao sabor da livre concorrência, determinando que o salárío, fruto" do trabalho 
humano, fosse ditado, nãO pela justa recompensa, mas sim pela lei do merca
do. 

O liberalismo econôniico tolhia ao Estado o poder de intervir nestes as
suntos, a sindicalízação não era pCrmitida; quando muito, tolerada. 

O domínio total eU a-Plicação da lei do mals fOrte ria econOinia, e até na 
vida privada, gerava uma ordc_m eco_nôiTiica radicalmente perturb~da. 

Inexistia uma política salarial justa e real, como também não fiãVia leis 
de amparo ao trabalho. 

Os salários eram insuficientes,-·quando não aviltantes. 
Mulheres e crianças trabalhavam em condições subumanas. 
A própria fãmí!ia sofria processos continuas de-desagregação, a desespe

rança morava na mente e na alma do trabalhador num caos social proplcio ao 
semeio de idéias, suscitando no meio proletário uma aceitação de teorias que 
preconizavam a construção de um novo mundo ou do paraíso terreno, de 
MARX. 

Nessa efervescência social surgiu, a I 5 de maiO de 18-91, a Encíclica Leo
nina Rerum Nm·arum. 

Documento social do catolicismo, lançou nas trevas do desatino então 
vigen-te raios de luz e de ré no seio a a-s massas oPrimidas, promovendo, pela 
vez primeira, princípios següros de justiça e de solidariedade humana. 

Trouxe com vigor e sob uma 6tica jamais vista, na hora oportuna, a pa
lavra de apoio, de conforto e de confiança, clamada pela massa trabalhadora 
que viu erguer-se, em sua defesa, a voz clara, forte, incontestável, dos ensin-a~ 
mento.s cristãos. 

Eqüidistante das paixões c dos interesses, sUrgiu e sensibilizou a todos. 

Atingiu tanto aos corações do proletário quanto a mentalidade dos go
vernantes e senhores. 

Condenou os excessos, repeliu o liberalismo económico do capital com a 
mesma intensidade que combateu o comunismo materialista. Valorizou o ho
mem, enfatizando ser ele a raziio e o beneficiário de todo processo de desen
volvimento. 

Preconizou ao trabalhador toda a dignidade que se faz direito à criatura 
humana, só e apenas por deter esta condição. 

LEÃO XIII sentenciou ao mundo a regra maior e única que compulso
riamente deve nortear a relação capital e trabalho, quanto destacou, para o 
momento de então e para sempre que o trabalho não pode ser avaliado como 
uma mercadoria, mas como expressão direta da pessoa humana. 

Por igual e por inteiro realçou a Encíclica Reformadora que a remune
ração, antes de depender da lei do mercado, ou a ela estar condicionada sua 
sentença e sua valorização deve, ao revés, o salário estar subordinado, tão~ 
somente, a normas justas e equitativas. 

Defendeu o _direito da propriedade privada, o qual ao Estado não cabe 
suprimir, todavia, disciptinou que o seu gozo não deve ser apenas no proveito 
individual, porém, em benefício de todos. 

No que se refere ao papel e à ação do Estado e do Homem, contemplou a 
Encíclica com uma diferença marcante e de elementar entendimento, pois os 
distinguiU-pera-criaÇão. - - ·· 

O Estado é _criatura do homem; o homem é criatura de Deus. 
Ergue~se, assim, um lógico e conseqüente comportamento procedimen

tal: ao homem, em momento algum, é dado o direito de ignorar a magnitude 
e a supremacia de Deus; da mesma forma, conclui-se, que ao Estado não há 
como desatender aos reclamos, aos anseios e aos meios que visem a pro
moção do homem. 

Na perpectiva teorizada por LEÃO XIII, o Estado tem que se fazer pre
sente, sempre, no objetivo m.úor e Justificador de sua existância, qual seja, o 
de zelar pelo bem comum, quer como agente propulsor de estímulos e de con
quistas, quer com? força disciplinadora capacitada para intervir no processo 
econômíCo, toda v-ez que for necessário, para ensejar a realização satisfatôria 
de -be_ns materiais, quer na defesa dos postulados de direitos dos cidadãos, 
sempre tendo presente o ensinamento do "texto reformador" que realça, 
como atribuição significativa do Estado, a adoção e a observância de regras 
que assegurem que nos ambientes de trabalho não seja lesada, nem no corpo 
nem na alma a criatura humana que por essa condição é portadora de uma 
dignidade concedida por Deus. 

Sr. presidente e Srs. Senadores: 
Sucintas por demais, as observações feitas sobre a grandiosidade daRe

rum Nm·arnm, que muito acertadamente ê cOgnominada a Carta Magna da 
Reconstrução Económico-Social da Epoca Moderna. 

Os preceitos nela contidos até hoje têm aplicabilidade plena e diversos 
países calcaram as bases jurídicas do seu Direito Social nos maravilhosos en
sinamentos que há 90 anos foram trazidos à luz do mundo. 

O Sr. Mauro Beilevides ( PMDB- CE)- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. DEJANDIR DALPASQUALE (PMDB - SC) - Com muito 
pra7.er. 

O Sr. Mauro Bene}·tdes ( PMDB- CE)- Esse enfoque a que chega V. 
Ex~ à altura do seu pronunciamento de hoje, foi hâ pouco destacado por D. 
Ivq Lorschelter, Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 
num programa radiofónico que mantém em sua Diocese, em Santo Ângelo, 
no Rio Grande do Sul. O Presidente da CNBB, Bispo daquela Diocese, pro~ 
curou ex:atamente situar aquilo que, no seu entender, representam os cinco 
pontos básicos da Rernm Nomrum. E se nos detivermos sobre exatamente es~ 
ses cinco pontos básicos, chegaremos à constatação de que todos eles perma
necem, indiscutivelmente, atualizados; serviram de roteiro para todos os ou~ 
tros documentos pontifícios que-, em tosno de questão social, emanaram da~ 
queles que sucederam o inolvidável Leão XIII, a Quadragésimo Anno. a Popu~ 
lorum Progressio, a Pacem in Terris. Enfim, todos os documentos que dizem 
respeito à questão social, tiveram exatamente a inspiração no texto da lavra 
do inesquecível Leão XIII. Com este aparte, ao discurso de V. Ex', desejo 
também juntar a minha voz à presença de V. Ex• na tribuna, para enaltecer 
um documento da maior significação para os destinos da humanidade, exata
mente porque estabelecia aquelas regras basilares de um entendimento perfei
to entre patrões e empregados. 

O SR. DEJANDIR DALPASQUALE (PMDB- SC)- Agradeço o 
a-parte de V. Ex•, ilustre Senador Mauro Benevides. No transcorrer do meu 
pronunciamento, cito as outras cartas que realmente se basearam nos ensina
mentos e na pregação de Leão Xlfl, através da Reru.m Novarum. 

Sr. Presidente, continuo a leitura: 
Acresce que, se até nossos dias o D_ocumento é oportuno e aplicâvel, po

demos aquilatar o impacto causado quando da promulgação, numa época em 
que a questão social estava totalmente conturbada, surgindo como realidade 
opositora à ordem vigente, superando o condenável status. clamando por um 
novo humanismo, alicerçado na doutrina cristã. 

Por esta razão, ainda hoje, o Documento é atual. 
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Puebla, em termos de América Latina, e as conclusões de ltaici, difundi
das pela CNBB, são, na sua ·extensão e no seú ãfCãrl.Ce, a efeÜv8 prova de sua 
atualização. - -

Os princípios e diretrizeS preconizados não se superam, ao invés, se atua
lizam e se revigoram, porque os anseios ainda não foram plenamente atendi
dos, porque as aspirações não foram totalmente realizadas, po-rque, sobretu
do, ainda há injustiÇas- a serem denunciadas, porque, ainda, existem oprimi
dos, porque, ainda, existem subempregos e sub-salários, porque o capital ain
da é voraz e porque ainda o EStado se encontra tímido e às vezes insensível, 
para intervir na busca do equilíbrio. 

Presos, ainda, à conceituação de criador e criatura, sem pejo e sem reser
vas, asseguramos, que nós do PMDB, como por inteiro, a grande maioria da 
sociedade brasileira, vivemos o desencanto e o desalento de "Pigmaliões" 
frustrados, pois que, se é verdade que a Nação nos orgulha, se é verdade que à 
Pátria devotamos todo amor e todo_ respeito, o Estado não se nos apresenta 
corno a lendária Galatéia, ao contrário, triste e desgraçadamente ~ Estado 
brasileiro, pelo que oferece e pelo que garante, não fascina os seus criadores e 
Pafos, que seria. nocaso, a felicidade geral da gente brasileira estâ demoran
do muito a nascer. 

Cabe, portanto, e o evento ora comemorado enseja, que revigoremos 
propósitos, reciclemos princípios, na dircção do pOrvir, num trabalho que 

eve ter como pressuposto incontornâvel, mudanças, vigorosas e urgentes, na 
situação atua!. 

A Igreja CatóliCa tarrlbém ent<:ride qUe os felizes enunciados de 1891 não 
podem, nem devem permanecer marmorizaáos sem a necessãi-Ia adaptação 
ao mundo que corre, pois embora os problemas perdurem e se reapresentem 
com a mesma natureza, a realidade e o quadro sacia( em que eles são sentidos 
é distinto. 

Nessa direção e com esSe objetivo, é Que outros Documentos -surgiram, 
montados sobre as idéias- da Rerum Novarum. 

A Quadragifsimo Anno, de Pio XI, em 1930, a Rádio Mensagem, de Pio 
XII, em 1940, a Mareret Magistra em 1961 e a Pacem in Terris, em 1963, de 
João XXIII e, mais recentemente, a Populorum Progressio, em 1967, de Sua 
Santidade Paulo VI, são a revitalização- cOnstante da Encíclica de Leão XIII, 
que nos períodos transicionãis por que tem pasSado o mundo, se faz preSente, 
modernizando-se, sem Perder o espírito primeiro; flótte-ador da dOUtrina. 

Temos- ainda presentes tlcis nossos sentidos, as visões e as palavras que 
marcaram a visita de João Paulo II, no ano passado, ao Brasil. 

E o que se viu, o que se sentiu, não foi outia Coísa senão o desejo latente 
e ardente em cada brasileiro de buscar, sob a inspiração de Cristo, uma moti
vação para a vida e uma solução para as suas angústias.· 

João Paulo II sintetizou, pelo que é, e pelo que representa, o alento que 
resta na alma dos desesperançados; a força que sobrexiste no corpo dos des
validos; enfim, despertou uma consciência ger-al dt! respeito à criãTUra huma
na e pregou, tal como ensinou Leão Xlll, que todos têm direito a uma vida 
digna, cujo paradigma é a Jústiça Social, onde a·vida, a educação, a saúde, o 
trabalho, a moradia-, o lazer, o descanso, o salário e a segurança sejam garan
tias impostergiiveíS de todos. 

Assim, quando vemos passar o nonagésimo aniVersáriO da Encíclica re
formadora e o Senado Federal em gr3ta oportunidade se reúne para comemo
rar tão magila data, a Bancada do PMDB, atiaVes de opoituno e feliz re-que
rimento do Senador Pedro Simon e outros eminentes colegas de todas- as Ban
cadas, aprovado por unanimidade pelo Plénario desta Casa, não se pode fur
tar ao direito de associar-se a tão mi:igníficô i!vento, clamando a Deus que os 
puros sentimentos geradores do belo documenf6 se multipliquem nos co
rações humanos, formarido, por governantes e gOvernados, um encadeamen
to de reação ante as falsas doutrinas, as quais, fundadas essencialmente sobre 
valores econômicos, não atendem, nos seus resultados finais, ao homem. 

O Sr. Agenor Afaria (PMDB- RNf- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DEJANDIR DALPASQUALE (PMDB - SC)- Com muito 
prazer. 

O Sr. Agenar Maria (PMDB- RN)-,- Nobre Senador DejandirDal
pasquale, é com gfande satisfação que ouço V. Ex•, na tarde de hOje, se referir 
às encíclicas papais. Na realidade, o Estado devia gerir a economia tendo em 
vista o interesse maiOr do -homem como pessoa humana. Acredito que o Esta
do não pode permitir que, acima do interesse da Humanidade, prevaleça o in
teresse do lucro. As encíclicas papais realmente encerram um estudo profun
do a respeito dessa realidade maravilhosa. O discurso de V. Ex• abre perspec
tivas extraordinárias para que esta Cà.sa possa debiuçiu-se com mais acuida
de e mais profundidade, sobre esse problema, de alta Seriedade e de magna 
importância para o destino deste PaíS, porque O qUe se vê no Brasil, no pre
sente, é uma filosofia na qual o financeiro se sobrepõe ao econômico, o finan
ceiro se sobrepõe ao trabalho, e o trabalho executado pelo homem está sendo 

marginalizadoc_Aceite V. Ex•, de minha parte, nesta oportunidade, minhas 
congratulações. 

O SR. DEJANDIR DALPASQUALE (PMDB- SC)- Muito obriga
do, ilustre Senador Agenor Maria. 

Na realidade, os ensinamentos pregados pela Rerum Novarum são- re
pito- atuais. Sem dúvida nenhuma, podem atê servir aos governantes como 
uma linha para solução dos angustiantes problemas sociais por que passa a 
Humanidade toda. 

Desumanizadas, quer pelo Estado quer pelo capital privado, suas teo
rias, queüm dia empolgaram, esqueceram de contemplar o gerador das rique
zas, o próprio homem. 

Há quase um século esta situação foi denunciada; todavia, hoje, ainda é 
tempo de revigorar a denúncia e, mais que ísSO, ê" tempo para realizar efetiva
mente a doutrina reformadora que a Igreja ofereceu ao _Mundo, como forma 
de se alcançar a feliCidade terrena, no caminho para Deus. (Muito bem! Pal
mas. O orador é cumpn'mr?ntado.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -.Concedo a palavra ao nobre Se
nador Murilo Badaró, que falarã em nome do Partido Democrático Social. 

O SR. MURILO BADARÓ (PDS- MO. Pronuncia o seguinte discur
so. Sem re\iisãO dO orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
. De forma que chamaria de inopinada, fui convocado para trazer, em 
nome do Partido Democrático Social, a rilacifestação de regozijo ~de aplau
so pela comemoração do nonagésimo aniversário da Encíclica Rerum Nova
rum. 

Nós, Sr. Presidente, nos últimos tempos, nos afeiçoamos ao discurso que 
brota ao calor das emoções e dos entreveras políticos. No cumprimento dessa 
ta_r~fa parlamerlúf-oU ffiesmo nos comícios populares, não é difícil a quem 
tem um pouco de p-rática no uso da tribuna ou mesmo àqueles que trazem um 
pouco da experiênCia do fórum safar-se de dificuldades, como esta em que no 
momento me encontro. 

E que realmente, de nenhuma maneira, alguém pode aventurar-se a tra
ta_r qa Encíclica Rernm Novarnm sem fazer uma profunda imersão no proble
ma social de hoje e, um escorço histórico pata buscar, ao tempo em que ela 
foi lançada à luz, as circunstâncias_ que lhe deram causa. 

De forma que, Sr. Presidente, peço vênia ao Senado Federal para as im
propriedades que porventura possam surgir neste oração, que, sei, sairâ de
sarrumada, descoordenada, pela ausência do tempo mínimo para qlie eu pu
desse sequer articular alguns pensamentos. No entanto, velho advogado do 
fórum, não devo fugir ao pregão. Daí eu estar prazeirosamente cumprindo a 
delegação do meu Líder, trazendo a manifestação do nosso Partido sobre a 
extraordinária Encíclica, que deu cores e rumos ao início deste século que es
tamos vivendo. 

O nosso Partido não poderia se ausentar desta comemoração, porque, se 
hã uma agremiação no Brasil que tenha melhor perfilhado as idéias contidas 
na R e rum Nm•arnm, matriz de toda a_d_outrina social da Igreja, é exatamente o 
Parti dó Democrático Social, que não foi apenas por uma questão formal que 
insc,!:ríu o Social na sua denominação. Fê-lo mais. Erigiu a preocupação dOso
.cíal como uma das questões programáticas bãs-icas, em torno das quais a nos
sa _agremiação há de construir o seu caminho na democracia brasileira, las
treando com as conquistas que o Partido obterã na atividade política, na luta 
do dia-a-dia, o iünerãrio que nos levará, tanto quanto possível, próximos da 
çlemocracia social, já há noventa anos _imaginada pela capacidade, lucidez e 
pela antevisão que do futuro teVe O Pãpã. Leão- XIII. 

Do ponto de vista histórico, Sr. Presidente, é importante, ainda, em tin
tas _muito rápidas e até esmaecidas, rememorar as circunstâncias em que vivia 
o mundo e, mais precisamente, a Europa, que era o coração e o nervo do 
mundo, ao tempo da Revolução Industrial, que foi o caldo de cultura que 
possibilitou" o sUrgrmeritO do ma-iiífc!StO cõinunista. Os antimarxistas radicais 
pretendem negar importância à revolução ·qu-e o manifesto comunista provo
cou ·na inundo, o qUe- demonstra ab-sOlUta iirlpropriedade do ponto de vista 
teóricó~doutrináiiO, e histórico. Realn1ente, Marx, ao divulgar o manifesto 
comunista, provocou o início de uma revolução que gerou como antítese, a 
Encíclica Rerum Novarum. 

O que imediatamente chamou a atenção da Igreja foi que o impacto das 
idéias marxistas sobre a sociedade industrial, nascente na Europa, provocara 
o desabrochar de um conflito que, possiVelmente jâ existia, mas não havia 
sido detectado, tal como o fez Marx, entre o trabalho e o capital. 

Daí, logo no início da Encíclica Rerum No~·arum, Leão XIII dizia: 

••o problema não é fácil de resolver (o problema das relações, 
do coflhito capital-trabalhO) item isento de perigo. f: difícil, efetiva
mente, precisar com exação os direitos e deveres que devem, ao mes
mo tempo, reger a riqueza e o proletariado, o capital e o trabalho." 
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uPor outro lado", continua a Encíclica "o problema não é sem 
perigos porque não poucas vezes, homens turbulentos e astuciosos 
procuram desvirtuar-lhe o sentido e aproveitam-no para incitar as 
multidões e fomentar desordem." 

A Igreja~ com sua secular sabedoria, percebeu, com facilidade, os perigos 
nascentes e a eles opôs embargo definitivo. - - ---

E quando o Papa Leão XIII chama a atenção para aquilo que ele deno
minou de falsa solução, ou seja, o socialismo, ele começava a estabelecer, com 
sentenças definítivas, tódo o pensamento social da _Igreja que viria, no decor
rer deste século, marcar com nifidez a posição de todos os pontificies com as 
diversas enciclicas que a elas se sucederam desde a ln Quadragesimo anno, de 
Pio XI, a OCtogesima ad Venias, de Paulo VI, a Popularium Progresslo, a Gau
dium et Spes etc, e tantas outras que constituem ·a corpo de doutrina da Igreja 
em torno do problema social. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS - BA) - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. MURILO BADARO (PDS- MO) -.Com muito prazer. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Eu quero cumprimentar V. Ex• 
pelo magnífico pronunciamento queVeffifai:endo hoje à tarde. As palavras de 
V. Ex• contrastam inteiramente corri à início ou com a profecia que V. Ex• vi
nha fazendo do seu discurso, da sua oração nesta tarde. V. Ex• está fazendo 
um discurso concatenado, uma análise do problema social comemorando o 
909 aniversário daquela encíclica de Leão XIII que; sem dúvida alguma, era o 
sentimento da época, mas jã era uma ant_evisão dos graves problemas sociais 
do futuro. V. Ex•, por um lapso, esqueceu, aquela encíclica, aquela carta ad
mirável que se chamou de Mãe e Afestra que, sem dúvida alguma, foi o com
plemento, redifiniu a Rerum Novanuiz, dando .verdadeiros rumos para a dou
trina social _d_a Igreja. Ela é tão clara que não sei pOr que, hoje, se criou, nobre 
Senador Murilo Badar_ó, quase que uma confusão. Eu, jovem ainda, recordo
me de um debate que tive sobre a diferença, o contraste, a antítese doutrina 
social da Igreja e socia)ism,o, quando eu defendia, naquela época, que o socia
lismo tinha como base o materialismo histórico e a doutrina social da Igreja 
tinha, como base, o lado espiritual, o homem como pessoa humana, imagem 
e semelhança de Deus. Essa confusã_o se acentua a cada instante e nós precisa
mos, cada momento, todos as vezes, aproveitar a oportunidade para mostrar 
a diferença, diferença extremamente grande, antítese mesmo, entre a doutrina 
social da Igreja, propriamente dita, e o que se chama socialismo. V. Ext- com 
um discurso concatenado, com uma oração brilhante, comemora o 909 ani
versário da Rerum Novanan, aquela encíclica admirâvel que ainda hoje faz 
lembrar e festejar a figura inesquecível de Leão XIII. 

O SR. MURILO BADARO (PDS- MO)- V. Ex• traz eloqüência e 
substância ao discurso que estou pronunciando e o seu aparte me ajuda are
cordar que, ao dizer, na Rerum Novarum, que o homem, criado à imagem, e à 
semelhança de Deus, precede ao Estado, Leão XIII elimina, de forma defini
tiva a não permitir seqUer confusões, a questão de justaposição entre a doutri
na social da Igreja e o socialismo; há mais que divergência, hâ uma antinomia 
fundamental. 

A Rerum Novarnm admite a intervenção do Estado, a propriedade priva
da, todos, condicionadas ao interesse social. E no tumulto dos dias de hoje, 
nessa algaravia que perturba o entendimento das coisas, essa confusão se
mântica, essa imprecisão conceituai, leva até os menos avisados a pensar, a 
supor, e até admitir" que a Igreja, eterna, imortal, sábia, perene, começou a se 
preocupar com o problema social a partir de hoje._ Há pessoas que, vítimas 
desse processo de desinformação ou de informação deliberadamente distorci
da, costumam identificar a posição da Igreja com relação socJ?-1, a partir deste 
momento. 

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

O SR. M.URILO BADARO (PDS- MO)- Com muito prazer. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Senador Murilo Badaró, V. Ex• 
dá conhecimento da profundidade que representa o seu discurso na análise 
mais profunda desta tese. V. Ex• tem toda a razão. O que é o Estado? O Esta
do, nos países capitalistas, representa o poder. O que é o capital? O que repre
senta o capital, senão Outro poder? O tra~alho representa o quê? Representa 
o homem que Precisa executar o- tr-ãb3lho~O grande prOblema é conciliar o 
interesse do trabalho com o interesse do capítal. Agora, a grande complexi
dade parte de um princípio, na minha concepção, de que o poder do Estado 
sofre uma influência enorme do poder do capital. Onde está o poder do Esta
do está o poder do capital e o poder de capital é muito ciosci dos seus interes
ses, e por ser cioso dos seus interesses, e,-tendo, como tem os privilégios que 
só o poder de capital pode dar desse regime capitalista, fica o direito do traba
lho, muitas das vezes, marginalizado. Para nós, homens públicos, os homens, 
que queremos encontrar um modus vivendi entre o direito do trabalho, e o di-

rei to do capital, é uma situação, realmente, de uma complexidade que dói em 
cada um de nós, que fere a nossa susceptibilidade, que nos deixa, por muitas e 
muitas noites,-indormidos, porque realmente, é uma situação dolorosíssima. 
No Brasil de hoje, fazer política é gastar dinheiro; se não gaslarmos somas 
elevadas de dinheiro, como poderemos chegar ao Senado? Para se ter o poder 
do Estado, é preciso chegar aqui. Então, cria-se o seguinte dilema: o político, 
que quer defender o interesse do trabalho, se ele não souber equacionar até 
que ponto ele pode ir, ele pode brigar com o capital, e na hora que ele briga 
com o capit:il, só com o trabalho ele não se elege. Agora, o que se conclui des
sa análise profunda, que V. Ext- na tarde de hoje traz à baila, é de que o dono 
do capital, que tem uma influência enorme no Estado, e compreenda que o 
homem não pode ficar eternamente marginalizado, porque ele eternamente 
marginalizado, perde o interesse pelo labor e, só o dinheiro não trabalha, por
que o homem é o começo e o fim de tudo. Eu me congratulo com a análise de 
V. Ex~ em termos de profundade, de complexidade. 

Anima-me o desejo, de ver nesse seu discurso, a continuação de uma te
se, que precisa ser debatida nesta Casa, o mais possível, para que, na realida~ 
de, possamos descobrir, num horizonte que não seja tão distante, oS fiei oS de 
uma conciliaç_~_o entre o trabalh() e o capital. Muito obrigado a V. Ex~ 

O SR. MURILO BADAR0 (PDS- MO)- Agradeço muito o aparte 
de V. Ex~. porque ele me permite fazer uma abordagem, ainda que superficial, 
sobre a impgrta~te tese que V. Ex• trouxe à discussão: o problema de como 
estab~lecer CÇJqtroles ao !egim_e_capjtalista. E a Rerom Novarum tem resposta 
para tudo isso. 

A Encíclica admite a exi"stencia da propriedade privada, condicionada, 
certamente, ao interesse social: Ela, ao condicionar a existência da riqueza, da 
propriedade privada, dos bens de produção - porque aí é que está o signifi
cado fundamental da EncícliCa: ela veio, historicamente, em contraposição ao 
manifesto comunista, que propunha a coletivizaçào dos bens de produção
ela não aceita a ingerência total do ~s_tado; porque seria cair naS linhas do 
manifesto comunista, mas, aceita a -intervenção co"rretiva do Estado, na busca 
da eliminação das desigualdades sociais, dos níveis de pobreza e daquelas di
ferenças, que, afinal de contas, foram a razão de ser do manifesto comunista. 
V. Ex~ tem toda razão, aquilo que atualmente foi chamado de capitalismo sel
vagem é exatamente isso. 

Alguns economistas consideram que, se Marx fosse vivo, ele talvez re
fundisse a_sua doutrina, porque não poderia supor que a imaginação do ho
mem criasse instrumental adequado a fazer correções no próprio sistema. Por 
exemplo: a sociedade anónima é algo não concebido por Marx, e foi um ins
trumento que o próprio·capit:ilismo ge!ou para eliminar a sua voracidade, ou 
para realizar ainda, dentro do próprio sistema, um mecanismo de distri
buição que ell"minasse a parte nociva do sistema. 

Mas, o que me parece importante assinalar hoje, no 909 aniversário da 
Rerom Novarum, é a tentativa que nós todos devemos buscar de repor os con
ceitos nos seus devidos lugares. Primeiramente, esta - que pelo ao menos, 
como católico, eu não aceito, e acho que os cristãos tambéffi não aceitam -
de que a Igreja estaria inovando em matéria de doutrina social. 

Há pouCo tempo eu conversava com o Senador Affonso Camargo, e jun
tos adquirimos uma publicação contendo todas as publicações do Vaticano a 
respeito do problema social. E é curioso verificar-se que não há nenhuma di
ferença substancial entre a primeira palavra do Evangelho, que trata do 
problema e a Encíclica Quadragesimo Anno e a Rernm Novarum, e todas as 
outras Encíclicas que trataram do problema social. Da mesma forma que nin
guém leigo se aventura a interpretações bíblicas mais aprofundadas, porque 
corre o risco de tentar analisá-los destacadamente. Em verdade, tanto o Anti
go quanto o Novo Testamento, tanto a palavra dos profetas quanto a palavra 
dos_apóst6Jos TOrmam um mosai"CO-inü~iriço, -é-uma peça que não admite que 
dela seja extirpado qualquer pedaço para, sobre ele, incidir ou projetar a luz 
de uina análise. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é agradável ao nosso Partido assinalar 
que 90 anos após, quase um século após a Rerom Nm•arnm, o Partido Demo
crático Social, no seu programa, na sua doutrina, na sua filosofia, na sua 
ação, permanece fiel às inspirações da Rerom Novarnm. E, mais do que isto, 
Sr. Presidente, luta para que o Brasil assim também permaneça. 

As conquistas das nossas ConstituiÇões, da ordem econômica e social, do 
direito de greve, da legislação trabalhista, tudo tem as suas matrizes na his
tória, localizadas no dia 15 de maio de 1891, quando Leão XIII coloca diante 
do mundo a Encíclica Rernm Novarnm, das Coisas Novas, porque o impor
tante na Igreja é que ela é um permanente renovar, mas recebendo, através da 
tradição, o impulso para ficar eterna. 

Esses intérpretes precipitados, ou esses teóricOs aventureiros, e tudo is_to 
é muito natural em tempo marcado por essa confusão conceituai toda ... 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Permite V. Ex• um aparte? 
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O SR. MURILO BADARO (PDS - MG)- Pois não. 
o Sr. Dirceu CardosO~ES)- V. Ex~ estava no florilêgio da peroração ... 

O SR. MURILO BADARO (PDS- MG)- Pelo contrãrio, o florilêgio 
da peroração V. Ex• vai me dar agora. Atê: porque eu não estava caminhando 
para a peroração, mas certamente V. Ex• vai dar-me inspiração para isto. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Num outro aparte eu vou dar a i_nspiraçãO. 
Nobre Senador, estou satisfeito com esta palestra, neste dia marcado de co
memoração da Rerum Novarum. Nós ouvimoS -dois Oradores: o -or_ador do 
PMDB pensou, com·p-ulsou a Rerum Novarum, deletreou a famosa encíclica, 
nos mostrou, em pinceladas rápidas, o que significou a Remm Novarnm para 
os tempos modernos; V. Ex• mais ousado, vem fii.Zer" à definição dos rumos 
que a Rerum Novan.mz estabeleceu sem uma anotação, demonstrando pleno 
conhecimento da sua essência e dos caminhos que ela nos ~ndicou. Portanto, 
acho que, acima da comemoração está a posiÇão de V: Ex~. que, sem um pa
pel na mão, embora perfunctoriamente, está demonstrando um conhecimen
to pleno de urna Encíclica que, falando das coisas novas, faz um~ dem~ms
tração das novas coisaS que o- mundo iria conhecer. V. Ex• demonstra pleno 
conhecimento, plena segurança, firmezi-e equilíbrio sobre uma Encíclica que 
criou tão largos e imensos horizonfes ao déseuvolvímento dos povos. 

O SR. MURILO.BADARO (PDS- MG)- v: Ex'com o seu aparte, 
está tentando compensar as farpas que jogã diar1amenfe no Partido do Go
verno. Mas, certamente remeto os elogios apenas para o nobre Sep.ador por 
Santa Catarina qUe, ·mais dO que -eU, mere~~ pel~_tr_ab_al~o profundo e __ bem 
cuidadoso que fez nesta tarde. Ê bom que S. Ex• assim tenha feito ... 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Não mude V. Ex~ o meU pensamento. Dei 
o aparte em homenagem a V. Ex~ por estar falando de improviso. 

O SR. MURI[O.BADARO (PDS- MG)- Estou tambêm secundan
do o elogio de V. Ex•, porque o orador que me auteCedéll tr,az aqui a tradição 
de cultura, da capacidade dos homens de Santa Cat~rihã, que nesta Casa têm 
sempre uma marca indelével na figura, sempre lembrada, de Nereu Ramos. S. 
Ex• faz jus a essa Jinhagem, a essa tradição cátarioense. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) V. Ex• me permite'? 

O SR. MURILO BADARO (PDS- MG)- Pois não. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- V~ Ex• :me-faz lembrar a figura d-e seu pai, 
que foi meu colega na Câmara, ele que foi Uma figura luminar da Câmara do 
seu tempo. V. Ex• revelou o conhecimento que tem- como ele me dizia~ 
das coisas da Igreja. E hoje me fez lembrar o seu querido pai, saudoso pai, de 
quem sempre me lembro. V. Ex~ não me faz recordá-lo, mas eu sempre me re
cordo dele. (Risos.) DeSculpe-me, Presidente. 

O SR. MURICO BADARO (PDS- MG)- O Senador Dirceu Cardo
so não se desveste do velho prefeito de Muqui, o que faz, realmente, tornar a 
sua figura a mais adorada por todos nós. ·Porque S. Ex• é capaz dos maiores 
vôos na área da política naciOnal, internacional, n~ literatura, nas artes, mas 
sempre vai pousar na sua Muqui. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- V. Ex• me-permite? (Ás~e~timen
to do orador)- Senador Murilo Badaró, sou um entusiasta do tema, que me 
apaixona por mUitOS e- rrihífOs ·anos. Tenho a imPre-ssão de qÜe, se nós conse
guirmos determinar que o capiiã.l deve ser o instrumento do progresso e não 
do lucro, nós poderemos conceber com mais facilidade o desiderato desse mo
dus vivendi que buscamos com. tanta ansiedade. De forma que eu aproveito a 
oportunidade, para perguntar a V. Ex•, estudioso da matéria, sensível, inteli
gente, capaz e culto, qual o raciocínio de V. Ex• em torno desse argumento 
que, sinceramente, me vem, dia a dia, à baila no recôndito da minha consciên
cia. Cheguei a uma conclusão, a de que o dinheiro deve ser o instrumento do 
progresso e não do lucro, ou seja, o dinheiro é um intrumento do progresso e, 
a seguir, do lucro. Mas ele não pode ser o instrumento do lucro imediato, 
porque, por ser ele o instrumento do lucro imediato é que se cria esse fosso 
profundo entre o poder do Estado, o poder do capital e o poder do trabalho. 
Para o poder do trabalho há uma mão-de-obra sempre ociosa, a demanda 
maior do que a oferta; para o podei' do Estado, p_or incrível que possa pare
cer, a falta de liderança é enorme. De forma que eu _pergunl~.r"ia a V. Ex•, para 
me aculturar mais ã. re5peit6 dessa te-se que tanto-me entusiasfna, como V. Ex• 
vê o problema. 

O SR. MURILO BADARO (PDS- MGf.:_ NobreSenador Agenor 
Maria, eu queria apen-as,-para:-come~tar o seu aparte, recordar o seguinte: a 
idéia do IucfO ê fundameiitaf à aplicação do capi_~_~l e do próprio trabalho. E 
não se pode desvincular Uma COisa da outra. 

Mas, como estamos falando em problema social da Igreja, gostaria de 
lembrar que o capitalismo teve sua inspitação nunia aia dissidente da Igreja, 

com Calviflo e Lutero. Há estudos que mostram, por exemplo, que o funda
mento da grande riqueza americana, que poderia ser tomada como base do 
capitalismo mundial, está exatamente na chamada ética protestante, porque, 
para os protestantes, a pobreza ê uma crime. Não é como os católicos roma
nos, os latinos que dizem: ••é mais fácil um camelo passar no fundo de uma 
agulha do que ~m rico entrarn? re~no dos céus." Para o protestante é o con
trário, o pobre jamais entrará nO reino dos céus. Daí, a condução do processo 
~e enriquecimento até à_chegada próxima da divindade. Vale dizer, só chega 
próximo de Deus quem for rico, quem possuir riquezas, quem possuir pro
priedades. 

O Sr. Dejandir Dalpasquale (PMDB- SC)- Permite V. Ex•. um apar-
te? 

OSR. MURILO BADARO (PDS- MG)-Compreendiexatamentea 
dúvida de V. Ex•, mais do que a dúvida, a busca de uma resposta para esse 
conflito entre o cápítalismo e o socialismo. Talvez a terceria porta seja a dou~ 
trina social da Igreja -a Rerum Nm•qrum, a Quadragésimo Ano e todas as 
outras- que con~_egue e~_contrar um termo _m_édio entre a propriedade priva
d.ã, que é fundam-ental à existência do homem,-que precede o Estado e a pró
pria existência do Estado, fazendo a sua intervenção com vistas a reduzir os 
excessos gerados pela própria exaltação da propriedade privada e, por via de 
conseqüência, de tudo aquilo que a dol!-trína passou a chamar de pecado, que 
é ·exatamente a exaltação individuá[ - -

Assim, muito superficialmente. é a resposta que eu poderia dar à inda
gãção de V. Ex"; se V. Ex~ me honrar depois com uma conversa mais longa, 
n6s poderemos- tentar aprofundar mafs isso. Mas assim, muito de improviso, 
eu fico com receio de estar diante dos olhos atentos do Senado praticando al
guma heresia. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN).- Senador, só um segundo. Na mi
nha interpretação vou ilustrar com a poupança ociosa que estã aí. Sr. Presi
dente, permita-me só este instante. O Governo está permitindo, atravês de 
uma Caderneta de Poupança, e a oferecer uma renda ociosa de 20% ao tri
mestre. A empresa brasileira que trabalha corre o risco de prejuízo, porque 
quem trabalha na indústria, no comércio, corre o risco de perder e corre o de 
ganhar. E quem está Já, na Poupança ociosa. tem a garantia do Governo de 
ter um lucro certo, sem correr risco algum de prejuízo. E dai é que acho ser 
um dinheiro. a serviço do lucro. O empresário que aplica o seu dinheiro dan
do emprego, dando serviço, produzindo, transformando a matéria-prima em 
manufaturas, isto ê progresso, isso ê. trabalho. Então, no dinheiro, como ins
t~L,Imento desse progresso, eu vejo realmeitte um desidera(um totalmente dife
rente, socialmente importante. O dinheiro a serviço dessa poupança ociosa, 
vejo esse dinheiro a serviço do lucro. É justamente esta a minha pergunta a V. 
Ex• 

O SR. MURILO BADARÔ (PDS - MG)- Eu lamento ter que encer
rar, mas antes vou conceder o aparte ao nobre Senador por Santa Catarina. 

O Sr. Dejandir Da/pasquale (PMDB- SC)- Ilustre Senador, apenas 
para curnprime"ntá-ló no momento-em-que V. Ex• faz um pronunciamento re
presentando o Partido do Governo e V. Ex• o faz com muito mais brilhantis
mo do que eu. Porque, evidentemente eu necessitei da pesquisa e de um traba
lho que foi, obrigado a ser colocado no papel. 

O SR. MURILO. BADARÔ (PDS- MGl- Eu a teria feito, tambêm, 
se tivesse tido tempo. V. Ex~ o fez melhor do que eu. 

O Sr. Dejandir Dalpasquale (PMDB- SC)- V. Ex'" o faz num improvi
so, de uma maneira que agrada a todos nós. E por este motivo que cumpri
mento V. Ex'll, pelo brilhantismo das palavras que V. Ex• colocou neste ins
tante, aqui. E também para dizer que, quando V. Ex~ citou a figura ilustre do 
ex-Presidente, do ex-Senador, do ex-Gove(nador Nereu Ramos- uma das 
figuras mais brilhantes desta República- é que sua memória está, bem viva 
na mente de todos os catarinenses como por certo também de todos os brasi
leiros. Nós estamos aqui a ocupar uma cadeira que foi ocupada por tão ilus
tre figura, Nereu Ramos, evidentemente não com o mesmo brilhantismo, 
nem com a mesma inteligência, ... 

O Sr. Diráu Cardoso (ES) - Não apoiado! 

O Sr. Dejandir Dalpasquale (PMDB - SC)- ... procurando trazer, 
aqUi, a mensagem de Santa Catarina". A lembrança de V. Ex~ fez com que eu 
fizesse esta intervenção para cumprimentá-lo e para dizer que Santa C'atarina, 
como lembrou V. Ex•, sempre se honra do nome da (lustre figura de Nereu 
Ramos. 

O SR. MURILO BADARÚ (PDS- MG)- t uma intervenção que 
agradeço e que muito me honra, nobre Senador. Pode estar certo disto. 

Sr. Presidente._ face às reiteradas advertências de V. Ex~ caminho, rapida
mente, para a conclusão. 
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Sr. Presidente, não deixa de ser estranha a coincidência de ter aContecido 
ontem, à véspera dá. cOmemoração da Rerum Novarum, o atentadQ que viti
mou o Santo_P_apa. Tudo isto nos deve levar à_ reflexão porque, eu não tenho 
o texto completo aqui- um dos pontos sobre os quais se fixou a atenção de 
Leão XIII na Encíclica Rerum Novarum, foi exatamente o problema da vio
lência. o Santo Padre timbrou na Encfclica em COndenar a violência, a qual 
ele percebeu seria desencadeada a partir do manifesto, a partif de pregação de 
lutas de classe. 

E aí está, Sr. Presidente, o sacrifíCio do Papa João Paulo II, con:vocando 
a humanidade inteira a meditar sobre.a vi.olênc_:ia, sobretudo a viOlência como 
forma de manifestaçãõ poHtica. Todos os respo-nsáveiS são convocados are
pensar o destino do homem e buscar no Eva':'nelho, na doutrina social da 
Igreja, as fontes de inspiração para a construção do mundo moderno, até por
que, Sr. Presidente, já dizia Henri Bergson: "A demo_cracia é de essência 
evangélica". _ 

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

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - S_rs. Senadores, a Mesa 
solidariza-se e integra-se as· homenagens que o Senado Federal a9aba de fazer 
pelos noventa anos da Encíclica Rerurn Novarum. 

Quando o Sr. Senador Pedro Simon reCjllei'eu ·estaS homenagens para às 
vésperas do 9011 aniversãrio -da referida Encíclica, não pode~íarri.os imaginar 
que a faríamos, esta solenidade, num dia de profunda emoção para a Igreja 
institucional, quando o Papa recebeu um ate_ntado que, de uma certa forma, ê 
conseqüênciade toda essa doutrina desenvolvida a partir da Rerum Novarum, 
de uma Igreja integrada no solidarismo cristão contra a Violência e a favor da 
valorização do trabalho. __ _ _ 

Os pontos básicos dessa Encíclica, que sã_Õ_ hoje profundãn16nte atuais, 
são: os relacionamentos solidários entre os homens; a justa remuneração do 
trabalho; o uso da propriedade privada para o proveito da coletividade e uma 
sábia legislação trabalhista, além de organização de sindicatos livres são, sem 
dúvida alguma, os objetiv-os maiOres da sociedade contemporânea. 

Em face disto, a Mesa, além de se solidarizar, se inte_gta às justaS home
nagens que o Senado brasileiro faz à grande Encícli~a Ref'}im Nov~rum. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - ~ Hora do Expediente serâ 
prorrogada por mais quinze minutoS, a fim de que 'possamos ouvir pequenas 
comunicações dos Senadores que nos solicitaram. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.) 
S. Ex• não se encontra presente. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Saldanha Derzi. 

O SR. SALDANHA DERZI (PP- MS. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Estou remetendo à Mesa um requerimento para transcrição, nos Anais 
desta Casa, do discurso pronunciado pelo Sr. Manoel Carlos Barbosa, Presi
dente da Associação Bri.!._sileira de Criadores de Zebu, em 7 de maio, no par
que de exposição agropecuâria de Uberaba, por ocasião. d,a visita: do Exce
lentíssimo Senhor Presidente da República à 47• Exposição, naquela cidade. 

A fala do Senhor Presidente foi uma interpretação do pensamento da 
classe rUral do País em que foi dito: "Foi auscultado entre os pecuaristas e 
agricultores brasileiros, para ser revelado naquela oportunidade ... 

Sr. Presidente, as crítiCas do Presidente da __ Associação Brasileira dos 
Criadores de Zebu foi uffiaCrítica- cOnstrutiva, em- que de nada- nada!- a 
intenção de ofender a Sua Excelência o Senhor Presidente da República. Mas, 
Sua Excelência-a-ssim não entendeu. Parece-me que Sua Excelência des"eja so
mente nas suas andanças, nos seus passeios, nas visitas que faz às cidades bra
sileiras, só receber os aplausos, beijos e os abraços d_as crianças e dos velhi
nhos. 

Quando um homem como esse, representante de uma classe realmente 
vigorosa neste Pais faz críticas absolutamente con:strutivas, Sua Ex:celência se 
ofende e não aceita as cfít1Cas_feitas:a er"ros:Po-fventura existentes no s~u ·ao
vemo. 

A classe dos produtores confia no Presidente d~ Repúbl~ca. Realmente, 
ele tem o dever de dar a prioridade à agropecuãria brasileira. Mas, infeliz
mente, ele está sendo traído pelos seus au~liares do primeiro e do segundo es
calões, que, por incompetência, mã vontade, ou desinieresse, est_ãO relegàndo 
ao abandono a classe dos produtores rurais 

O Sr. Mendes Cana/e (PP- MS) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Senador Saldanha Derzi, nós 
estamos em período de breves_ comunicações, no qual não pode haver apartes. 
Peço desculpas ao nobre Senador Mendes Canale pela não possibilidade, pois 
temos ainda duas pequenas breves comunicações para, lOgo em seguida, en
trarmos na Ordem do Dia. 

O Sr. Mendes Cana/e (PP - MS) - Sr. Presidente, é tão pequeno o 
aparte, que não se pode considerar maior perda de tempo, e não ê meu desejo 
tomar o tempo do Senador Saldanha Derzi, mas só para lembrar a V. Ex•, Se~ 
nadar Saldanha Derzi, que fato idêntico ao de Uberaba ocorreu lá no nosso 
Mato Grosso do Sul, quando reclamos idênticos foram feitos pelo ilustre Pre
sidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, o Dr. Hélio 
COelho, coin relação ao -mesmo protesto. -

O SR. SALDANHA DERZI (PP- MS)- Realmente, essas críticas 
<;los produtores agropecuãrios, são devido aos desacertos que estamos assis-
tindo neste P~ís~ -- ·- - ~ 

Mas, Sr. Presidente, disse o Presiderite da ABCZ: 

Se"ilhor Presidente. Se sabemos como é difícil hoje conduzir 
uma empresa ou um empreendimento agropecuârio, sabemos que 
muito mais difícil é conduzir os destinos de uma nação. Portanto. 
não estamos aqui - nós, da agropecuária - fazendo cobranças. 

Estamos apenas relatando aquilo que sentimos e vemos: a prio
ridade agropecuária não acçnteceu. 

A Agropecuária vem liO]e à presença de Vossã Execelência pe
dir racionalização na distribuição dos recursos, dos orçamentos 
públicos nacionais. 

Sr. Presidente, foram críticas que, realmente, o Senhor Presidente da Re
pública_deveria receber, e detern:tinar a reali~ação de estudos em profundida
de, sérios, para dar soluç_ões a problemas que afligem os homens do campo. 
Mas Sua Excelência o Senhor Presidente da República se ofendeu, perdendo 
completamente o equilíbrio emocional, a ponto de dizer ao Presidente da 
ABCZ: "Você foi indelicado comigo. Eu não quero mais conversa." 

Ora, um Presidente da Repúblíca recebendo umas críticas no teor mais 
- elevado possível, como será transcrito nos Anais desta Casa, os Srs. Senado

res terão oportunidade de ver, realmente perdeu totalmente o equilíbrio emo
cional. Não havia razão alguma pra que assim tratasse aquele representante 
de urna classe realmente vigorosa e que trabalha pela grandeza e pelo progres
so dessa Pátria._ 

Mas fez rnaís Sua Excelência o Senhor Presidente da República, cance
lando imediatamente duas outras solenidades. Uma, das mais importantes, 
que contava cOm ã_ presença- de líderes de so associações de classes, reunidos 
para receber e homenagear Sua Excelência o Senhor Presidente da República, 
inclusive homens do Governo, paia darem apoio naquilo que o Governo está 
cer·o e pedirem correções nos erros e desmandos no setor agropecuârio. En
tã( . não haveria-nenhuma razão de Sua Excelência ter-se ofendido com um 
discurso de colaboração, com uma critica a rr1ais justa, a mais honesta feita 
por aquele grande Presidente da ABCZ. 

Sr. Presidente, vemos_que o Presidente da República, nas suas andanças, 
mais parece um-cabo eleitoral do seu Partido. Sua Excelência não quer conhe
cer os problemas que afligem esta Nação. Sua Exc,elência não quer saber da 
vida por que estão passando os nossos patrícios, das dificuldades, da miséria, 
da fome que já grassa em alguns setore:s deste País. Sua Excelência só quer 
homenagens. Realmente, Sua Excelência perdeu totalmente o seu equilíbrio 
emocional, ao ser descortês com aquela grande classe que trabalha para a 
grandeza desta Pátria. 

Estou informado ainda que no dia segUinte, presente o Sr. Carlos Viaca: 
va, Secretário-Geral do Ministério da Fazenda, houve uma reunião do_Con~ 
se lho Nacional da Pecuária _e outras associações de classes .. e Sua Excelência, 
ao que _dizem a ela também não compareceu. 

Os homens do Governo estão tratando uma clas~e como a dos agriculto
res e dos pecuaristas como inimiga -deste País. Não, Sr. Presidente, não Pode 
continuar assim. O Governo tem que voltar os seus olhos para o homem que 
trabalha e produz para a grandeza deste País: 

"Senhor Presidente, a agropecuária está conscientizada que 
deve se r.e_articular para que possa também fazer chegar à economia 
o desejado processo de abertura política, tão bem conduzido por 

- -Yossa Excelência em benefício do País e do povo do campo. Não -
podemos abrir mão da posição que devemos ocupar na economia e 
em todo o contexto político-social da Nação." 

Estas1 as pala\'fas do Presidente _da ABCZ. 
Sr. Presidente, por estas razõe_s é que peço a transcrição do disc'urso do~

jovem, intefigente, dinâmico Presidente da ABCZ, para que o Governo se 
conscientize que tem -que ari1-pararo- homem do campo. o homem da zona ru
ral, o hor:nem realmente que produz o alimento para este País. 

Nós estamos vendo a Críse da iridústrTa, da indústria de tratares e imple
mentes agrícolas da indústria automibilístíC:U -

Por que, Sr. Presidente? Porque se. a clasSe agropecuãria está massacra
da, est~ empobrec~da, _está espez~nhada pelos setores do Governo, como po-



Maio de 1981 D!ÁRIODO CONGRESSON!),CIONA~ IJ;eçào III Se11:ta~rciia 15 1719 

deremos ter uma agricultura forte, uma indú-süia forte? A indústria só se 
mantém com uma pecuária e uma agricultUra que realmente trabalhem e pru
duzam para a grandeza desta Nação. 

Eram estas as palavras que eu queria pronunciar, num apelo ao Gover
no. As classes produtoras acreditaram na palavra do Presidente da República 
que, como candidato, afirmou que a priorídade dele seria a agropecuária. 
Mas, infelizmente, os seus auxiliares do primeiro e segundo escalões estão 
traíndo a promessa de Sua Excelência o Senhor Presidente da República. 
(Muito bem.1) 

E v seguinte o requerimento encaminhado à ,Mesa. pelo Sr. Sena~ 
dor Saldanha Derzi: 

REQUERIMENTO N• 95, DE 1981 

Nos termos do arL 233 do ,Regimento Interno, requeiro a transcrição, 
nos Anais do Seriado, do discurso pronunciaqo pelo Senhor Manoel Carlos 
Barbosa, Presidente da Associação Brasileira de Criadores de Zebu, em 
07.05.81, no Parque de Exposiçções Agropecuâria de Uberaba, por ocasião 
da visita do Excelentíssimo Senhor Presidente da República â 47a. Exposição 
de Uberaba. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1981. -~a/danha Derzi. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - O requerimento mencionado 
pelo Sr. Saldanha Derzi, em seu discurso, serâ objteto de exame da Comissão 
Diretora. 

OSr.José Lins (PDS-CE)- Peço a palavra como Líder,Sr. Presiden-
te. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador José Uns, que falará pela Liderança. 

OSR. JOSE L!NS PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTRE
GUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTE
RIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Orestes Quêrcia, para uma comunicaçãó. 

O SR. ORESTES QUERCIA (PMDB- SP. Para uma comunicação. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Queríamos ~ssinalar tão-somente que a Comissão Parlamentar de In
quérito que analisa a violência urbana neste País, suas causas e conseqüên
cias, realizará, na p~óxima terça-feira, um painel de encerramento dos traba
lhos da CPL 

Nesse painel deverão estar presentes três ministros. N:o dia ·19, terça
feira, teremos a presença do Ministro Mário David Andreazza, que falará a 
respeito de um dos aspectos, que, durante os trabalhos da CPf, concluímos 
ser um dos fatores fundamentais no recrudescimento da violência urbana no 
País, a migração interna. 

Portanto, o Ministro do Interior que é o chefe, o comandante da Pasta 
que tem a responsabilidade a respeit~ <Ja migração interna, virá trazer uma 
palavra sobre a migl'aÇão -iitfàn-ã. n~o País-~ aquilo que o Governo pretende fa
zer -se é que o Governo pretende fazer alguma coisa, nesse sentido. Terça
feira, portanto estará na CPI da Violência o Ministro Mário Andreazza, à.s 10 
horas. No próximo dia 2 I, que é quinta-feira, teremos a -presença novamente 
do Ministro da Justiça Abi-Ackel que falará sobre os aspectos legais do com~ 
bate à criminalidade e, evidentemente. do combate à violência em todo o 
País. E no próximo dia 26, seria na terçã-felra seguinte, teremos a presença do 
Ministro Murilo Macedo, do Trabalho, que falarâ sobre os aspectos sociais 
da violência urbana em todo o País. 

A CPI está, portanto, Sr. Presidente, com esse painel e, tencionando ter
minar os seus trabalhos não sem antes reaHzar uma pesquisa _de campo, e isso 
será feito em São Paulo e Rio de Janeiro, onde a CPI visitará prisões e outros 
locais, como à FEBEM, em São Paulo, por exemplo, e outros locais que serão 
designados depois, para que possartl os membros, dessa Comissão, acredito 
eu, ter condições, no relatório do Senador Murilo Badaró, de dar uma de
monstrativo do que está ocOrrendo no Brasil, neste calllp_o da viol~ncia urba-
na. 

Acredito que essa CPI fez um grande trabalho e pode d_ar a contribuição 
efetiva do Congresso Nacional do Senado Federal, em especial, para que nós 
nos livremos dess~ fan"tasma da violência que hoje: é uma constante no mundo 
inteiro, a nível mundial, haja vista a violência contra o Sumo I:'ontífice. mas 
que no Brasil atinge níveís muito sérios, principalmente nas grandes cidades, 
princiPalmente no meu Estado, na minha Cidade de São Paulo e no Rio de 
Janeiro. 

Era esta, Sr. PreSidente, a comunicação que queríamos fazer. {Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Para uma comunicação, con
cedo a palavra ao nob_re Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para uma comunicação. Sem revisão 
do orador.) - Sr~ Presidente, Srs. Senadores: 

A convite, comparecemos, o Senador Bernardino Viana e eU, -à expo~ 
sição que o Ministério das Comunicações abriu hoje no saguão e no térreo 
daquele Ministérío, em que expôs à visitação pública e de autoridades convi
dadas para o ato todos os avanços da '"'enologia e da ciência, no terreno das 
telecomunicações. 

S. Ex.~ o Sr. Ministro C: as Comunicaçõ-es, abrindo a exposição, saudou os 
, visitantes, e saudou o • • •ngresso Nacional na pessoa dos parlamentares que 
lá compareceram, demonstr.mdo 4-..:.~ :: 3tU gabinete está sempre à disposição 
de todos aqueles parlamentares que desejarem quaisquer informações outra
tar de qualquer assunto. 

Sr. Presic!enie, rapidamente, no painel, vimos coisas interessantíssimas: o 
carro-elétrico, com uma performance magnífica de várias dezenas de quilô
metros por dia e por carga elétrica. E vimos no painel das comunicações, Sr. 
Presidente, um filme sobre a necessidade do satélite doméstico, que vai trazer 
uma economia profunda ao Brasil e vai fazer a interligação entre todas as ci
dades e todas ;:J.s regiões do País. 

Não passa desapercebido a nós, Parlamentares, que as comunicações 
avançaram grandemente neste País, nos últimos anos, e devemos estas últi
mas conquistas ao ilustre Ministro Haroldo de Matos - extraordinário e 
competente, diz aqui o ilustre Senador Saldanha Derzi - que nós apoiamos 
perfeitamente. 

Mas, Sr. Presidente, há um elenco de invenções de brasileiros, todos jo~ 
vens brasileiros. o 

Sr. Presidente, rapidamente uma lei~ura:.são cinco ou seis só, mas queria 
fazer esta comunieaç_ão à Casa. Nobre Senador Bernardino Viana, foi com 
emoção que participamos daquele mundo de jovens avançando pelo espaço, 
pelo tempo e trazendo realizações magnfficas. 

Primeira, por exemplo: 

....;.. Teleoscilofone 

Aparelho destinado a possibilitar a comunicação entre surdo-mudos me
diante oscHações captadas pelo tato. Seu inventor, Petros Amorim Santa 
Cruz Oliveira, rapaz de apenas 18 anos de idade, pernambucano que para de
senvolver seu invento -teve todo apoio da TELPE (Telecomunicações de Per
nambuco). 

-Adaptação de Mesas de PABX para Operação por Deficientes Visuais 

a) Permitir emprego para os cegos como telefonistas, em mesas de PABX 
usadas nas companhias telefónicas, indústrias e empresas, bem como em to
dos os escritórios que permitam a utilização de mesas telefônícas PABX. 

b) Transforma os sinais luminosos e visuais -em sinais acústicos e mecãni-
cos. 

c) Todas as teclas com números e letras são transformadas em caracteres 
e codificadas em braile. 

- Identificador Digital do Telefone Chamador 

ã) Identifica a origem de chamadas maliciosas, ou seja, trotes. 
b) Identifica as chamadas das mesas do centro interurbano, bem como o 

número do telefone nos pares de uma rede telefónica. 

- Controle de Centrais Telefônicas 

Mecanismo especial de detecção de falhas nâ9 detectáveis imediatamente 
por métodos convencionaiS. 

-.::._ Eliminador de Choque Acústico 
Que opera, Sr. Presidente, a surdez das telefonistas. Estes jovens, alguns 

alunos de escolas técnicas apenas, jâ conseguiram este aparelhamento 
avançado. 

- Telefonógrafo 

Equipamento para aferição do contador de chamadas de um assinante, 
registrando todas as chamadas e fazendo registro da data~ hora do início ·da 
ligação, número discado, tempo de conversação, quantidades de pulso de ta .. 
rifação etc. ~ 

Isto, Sr. Presidente, eu comprovei falando para o Rio de Janeiro e, no 
mesmo instante, recebi um cartão com todas essas indicações: o_ telefone cha
mado, o tempo de duraç~o, o custo do telefonema, para impedir as explo
rações, principalmente, dos hotéis, que cobram as taxas telefónicas mais altas 
do que as taxas de ligação. 

- Analisador de Chamadas Telefônicas 

Analisa o volume e grau de serviço das chamadas telefônicas. 
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- Multi-Concentrador de Linhas O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Tem a palavra V. EX• 

Invento para atender pequenos núcleos rurais, principalmente ao longo O SR. AFFONSO CAMARGO (PP- PR. Para encaminhar a votação. 
de estradas, através da redução de pares telefónicos, ex.: 96 assiriantes distri- Sem revisão do orador.) ~Sr. presidente e Srs. Senadores: 
buídos em 6 núCleos rUrais poderão compartilhar de ape-nas 16 pares telefóni- Em princípio, nada temos contra os requerimentos de pedido de inver-
cos. (Reduz o investirriérifo em cabos telefónicos). são, que são regimentais, e é um-direito que o Senador tem de querer proteger 

Outra invenção, Sr. Presidente, as ligações telefónicas, por exemplo. Um o seu Estado ou município mi piluta do dia. Mas gostaríamos, e como imagi-
caminhão sai de Juiz de E ora com uma carga para o Rio de Janeiro, descarre- namos que, novamente, vai ser pedida a verificação de votação, de aproveitar 
ga no Rio e ali liga para a Central Telefónica, e esta informa onde tem a carga esta oportunidade para, com toda a tranqüilidade e o respeito aos colegas da 
mais próxima para ir apanhar. Evita que o caminhão fique rodando atrás de Casa, principalmente aos da Maioria, dizer que não podemos aceitar as colo-
carga. Já a Central Telefôoica iflforma onde ele apanha a carga. cações feitas há dOis dias pelo Senador Bernardino Viana, quando S. Ex.', 

Informou o Sr. Ministro que o Estado do Paraná já tem um serviço com- - procurando marcar as Bancadas da Minoria como um grupo de Parlamenta-
pleto e perfeito desse aparelhamento tecnológico aVançado. Só o Estado do res responsáveis, inclusive, dando a entender que daqui para a frente seremos 
Paraná tem iSso, completo, e em todo o Estado; ali, o caminhão não roda de responsáveis pelo desemprego no País. 
graça, entrega a carga e sabe imediatamente, pela Central Telefônica,- onde Queremos dizer que o que as OposiÇões fazem não é obstrução; nós esta-
tem carga para transportar e indicando os lugares. mos, conscientemente, procurando desobstruir os caminhos da democracia 

t::, portanto, Sr. Presidente, um registro que eu faço, cOm entusiasmo, pe-- brasileira. Obstrução fez a Màioria, quando levou quase um ano para exami-
las invenções dos jovens, pela técnica avançada, pelo carro-elétrico, que dis- nar o projetO dó Senador Humberto Lucena. Obstrução fez a Maioria, quan-
pensa a gasolina, e eStá revolucionando os nossos meios e está avançando do há mais de seis meses_não examina um projeto de nossa autoria, que Pre-
também a ctência e a tecnologia, e pelo satélite doméstico, pelo qual o Brasil tende proibir o uso de sublegenda para a eleição de Senador. Também obs-
pode ligar todas as suas regiões em ínStante, de maneira barata e ~ficiente, fa~ truçào, e isso nos parece inquestionável, faz a Maioria, quando não dá o nú-
zendo do País, esta imensidão territorial, urria peqUena aldeia global. mero necessário para aprovar a Oidem do Dia. E não concordamos, inclusive 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) - e infelismente S. Ex.' não está presente- com a colocação feita anteonte 
o SR. PRESIDENTE (ltamar Fran-co)_ A Presidência convoca sessão pelo Senador Dinarte Mariz, de que ele sempre se acostumou a ver a Maioria 

· votando em minoria aqueles projetas de interesse da Maioria, porque jâ vi-
extraordin~~ia_a r_ealizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos! destinada à apre-
ciação dos PrOjetes de Lei da Câmara n9s 79 e 80, de J9SO. mos, com os nossos próprios olhos, quando a Maioria ficou em minoria no 

Plenário, ela se afastar para que o ponto de vista da Minoria não prevalecesse 
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, requerimento que ___ n_aquele dia. 

será lido pelo Sr. 1 9~Secretárío. Então, queremos registrar novamente-; e alguns pontos já têm sido regis-
Ê lido o seguinte trados por vários Senadores. Falou-se, nos primeiros discursos desta Casa, 

R_EQUERIMENTO N9 96, DE 1981 em diálogo, e as Oposições, todas elas, se dispuseram a dialogar. Mas o que se 
esqueceu é que O diálogo pressupõe um clima de confiabilidade, e é o que está 

Sr. Presidente 
O Senado Brasileiro, escola de civisrrio,jã tornou norma consuetudinãria 

a exaltação dos valores maiores, PolíticOs e intelectuais deis cidadãos, nas ho
menagens que presta aos homens que, em determinado momento da vida na
cionHI, encarnaram padrões de comportamento que repreSentam os ideais do 
povo bra:,ileiro. 

Antonio Muniz Sodré, professor ilustre, jornalista intrépido, jurista emi
nente, tribuno consagrado, parlamentar combativo, o mais jovem Senador de 
seu tempo, contribuiu de maneira notável, para o brilho e irandeza do Sena
do Federal onde sempre teve destacada atuação. 

Comemorando-se no dia 13 de junho próximo o }9 centenãrio de--nasci
mento do ilustre Senador, requeiro que, ouvido o plenário, seji parte de Hora 
do Expediente do dia 12 de junho de 1981, destinada a homenagear a figura 
do ex-Senador Antonio Muniz Sodré. 

Sala das Sessões, l4 de maio de 1981.- Laélia Alcântara. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)_- O requerimento que vem de ser 
lido será objeto de deliberação após a Ordeni do Dia, nos termos regimentais. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Eunice Michiles- Alexandre Costa- José Sarney- Dinarte Mariz

Humberto Lucena- Milton Cabral- Nilo Coelho - Teotônio Vilela
Gilvan Rocha- Louriv<Jl B-aptista- Juiahy Magalhães -João Cairl10n
Amaral Peixoto- Hugo Rumos- Nelson Carneiro- Tancredo Neves
Henrique Santillo- Benedito Canelas- Vicente Vuolo- José Fragelli
Affonso C amargo- José Richa- Evelásio Vieira- Lenoir Vargas : .... :.-Ta r~ 
so Outra. -

O SR. PRESIDENTE (llamar Franco) .~Está finda a Hora do Expe
diente: 

Passa~se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento· que vai ser lido pelO Sr. 19-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 97, DE 1981 

Nos termos do arL 198, alínea "d", do Regimento Interno, req!J.eiro in
versão da Ordem do Dia,_ a nm __ de que a matéfia--COnstUnte do_"item n9 15 seja 
submttida ao Plcnti.ríci ên1 J9-fugãi. · ··--- · --

SuJa das Sessões, 14 de maio·· de 198L --Be;;u;;.dino Viana. 
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Em votação o requerimento 

que vem de ser lído. 
O Sr. Ajfonso C amargo (PP- PR}- Peço a palavra para encaminhar a 

votaçJo, Sr. Presldente. 

acontecendo hoje no País. Basta pegar as últimas notfcias com relação à re
forma eleitoral que vamos encontrar opiniões do Presídente do PDS e do Pre
sidente da Câmara, em que um fala em examinar a reforma eleitoral no reces
so de julho e o_utro, simultaneamente, no recesso do janeiro. 

EntUo, com isso, V. EX~s têm ae entender que as oposições fiCam numa 
·situação em que, a-o invés do diálogo político, estamos num ambiente do jogo 
de truco. Não sei se V. Ex~s conhecem esse jogo, No nosso Estado, é um jogo 
em que o melhor jogador é aquele que frauda com mais audácia. 

É assim que nos sentimos, sem saber realmente o qu::: vale. Quando as 
oposíçõe~ colocararp o problema em que queriam a solução e aceitariam mes
mo até uma definição de um calendário dado pelo Governo, alguns SenadO
res, e se não irie "angãno até o- pr6prio Senador José Sarney, disse que estáva
mos querendo que a Maioria agisse com autoritarismo. 

Realmente, aqui vai uma confissão, sempre estamos pedindo a definição 
do Governo e não do PDS, porque irriaginamos, pár(ruejá temos outras pas
sagens idênticas, que o Governo, num certo momento, vai mandar uma men
Sagem, provavelmente usando o dispositivo do decurso de prazo, para impor 
aquilo que lhe interesse em matéria-de reforina eleitoral. E este é um dado que 
me parece importante, Sr. Presidente. Quem sabe se estamos enganados? 
Quem- sabe se quando o Presidente da República e os seus porta-vozes disse
ra-m que caberia ao Congresso decidir a- reforma eleitoral, com isso estavam 
querendo dizer que os partidos vão se reunir, vai.:se procurar o conceilso, e 
que o Presidente da República vai aceitar decisão do Congresso, não usando 
ne-in- o -veto; nem o decurSO de prazo. -

Esse é um dado que poderia inclusive- e aí vai a minha opinião pessoal 
- mudar muito esse clima de c6nfiabilidade que para nós existe. 

Dessa forma, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que nós queremos é dizer 
que esse clima de confiabilidade, até o m~_rnento, não existe.. E que o diáfõgo 
também preciSa--ter o objetivo concretO -de-s<:rfcito na oportunidade- e nãO 
podemos entender como é que ainda a Maioria não se dispôs a discutir, co
n·osco, a tese de que em todos os pontos da reforma tenha a mesma urgência, 
porque ninguém rode aceitar que se queira dar a mesma urgência ao proble
ma de sublegenda, de voto vinculado_, a um problema de coligações, que se dê 
ao problema da Lei Falcão, ao problema de cabines que vão ser usadas, ao 
problema de voto voluntário ou de vot_o obrigató~ío.-

O Sr. Evandro Carre_ira (PMDB- AM)- Muito bem! 

O SR. AFFONSO CÁrV!ÁRGO (PP- PR) -·Nós voltamos a i-nsistir. 
com a Maioria rara que venha realmente dialogar- e esta é a Casa do diálo
go. Q_ Partido do l\·1ovimento Democrático Brasileiro e o Partido Popular já 
têm Opinião formada com relação a esses pontos fundamentais. Parece-nos 
que a 1\·laioria também poderia abreviar sua decisão com relação a esses pon
tos- e vamos discutir- porque. se a Maioria .conseguir que realmente o Se~ 
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nhor Presidente da República se defina no sentido de que o Poder Executivo 
não vai interferir nas- decisões do Congresso NaciOnal com relação à reforma 
eleitoral, por se tratar de um assunto emiilentemente político, então nós tería
mos realmente condíções de poder dialogar da maneira Que nós queremos. 

Nós queremos dizer o seguinte: os propósitoS que levaram aS Oposições 
a fazer essa chamada obstrução, mas que é apenas uma obstruçãO simbólica, 
são tão elevados quanto os propósitos que levaram as Oposições, num deter
minado momento, a Se unirem em torno do Senhor Presidente da República 
no combate ao terrorismo. Ambos objetivos são para desobstruir os cami
nhos da democracia. (Muito bem! Palmas_.) 

O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR)- Sr. Presidente, peço a palavra para 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTER!ORM ENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Bernardino Viana. 

O SR. BERNARDINO VIANA PRONUNCIA p!SCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERA PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O Sr. José Lins (PDS_- CE)- Sr. Presidente, peço a palavra para enca
minhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador José Lins, para encaminhar a votação. 

O SR. JOSÉ UNS PRONUNCIA DISCURSO QUE,ENTRE· 
GUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTE· 
RIORMENTE. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Sr. Presidente, peço a palavra, 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Infelizmente devo informar a 
V. Ex• que, de acordo com§ único d-o ai't._ 345, do Regimento Interno, V. Ex.• 
não poderá usar da palavra para encaminhar a votação porque outro 
membro de seu partido já o _fez. V. Ex• só poderá falar como Líder. 

O Sr. Marcos Freire (PM DB- PE)- Então, eu a soficito nessa quali
dade. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -.Concedo a palavra ao nobre 
Senador Marcos Freire, que falará como Líder. -

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSOQUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O Sr. Jutahy Magalhães (PDS- BA)- Sr.Presidente, pela ordem .. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra a V. Ex•, 
pela ordem. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA. Pela ordem.) Sr. Presi
dente, gostaria de sa_ber qual é o requerimento que vamos votar, porque hâ 
mais de uma hora estou ouvindo pronunciamentos e nada a respeito de enca
minhamento de votação do requerimento. Eu já -esqueci até o assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Atenderei a V. Ex'- com muito 
prazer. 

sa.) 

(O Sr. Presidente, procede à leitura de requerimento do Sr. Ber-
nardino Viana, solicitando inversão da Ordem do Dia.) __ 

Creio que atendi a V. Ex•. 
Vou colocar em votação o requerimento do Senador Bernardino Vi:ina. 
Em votação. 
Os Srs. Seoado_res que o_aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau-

Está aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Requeiro verificação de quorum, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - V. Ex• será atendido. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Peço aos Srs. Senadores que 
ocupem os seus lu2ares. para a verificação da_yotação. (Pausa.) 

Os Srs. Seriadores podem votar. 

O Sr. Lomanto Júnior (PDS- BA)- Sr. Presidente, peço a V. Ex• o fa
vor de computar os votos de todos os Srs. Senadores que se encontram em 
plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Atendendo à solicitação do 
nobre Senador Loffianio Júníár, lembro aos Srs. Senadores que permanece
rem em plenário terão os votos computados. 

(Procede-se à verificação de votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurema- Almir Pinto- Benedito Canelas- Bernardino Via
na- Evandro Car_feJra- José Lins- Jutahy Magalhães- Lenoir Vargas 
- Lomanto Júnior- Luiz Cavalcante- Vicente Vuolo. 

VOTA "NÁO" O SR. SENADOR: 
Dirceu Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)...:. Votaram "SIM" II Srs. Sena
dores e "NÃO-" u-m Sr, Senador. 

-Não houve quorum. Em conseqüência, fica prejudicado o requerimento. 
Pela mesma razão, não serão submetidas a votos as matérias constantes 

da pauta de hoje, ficando sua apreciação transferida para a sessão ordinária 
de amanhã. 

São: qs seguintes os itens cuja votação é adiada: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 70, DE 1980 
__ (Em regime de urgência- art. 371, ~·c", do Regimento Interno) 

Projeto de Lei do. Senado n' 70, de 1980, do Senador Humberto Lucena. 
que dispõe sobre coligação partidária, e dá outras providências, tendo pare· 
cer oral, da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e, no méri~o. pela rej~ição. 

2 

VotaçãO, ein turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 303, de 1979-
DF, que institui a taxa de limpeza pública no Distrítõ Federal, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 710 a 712 e 1.029 a 1.031, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça-/? pronunciamento: pela constitucionalida

de e jurididd-:id6; JP pronunciamento: (reexame solicitado em plenário), favo
rãvel, com emenda n"' 3-CCJ,_ que apresenta; J9 pronunciamento: (prestando 
esclarecimento solicitado_ pela Comissão do Distrito Federal); 

-do Distrito Federal- J9 pronunciamento: favorável, nos termo-s das 
Emendas de n9s I e 2-DF, que apresenta, com voto vencido, em separado, o 
Senhor_ Itamar Franco; 29 pronunciamento: favorável ao projeto e à emenda 
da Comissão de Constituição e Justiça; e 

-de Finanças, favorável ao Projeto e-às emendas da Comissão do Dis
trito Federal, com voto vencido dos Senadores Affonso Camargo e José Ri
cha. 

3 

Votação, em turno único (aj'>reciaçãO-prelimiriar da constitucionalid.ade, 
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projet_o de Lei do Senado 
n9 305, de 1977- ·complementar, do Senador Itamar Franco, que dá nova 
redação aos parágrafos 29, 39, 49 e 59, e ac-rescenta parágrafos (antigos e no
vos) à Lei n'>' 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), 
tendo 

PARECERES, sob n•s 222 e 1.233, de 1979, e 1.013, de !980, da Comis-
são: 

-de Constituição e Justiç-a- J9 pronunciamento - pela inconstitucio
nalidade, com voto vencido dos Senadores Ta.ncredQ Neve-s, Cunha Lima, 
Hugo Ramos e Amaral Furlan; 2~> pronunciamento- (reexame solicitado em 
plenário), ratificiildo seu parecer anterior; e 39 pronunciamento - (reexame 
solicitado em plenário), mantendo seus pareceres anteriores, com voto venci
do dos Senadores Leite Chaves e Cunha Lima. 

4 

Votação, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade, 
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Sen:ido 
nQ 196, de 1979 --Coffiplementar, do SenãdOr Franco Montoro, que dispõe 
sobre o pagamento de pensão aos deperidentes do trabalhador rural falecido 
antes de 31 de_dezembro de 197), tendo 

PARECERES, sob nos 43 e 1.005, de 1980, da Comissão: 
--de Constitui(é[o e J_ustiça- /9 pronunciamento: pela inconstitucionali

dade, c_õffi _voto vencido dos Senadores Leite Chaves e Cunha Lima; 2P pro
nunciamento - (n!exame solicitado em plenári_?); mantendo seu pronuncia-
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menta anterior, ·com VOto venCido dos Senadores Leite Chaves e Çunba Li~ 
ma. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 172, de 1980 (apre
sentado pela ComiSsão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.258, 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Maio Ôrossó do Sul a elevar 
em Cr$ 1.785.620.157,75 (um bilhão, setecentos e oitenta e cinco milhões, 
seiscentos e vinte mil, cento e cinqüenta e sete_ cruzeiros e setenta e cinco cen
tavos) o montante de sua dívida çonsolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.259 e 1.260, de 1980, das Comissões: 
-de Constituiç-ãO e Justiça, pela constitUc!onalidade e juridicidade;e 
-de Munidpios, favorável. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 177, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia comO ·conclusão de seu Parecer n~' 1.273, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mossoró_ (R_N) a elevar em 
Cr$ 315.464.652,36 (trezentos c::· quinze milhõ_es, __ q~at~ocentos e sessenta e 
quatro mil, seiscentos e cinqüenta e dois criJí!:iii-_os c -trintã e seis centav-os) o 
montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.274 e 1.275,de 1980, das Co-missões: 
-de Constituição e Justiç-a, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 178, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia cqrrio-coTiclusão 9-e seu Parecer n"' -1.277, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio das_Pedras (SP) a elevar 
em Cr$ 29.983.645,00 (vinte e riove milhões, novecentos e oitenta e trêS mil, 
seiscentos e quarenta e cinco cruzeiroS).o montante de. sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob nos 1.278 e 1.279, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridic_idãde;- e 
-de Municípios, favorável. 

8 

Votação~-em_turno. úoico~_çl.o Projeto de Resolução n'i' 179, de 1980 (apre
sentado pela Coniissão de Economia como cdncÍusãoAe Seu ·P-arecer n'i' 1.280, 
de 1980), que autóriza à Prefeitura Munidpál de São Joaquim (SC) a elevar 
em Cr$ 1.530.000,00 '(utn milhão, quinhentos e trinta mil cruzeiros) o monR 
tante de sua dívida consolidada! tendo 

PARECERES, sob nos 1,281 e 1.282 de !980: das Comissões: 
-de Constituidio e Justiç-a, pela constitucionalidade e juridícidade; e 
-de Municípios, favorãvel. 

9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 180, de 1980(apre
sentado pela Comissão de Economia ComO Cõriclusão de seu Parecer n" 1.283, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araripina (PE) e elevar em 
Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.284 e !.285,"de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela con~titJ.!.Cionalidade e juridicidade; e 
-de Munidpios, favorável. 

10 

Votação, em flirno único, do Projeto de Resolução no 181, de 1980 (apre
sentado pela_ Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.286, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Arês (RN) a elevar em Cr$ 
1.448. toO,OO (um milhão! quatrocentos e_quarenta e oito_ mil e cem cruzeiros) 
o montante .de sua dívida consolidada, tç:ndo 

PARECERES, sob nos 1.287 e 1.288, de 1980, das CÓmissões: 
-de Constituição e JUStiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios, favoráVel. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 182, de I980(apre-
sentado pela CoriliSSãO-de Ecànomia Como-corlclusão de seu Parecer n9 1.289, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Muniópal de Campina Grande (PB) a ele~ 
var em Cr$ 23.600.000,00 (vinte e três- milhões e seiscénlos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. tendo 

PARECERES, sob nos 1.290 e 1.291, de 1980, das Comissõe5: 
-de Constituiç-ão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; _e 
-de MunicípiOs, favo-ráVel. 

12 

Votação, em turno ünico, do Projeto de Resolução n'i' 18.3, cÍe 198( (aprê~ 
sentado pela Comi$sãq de Economia ç:omo conclusão d~ seu_Pareccr !1'· 1.292, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campos Belos (GO) a ~levar 
em Cr$ 895-.100,00 (oitocentos e noventa e cinco mil e cem cruzeiros) o .UOIJ.~ 

tante de sua -dívida consolidada, tendo 
PARECERES, sob n's 1.293 e l.294;_de 1980, das Comissões: 
~de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-dr? Munidpíos, favorável. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9l84, de 1980 (apre--_ 
sentado pela Comissão de Economia como conclu~ão de seu Parecer n~' 1.295, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Duerê (ÓO) a-elevar ein Cr$ 
767.700,00 (sete_centos e sessenta e sete mi} e setecentos cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.296 e 1.297, de 1980, das Comissões: 
-dr? Constituição e Justiç-a, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Mwziçtpios! favoráveL 

14 
Vqtação,_e_m tu~~~ Ú!lico_. do Proje~?- __ qe Resolu_ção n'? 189, de 1980 (apre

sentado pefa Coffiissâo -de EconOmia cón1Cfcondusão de seu Parecer n~' 1.310, 
de 1980), que autoriza a Prefeitur~ Mu-nicipal de Pedro Velho (RN) a elevar 
em Cr$ 2.909.300,00 (dois milhões, novecentos e nove mil e trezentos cruzeiR 
ros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.311 e 1.312, de 1!<80, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade c_juridicidade; e 
-de Munictpfós, favcirâ.vel. 

15 

Votação, em turno único, do_ P_(Ojeto ele: Resolução n'i' l94,de 1980 (_apre-
- sentado pela Comissão de Economia como Conclusão de seu Parecer n9 1.325_, 

de J980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina (PI} a elevar cm 
Cr$ 37 .265:300,0U (trinta e sete milhões, duzentos e .sessenta e cinco mil e tre
zentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.326 e 1.327, de 1980, das Comissões: 
-de Constituiç-ão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e-
-=-de Afuntcfpfos, favoráveL 

16 
-votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 20 l, de 1980 (apreR 

sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n"' 1.345, 
dç l980._com voto venciçio, em separado, do Senador Lázaro Barboza), que 
autodza o Governo -do Estado de GOiáS--a-realizãr operaçãO de empréstimo 
extel-no, no_.valor de US$ 35,000;000.00 (trinta e cirtco milhões de dólares 
fiorte-amedcanos) destinado. a finançia:r-prograrrra:s do Estado, tendo 

PARECER, sob no 1.346, de 1980, da Comissão: 
-de ConsUtuicão e Justiça, peli;i çQnstitucionalidade e juriQicid,ade. 

17 
Votação, em turno úniCo; do Projefo de Resolução n~' I, de 198 t (aprC· 

sentado pela "Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n'i' 4, dc-
1981, com voto vencido do Senador Lázaro Barboza), que autoriza o GoverR 
no-(fo Estado de Pernambuco a realizar empré~timo extefno nêfvalor deUS$ 
25..,000,000.90 (vinte c cinco ni"ilhões de dólares no-rteRamericanos) ou o equi
V"alcnte em outra moeda, destinado ao desenvolvimento agropecuárío do E-s~ 
tado, tendo 

PARECERES, sob n's 5 e 6, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição- e Juslic_a, pela constitucionalidade .e jurídiCidade; e 
-de Municípios, favoráVeL 

18 

VOtação, em turno único; do Projeto de Resolução n~' 21, de 1981 (apreR 
sentado _ _pda Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n'i' 108, de 
t98J, com"võtO vêncidÔ d()s Senadores José Fragelli eAffons~ Camátgo), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de de São Caetano do Sui (SP) a realizar ope
í-açãO.de- Ciifpréstimo eXterno, no Valor deUS$ 20,000,000.00 (vinte mÍlhões 
de dólares norteRamericanos), destinado a financiar o programa de investi
mentos urbanos, tendo 

PARECERES, sob nos 109 e 110, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição f Justiça, pela constitucionalidade e juridicidãde; e 
-de Municípios, favorável. 

19 

VotiiÇ"ão;-em turnO único~ dó Pi-ojeto de Resolução n920, de 1981 (apre
senta-dO-pela Comíssão de Finanças comO conclusão de seu Parecer n'>' 106, de 



Maio de 1981 DIÁRIO DO CONGRESSO NA('IONAL (Scçào III Sexta-feira IS 1783 

1981), que autoriza o Governo do Estado dO Rio Graride do Norte a realizar 
operação de empréstimo externo, no valor de USS 20,000,000.00 (vinte mi
lhões de dólares), destinado a financiar programas de empreendimentos in
dustriais, agrolridústria, infra-estrutura e promoção social, tendo 

PARECER, sob n• 107, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, ·pela constitucionalidade e juridicidade. 

20 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 351, de 
1979, do Senador Roberto Saturnino, que díspõ"e a respeito da especiaHzação 
de engenheiros e arquitetcis em H Engenharia de Segura-nça do Trabalho" e da 
profissão de "Técnico de Segurança do TrabalhO''" e estabelece providências, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 863 a 865, de 1980, das Comissões: 
-de Constitulcão e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com 

emenda que apresenta, de número 1-CCJ; 
-de Legislaç_ão_Social, favOiáVel ao Projeto e à Emenda da Comissão 

de Constituição_ e Justiça; e 
-de Educação e Cultura, favorável ao projeto e à Emenda da Comissão 

de Constituição e Justiça. 

21 

Votação, cm primeiro turno (apreciação__prelirriiri.ar da ConStitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n9 49, de 1979, do Senador Orestes Quérci"ã, qUe eleva o valor da impor
tâncía a ser depositada em favor do empregado, quando rescindido seu con
trato sem justa causa, alterando o artigo 611_ga Lei do Fundo de Garantia do 
Tempo de ServiÇo -j111- 5.107, de 13 de setembro de 1966- e determina ou
tras providências, tendo 

PARECER, sob n' 1.026, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto venci

do, em separado, do Senador Cunha Lima e voto vencido dos Senadores 
Franco Montoro e Tancrcdo Neves. 

22 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridicidade, nos 
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo 

PARECER, sob no 1.006, de 1980, da Comissão 
-dr: Constituição e Justica. pela injuridicídade, com voto vencido dos 

Senadores Cunha Lima e Leite Châves, e voto em separado do Senador Ader
bal Jurema. 

23 

Votação, em primeiro ti.li'no (áj:>rec13.çã0 preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n9 142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, alterando dispositivo da 
Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Pre
vidência Social, tendo 

PARECER, sob n• 1,034, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

24 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n9 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do Imposto de 
Renda o I 311 salário, terido 

PARECER, sob n' 64, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

25 

Votação, em primeifO tUrno (apreciação preliminar da constitucionali
dade e juridicidade, nos termos do art. 296 _do Regimr;nto Interno), do Proje
to de Lei do Senado nll 163, de 1980, do Sen-ã.dor Orestes Quércia, que dispõe 
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons, tendo 

PARECER, sob n• 1.009, de 1980, da Comissão: 
- de Constituição e Justica. pela inconstitucionalidade e injuridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Nos termos regimentais, 
dever-se-ia passar, nesta oportunidade, à apreciação do Requerimento n9 96, 
de 1981, lido no Expediente. -" -

Inexistindo, entretanto, número em pletíario, fiCa a votação adiada para 
outra oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE:. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Por nímia gentileza, do meu colega Senador Bernardino Viana, venho à 
- tfTtiuna do Senado para me reportar ao profícuo trabalho que, em favor dos 

municípios do meu Estaôo, vem realizando a Associação dos Prefeitos do 
Ceará - APRECE, órgão de real prestígio no cenário político cearense. 

Hoje, sob a presidência do Prefeito K leber Gondim, do Município de 
Aracaty, que substituiu ao dinâmico Presidente José monteiro Gonçalves, es
tá a Entida_de Municipalista, agora com nova diretoria, muitO cOnsciente do 
papel que deverá desempenhar, na luta em defesa das mais justas reivindi
caçõ~s ~2s ~unicípios alencarinos. 

Uma delegação da APRECE se encontra em Brasília, capitaneada pelo 
seu nove! Presidente, e importantes cantatas já manteve com o Ministro do 
Planejamento e Secretário _Interino da SAREM- Dr. Amaury Pinto- sa
tisfeita pela maneira lhana corno foi recebida, confessou-se agradecida pelu 
encaminhamento que foi dado às suas pretensões. 

A- A-ssociação dos Prefeitos do Ceará, no ano passado, obediente à su=J 
programação, organizou e levou a cabo um Seminário que interessou, per, 
seu alcance, os municipalistas deste País. O 1 Seminário Brasileiro de Estudo 
de Alternativas de Desenvolvimento' .dos Municípios, pelo seu conteúdo sen
sibilizou o Senado Federal, tanto que conseguiu a participação, ilém do Se
nador que ora lhes fala, como ainda dos ilustres companheiros - Dirceu 
Cardoso, Helvídio Nunes, Mendes Canale, Lomanto Júnior e Orestes Quér
cia, que integraram a comfssão Organizadora Nacional daquele incsqued~':;! 
Conclave. 

O Sr. Mauro Betu::l'idl's (PMDB- CE)- V. Ex~ i .. rmitc um Clf ~rte? 

O SR. ALMIR PINTO (PDS- CE)- Pois nào, nnbr<-' r.;~:n:.u..lor ~,,1uro 
Benevides. 

O Sr. Mauru Bi!m'l'ides (PMDB- CE)- Nobre Senador Almir Pinto, 
no momento em que V. Ex~ enaltece o trabalho realizado pela Associação d 
Prefeitos do Estado do Ceará- APRECE, desejo oferecer o meu testcmun 
do trabalho levado a efeito por aquela entidade, tendo à sua frente o Prefcao 
Kleber Mundim, que tem dedicado o maior esforço e abnegação para que(" 
prefeitos cearenses encontrem, por parte dos governos federal e estadual, gua
rida para as suas justas reivindicações. Coincidentemente, ao retornar de For
taleza esta semana, viajei com a comfssãó da APRECE que se deslocou até 
Brasília e, no percurso cumprido, pude me inteirar das aspirações de que se 
faziam intêrpretes aqueles prefeitos que integravam a comitiva da APRECE. 
Faço votos para que as autoridades federais, às quais-a APRECE dirigiu as 
suas postulações, se mostrem sensíveis a elas, indo ao encontro de tudo aquilo 
que representa o anseio legítimo das corilunas cearenses. 

O SR. ALMlR PINTO (PDS- CE)- Agradeço o aparte de V. Ex•, 
devo dizer que assisti ao encontro com o Dr. Amaury Pinto, da SAREM, Lu

terinamente substituindo o bf. Ulicéias, e pude aquilatar a boa vontade da
quele servidor público em- atender- aos reclamos das comunidades de nossa 
terra. 

Pela Câmara Federal, integravam-na os ilustr~ deputados fe< erai<:. 
Adhemar de Barros Filho, Henrique Brito, Hélio Duque, Alceu Coll.tes e 
Paulo Lustosa. 

Recordo-me quando da instalação desta, cujo ato t ·a presidido pelo en· 
tão presidente do Senado, o Senador Luiz Viana Filho, S. Ex• não poupou 
louvores à APRECE, posicionando-a não apenas como uma entidade atuante 
e eficiente, mas como um exemplo de municipa\isrrio generoso e esclarecido 
que fazia com que-o Ceará, duramente castigado pela seca e em _0!P.na seca, le
vasse a todo o País, do extremo norte ao extremo sul, a luta reivindicatória do 
Município Brasileiro, a campanha pela sua valorização em plano nacional, 
abstraindo-se de pleitos particulares e específicos dos seus próprios e sofridos 
municípios. 

Ali também se ouviu a palavra eloqüente do -Senador Orestes Quércia, 
falando em nome da Comissão de Senadores e do Deputado Paulo L·Jstosa, 
representando a Comissão dos Deputado_s, ambos apresentando com oportu
nidade e brilho, o caráter arrojado e objetivo da inkiativa da associação que 
congrega os prefeitos cearenses. 

O Senador Lomanto Júnior, um dos grandes nomes do municipalismo 
brasileiro, cuja ação no Senado tem sido um apostolado d~: luta pelo Municí
pio, acofhpanhou o desenrolar do Seminário, em Fortaleza, e pode testemu
nhar o que foi aquele grande condave, no qual se discutiram setenta e duas 
grandes teses,_ vindas de todo o País, envolvendo cerca de sessenta professores 
universitários, numerosos políticos e admirdstradores, além de mais de oito
centos prefeitos. 
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Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
A A PRECE, cuja atuaç1io está direcionada para-o exame dos problemas 

n~cionais, segura conhecedora da realidade municipal brasileira, volta a 
Brasília. mais uma vez, lutando por seus generosos objetivos. 

Seu plano de trabalho para este ano, sob sua nova Díretoria comandada 
pelos prefeitos Dr. Kleber Gondim, de Aracati, Dr. Helano Sá, de Aquiraz e 
Ednaldo Bessa, de Beberibe,- envolve dois assuntos de âmbito nacional, um 
que se ·refere ao estudo, ora em andamento, d-e uma proposta de emenda 
constitucional a ser sugerida ao Congresso, visando à reforma tributária, es
tudo este a cargo de uma comissão de cinco especialistas do setor, de_ reconhe
cido prestígio na especialidade, constituída do Prof. Cláudio Santos, Secre
tário da Casa Civ1ídõ Uoverno do Estado, Dr. Ozias Monteiro, Secretário da 
Fazenda do Estado do Ceará, Prof. Hugo Machado, hoje Juiz Federal no 
Ceará, Dr. Neuman Damasceno, Secretário Municipal de Finanças, déFor
talt::za e Prof. Américo Barreira, Chefe da Assessoria Técnica da APRECE. 

O outro problema de interesse nacíonal __ é o da continuação de gestões 
junto ao Ministro Hélio Beltrão visando a Vencer a extrema burocratização, 
ainda intocada, que retarda todos os procedimentos oficiais da área federal 
r.:um relação aos municípios. desde a-simples liberação de recursos alocados 
no orçamento da Federação e de seus ôrgàos, à elaboração e tramitação de 
..:onvénios, levando não apenas meses, ~as, até, anos, entre o início_ de _um 
pll!ito c o seu término. 

. Nes-te particular a Associação dos Piefeitos do Estado do Ceará não ape
nas. formulou pedidos ao Ministério da Desburocratização, como lhe ofere
~..:cu várias e objetivas sugestões, acolhidas para estudo peJo Ministro Hélio 
Beltrli0._ segundo C(.)municaçào oficial do Ministério, sem que, infelizmente, 
as medidus agilizadora~ se tenham ainda concretizado. 

Cabe aqui particularizar, não só pela sua oportunidade, mas pela íntima 
e inseparável relação que tem com esta Casa do Congresso, os famosos e can
sativos processos de financiamento aos municípios com os recursos do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS. 

Todos nós sabemos qUe os financiamentos CEF-FAS,· são um programa 
governamental instituído no Governo_Geisel, com base, principalmente, em 
recursos oriundos da Loteria Esportiva e de Iuc~~ de operação da Caixa Eco
n0mica Fl!dcral, objetivando oferecer possibitidade de viabilizaçUo de inicia
tiva nus áreas de alt:J. prioridade e de vastos déficits, da Educação, do Sanea
ml.'nto e da S:.iúde. 

Os recursos da popular Loteca, todo mundo sabe. vêm do povo, do povo 
muis pohre, das camadtls de_ baixa renda, dos !O milhões de volantes em que 
outros tantos milhões de brasilein.JS dep~)sitam a esperança de sairem de si
tuações vexat0rias e cada vez mais críti..:as. 

Dl!volvcr parte dos recursos rccvlhidos . .sob forma de financiamento de 
baixa remuneração, para redução dos déficits nessas áreas críticas da Edu
L'a~ào, do Saneamento e da Saúde, é. sem dúvida, uma medida justa e acerta
da. 

Acontece porém que, tal silo os entraves_ burocrátiCos. tais" os empecí
Jhos, tui:l as delonga~. que se está criando a dúvida. seoào a certezu, de que o 
Governo. de fato. não estaria interessado no êxito do Programa. Haverá, na 
verdade, uma contradição entre a intenção do Governo, através da Caixa 
Económica~ ofere~du os recursos. e sua açào, dificultando •. '_r:Hnitaçào dos 
pro~.:e .. sos'? 

Prefiro acreditar que o que existe mesmo ê burocracia, ~azão por que~ em 
apoio à boa iniciativa da APRECE, faço daqui um apelo de urg0ncia para 
::~e esses financiamentos possam ser viabtlizados. 

Vejam V. Ex•~ Srs. Senadores. a via crucis de um pedido de financiamen
to CEF-FAS. 

Primeiro o município manifeSta à Caixa Econômica {em Brasílía. e não 
em cada Estado) a intenção de realizar um projeto e consulta sobre sua viabi
lidade. Entre a entrega da Carta-Consulta e sua resposta, decorrem de dois a 
três meses, um evidente absurdo. O dinheiro, d1z a "Caixa", está disponível. 
"nas pruteleiras''. Por que a delonga? 

DefL'l:ida a consulta é autorizã.da a el3.boração de um Projeto Técnico, 
,ninucioso . solisticado, demorado e caro. Vão .aí mais quatro meses. 

Entra o Projeto na Caixa. Esta o analisa, no que leva de um a dois meses. 
Daí continua seu penoso caminhar: Ministérios da Educação. da Saúde e 

da Previdência Social, conforme o caso. Banco Central, Conselho Monetário 
Nacional. Gabinete CiVil da Presidência da República, Senado Federal. 

o~ municípios de Aracati e Cascavel, no Ceará, iniciaram seus processos 
em julho de 1977- v_eja"m os Srs .•. i unho de 1977. Quatro anos depois, um de· 
les, o de Clli;caveC apenas chegou a esta Casa. 

Os municípios de Mombaça e Ubajara, entre outros, cansaram da longa 
l.'<mlinhada e disistiram. 

Alguns aindu começam suas tentativas. corno é o caso de Barbalha, Boa 
Viagem, Beriberi, C.anlndé e Palha no. 

Sabe-se que pelo menos trinta outros, com problemas urgentes, como 
Brejo Santo, Campos Sales, Crato, Itapagé, São Benedito, hesitam em co
me<:ar. 

O fato se reproduz em todo o País. 
Os recursos .são muito baratos, com uma remuneração de 6% ao ano e 

uma cotreção rnonetáda eqUivalente a 20% do reajustamento do valor das 
Obrigações Reajustáveis do TesOüro Nacional- ORTN. 

O prazo carencial é bom: 3 anos. O tempo de amortização ê- amplo: 12 a
nos. 

-0 peso percentual da amortização no período ê mínimo. Segundo a a
nálise da própria CaiXa Económica, no caso de Aracati e Cascavel, onera o 
município em cerca de 1,5% da rece"ita global e menos de 2% do Fundo de 
Participação dos Municípios - FPM, com tendência para decréscimo do 
petcentual. 

Afirma a "Caixa" que o .. dinheiro existe" e, mais que isto, "precisa ser 
aplicado, posto que não pode ser aplicado noutro fim". 

Apesar de tudo isto, o processo se arrasta, o dinheiro não sai, -os orça
mentos se defasam, e o que é pior, o Programa se desmoraliza. 

A APRECE propõe uma agilização simples. Isto foi formalmente pro
posto . 

I .. A Carta-Consulta já seria encaminhada à Caixa com parecer da De· 
legacia local do Ministério competente. 

2. O Grupo de Trabalho, já exístente na Caixa, em-Brasília, com repre
sentante do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional e da Casa Civil 
da Presidência da RepúbliCa, teria competência para decidir pelos órgãos que 
representam. Aos dois primeiros seria encaminhado, apenas para o neces
sário efeito de controle, a comunicação sobre o montante do financiamento 
concedido e ao último já seria Projeto de Resolução devidamente redigido. 

3_ O Projeto Técnico seria simplificado: traria urna apresentação sucin
ta mostrando a Importância Soci81 do Empreendimento proposto e juntando 
somente a seguinte documentação: 

3.1. Projeto de Engenharia ou de Engenharia e Ar_quhetura. 
3 .2. bOrçamento da Obra 
3.3. _ Proposta de Cronogramas: 
3.3.1 De Desembolso da CEF 
3.3.2. De Execução da Obra 
3.4. Balanço Geral do último exercício 
3.5. Rol da Dívida Fundada 
3.6. Rol da Receita no último qüinqüênio: 
3.6.1. Da Receita Global 
3.6.2 ... Da Receita do FPM 
3.6.3. Exemplar do Orçamento Vigente. 
Esta simplificação permitiria que o processo chegasse ao Senado_em_qua

tro a cinco meses e aqui decidido em trinta dias, no rnãximo. 
Ou o Programa tem validade, como tudo f.tz crer e, neste caso, deve ser 

agílizado ao mãximo, ou não tem validade e, neste caso, deve ser formalmen~ 
te abolido. 

O que não pode ser concebido é manter o estado atual de coisas, obri
gando os municípios a despesas, encargos, preocupações e, sem dúvida ne
nhuma, o desprestígio perante suas comunidt!des. 

Form_t1Jo, pois, à Mesa. o pedido de que faça chegar, em seu nome, este 
meu apelo aos Srs . .1\finistros da Casa Civil, da Desburocratização, da Edu
cação, da Si.iúde e- da Previdência ·social e aos Srs. Presidente do Banco Cen
tral da República e do Conselho Monetário Nacional. 

Finalizo por apelar à Comissão dos Municípios, deste Senado, para que, 
também ela rec9mrinde_maior agilização dos processos chegados para Seu e
xame. 

Er:.t u q:ut: Linha a dizer. Sr. Presidente. (l~fuito bem! Palmas.} 
O SR_ I'RESJDENTE (Itamar Franco) -Concedo a palavra ao nobre 

Senador Jorge Kalume. f Pausa.) 
S. Ex• nJo está presente. 

-O Sr. Bernardino Viana (PDS- PI)- Sr. Presidente, de acordo.coin o§ 
39, art. 180 do Regimento Interno do Senado Federal, não havendo li Sena
dores, eu requeiro a V. Ex'" que encerre a sessão. 

O SR. !'RESIDENTE (Itamar Franco)- A Presidência, antes de encer
rar. vai verificar o quomm solícit<i.dO por V, Ex•, de acordo com o Regimento, 

A Presidência vai suspender os trabalhos por dez minutos, de acordo 
também com o Regi~ento. 

(Suspensa às !7 horas e 44 minutos, a Sessão ti reaberta às 1 tJiá
ras e 54 mínutos.) 

O SR !'RESIDENTE (Itamar Franco) - Declaro reabertos os nossos 
trabalhos. Há quorum necessário para o prosseguimento da sessão. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides, 
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O SR. MAURO BENEVJDES (PMDB- CE. Pronuncia o seguinte dis· 
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Comemora-se, amanhã, em todo o território nacional, em meio a signifi
cativas festividades o "Dia do Assistente Social" -evento dos mais expressi
vos que, a cada ano, enseja uma maior conScientização profissional e, por ou
tro lado, o reconhecimento da comunidade ao trabalho executado pelos que 
se dedicam àquele importante setor da atividade humana. 

Atravês da Lei O' 3.252, de 27 de agosto de 1957, sancionada pelo inolvi· 
dâvel Presidente Juscelino Kubitscheck ocorreu a regulamentação do exercí
cio da profissãO de Assisie"rite Soda!, complementada, cinco anos depois, pelo 
Decreto n9 994, de 15 de maio de 1962, à época em que o País se encontrava 
sob a experiência parlamentarista, tendo -à testa dC seus destinos o 19 Ministro 
Tanctedo Neves, e, como titular da Pasta do Trabalho, o Senador Franco 
Montara. 

Antes, a Lei n9 1.889, de 13 de junho de 1953, jã dispunha sobre os objeti
vos do ensino do Serviço Social, sua estruturaçãO·e-a!Ttda as prerrogativas dos 
portadores de diplomas de assistentes sociais e ·agentes soCiais, estabelecendo 
como disciplinaS bãsicas: 

1 - Sociologia e Economia Social; Direito e Legislação Social; Higiene e 
Medicina Social; Psicologia e Higiene Mental; l!tica Geral e Profissional; 

II - Introduç-ao e Fundamentos do Serviço SOcial; Métodos do Serviço 
Social; Serviço Social de Ca.sos~de-Grupo-Organizãcional da Comunidade; 
Serviço Social em suas Especializações; Família - Menores - Trabalho -
Médico; e 

III - Pesquisa Social. .. 
Ajustava-se, assim, o Brasil a uma realidide que passou a viver, acompa~ 

nhando o prestígio de uma profissão que obtivera, em áreas mais adiantadas 
do mundo, a sua teorização, ultrapassando fases empíricas, de épocas recua~ 
das~ em que, na caridade e na filantropia, se assentavam basicamente as tare
fas empreendidas, hoje, pelos novos profissionais desse moderno ramo do co
nhecimento. 

Em 1967, durante a efetuação em São Paulo do Semin-ário Nacional de 
Assistentes Sociais, a professora Maria Antonieta Guerreiro, ao proferir con
ferência sobre Intervenção do Serviço Social, afirmOu que 

.. o Serviço Social é um processo de intervenção para mobilizar 
potencialidades, tornar 6 homem capaz de realização plena em con
sonâncía com ri Sua cOndição." 

Por sua vez, professores e alunos do I 9 Curso de Aperfeiçoamento da A-_ 
BESS, após-detida análise histórica da natureZa -do Serviço Social, indicaram 
as seguintes conclusões: -

a) Serviço Social é um conjunto de conhecimentos teóricos e práticos; 
b) Serviço Social se fundamenta em Postulados de natureza filosófica, 

que revelam ser o homem o princípio e o fim do Serviço Social; 
c) o Serviço Social, por ter-como objetivo matefial a interação social, 

coloca-se no grupo das disciplinas sociais; 
d) as funções do- serviço social pressupõem intervenções na mudança so· 

cial e se baseia em valores relativos. 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Concedo o aparte a V. 
Ex', nobre Senador Almir Pinto. 

O Sr. Almir Pinto (PDS - CE) - V. Ex• faz muito bem e eu desejo 
solidarizar-me ao pronunciamento que V. Ex' faz, nesta tarde, no Senado Fe
deral, realçando e exaltando a profissão de Assistente Social. Tndiscutível
mente, nobre Senador Mauro Benevides, o Assistente Social tem sido uma 
pessoa necessária e presente em toda a vida empresarial, em qualquer parte 
em que haja, atividade humana. Isto vem sendo observado por quem tiver o 
trabalho de estudar o que ve-m executando no País, o Assistente Social. Quero 
me solidarizar com V. Ex' e que estas minhas palavras, de uma certa maneira, 
representem, o pensamento de um homem que tem urna filha q_ue, por sinal, é 
professora de uma escola Superior, em Fortaleza, no Estado do Cearâ, e que 
se dedicou, de corpo e alma, a este ramo da atividade humana, que é a Assis
tência Social. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Muito grato a V. Ex•, 
nobre Senador Almir Pinto, pela sua solidariedade a esta manifestação de e
naltecimento que, na tribuna da Casa, fazemos, hoje, ao Assistente Social, na 
passagem, amanhã, da data que, nacionalmente lhe é consagrada. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Com imenso prazer, 
nobre Senador Marcos Freire. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Nobre Senador Mauro Benevi· 
des, no momento em que V. Ex• enaltece a profissão do Assistente Social, na 

data que é dedicada a este setor da atividade humana e profissional, gostaria 
de deixar bem clara que V. Ex• não fala apenas como representante do Ceará. 
V, Ex', sem dúv'ida alguma, interpreta o pensamento de todos os que comw 
põem a Bancada do PMDB. A missão do Assistente Social, num País como o 
Brasil, com imensos problemas que atingem o nosso povo, com as deficiên
cias, as precariedades, o subdesenvolvimento, assume um relevo todo particu
lar de tal forma que não poderíamos deixar passar desapercebida esta data. 
Lamentando que, por pouco, uma manobra da Liderança do PDS não tenha 
co_nseguido, como propôs, impedir que V. Ex• usasse da palavra com esse ob
jetivo. Mas, conseguimos, com a advertência da -Pi-esidência, trazer a plenário 
o número de Senadores necessário para que V. Ex• proferisse esta oração que 
fazemos, não somente sua, pessoal, mas de todo o PMDB. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Agradeço a V. Ex•, 
- nobre Senador Marcos Freire, o prestígio da sua intervenção, no meu discur~ 
so de hoje, chancelando, assim, com a manifestação de nossa Bancada, esta 
homenagem que se presta ao Assistente Social. E a estranheza de V. Ex•, 
diante_do comportamento da Maioria, é tanto mais significativa-quando é sa
bido que declinei, para o Líder Bernardino Viana, o objetivo do meu pronun
ciamentO, e fui até mais adiante, reclamando uma intervenção de S. Ex• que, 
naquele momento, entendia eu, poderia abrilhantar esta homenagem, porque 
significaria o apoio da Maioria parlamenta"r do Seriado Federai ao magno e
vento e à conceituada categoria de profissionais. 

S. Ex' não foi sensível ao nosso apelo, mas, felizmente, a presença de ou~ 
tros Senadores, suprindo a exigência regimental, possibilita que nós, neste 
lifSlante, aqui estejamos-a reverenciar uma classe que presta iqestimãveis ser
viços à comun~áade.. 

O Sr. Marcos Freire (PMDB - PE) - Veja V. Ex• que tristeza olhar 
para a aancada do PDS. Não tem um s6 presente, para se incorporar a esta 
homenagem, além do Senador Almir Pinto que fez referências muito jUstas ao 
pronunciamento de V. Ex' 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Não hã dúvida que o 
nobre Senador Almir Pinto, pela sua grandeza de sentimentos, e identificado, 
também, com esta profissão, e conta com uma de suas filhas como assistente 
social, quis, discrepando da orientação do seu Partido, se solidarizar com esta 
manifestação de homenagem e de apreço e, sobretudo, de reconhecimento 
aos assistentes sociais na data que, nacionalmente, lhes serâ consagrada ama
nhã. 

Para a professora Ana Augusta de Almeida, a expressão Serviço Social, 
-apreciada-à -lui"-de crítêrios sociais ··· 

"é presença consciente, realista e atíva de uma instituição que assu
me compromisso de realizar uma série de tarefas que devem atender 
às exigências humanas do desenvolvimento da sociedade da qual faz 
parte. Seus programas, funcionando como subsistemas, são elabo
rados para oferecer recursos que permitam o diálogo entre os ho
mens, principalmente entre aqueles envolvidos em problemas so
ciais". 

Ao se deter, especificamente, em tor"rlo dos países em desenvolvimento, a 
Mestra da PUC,_ do Rio de Janeiro, Balbina Otoni Vieira ressalta que 

"cabe ao Serviço Social a missãO dC ser um fator de equilíbrio entre 
_Q_progresso económico e o desenmlvimento social, a fim de que as comunidades 
sejam o lugar onde os homens pensem e queiram juntos, em função do bem 
comum". 

Plenamente identificados com os seus relevantes encargos profissionais, 
os assistentes sociais brasileiros projetam-se, hoje, diante de seus colegas de 
outros países, pela inquestionável cOmpetência que vêm demonstrando, em
preendendo elogiável afã em favor de nossa coletividade. 

Nos plenários internacionais, a que comparecem os nossos representan
tes, os seus colegas reconhecem-lhes o tirocínio e a qualificação, expressos, 
sobretudo, pela sólida formação universitária e o cabedal de experiência já a
licerçado, desde quando o exercício profissional assumiu entre nós contornos 
defínifivos. -

No Ceará, Sr. Presidente, a data consagrada ao assistente social tem 
dado lugar a várias promoções coordenadas pelas professoras Ana Cartaxo 
Esmeralda e Celina Magalhães Elery, dirigentes do CRAS, dentro da seguin-
te programação: -

Programa Geral 

dia 9 - sábado. 

15hs.- Conferência da ass. social- Josefa Batista Lopes- sobre obje
to e especificidade do serviço social, no auditório da LBA 
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dia 11 - segunda-feira. 

16hs. - Palestra da ass. social - Vera Alves de Uma - sobre CRAS, 
no auditório do DNOCS. 

dia 13 - quarta-feira. 

l6hs. - Palestra do - dr. Wagner Tavares Assunção"- sobre legislação 
sindical e administração do sindiçatQ, no auditório da REPESA. 

dia 14 - quinta-feira. 

20hs. - Entrevista da futura presidenta do CRAS - ass. social Celina 
Magalhães Ellery - na TV E-Canal 5. 

dia 15 - sexta-feira. 

09hs.- Pronunciamento da -oDep. Maria Lúcia Magalhães Correia
no grande expediente da Assembléia-Legislativa, em homen~gem ao Dia do 
Assistente Social. 

09:30hs.- Sessão so_lene de posse da nova diretoria, seguindo-se coque
tel de confraterniZaÇão no Clube Líbano Brasileiro. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB .- SP) -:-:-_E__c:;:rmite-y. Ex• _um ~parte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE).- ConcedQ o aparte ao 
nobre Senador Franco Montoro. 

O Sr. Franco Montoro (PMDB- SP)_-:- Ao lado do Ceará, em outros 
estados do Brasil, cm todo o território nacional, estâ_sendo preparada a co
memoração desta data.__ __ _ __ 

Salientou V. Ex", há pouco, a participação dos assistentes sociais, do 
Brasil, no plano internacional. Ligada à ONU, está vinculada uma organi
zação dos trabalhadores sociais, que _tem realizado congressos internacionais 
da maior importância. Tive a OpOi"tu-nidade de pa-rtid[far' do último c;pngres
so, em que se debatia o problema do desenvolvimento económic;o recente e o 
seu impacto sobre as populações pobres do Terceiro Mundo. Era, pre_cisa
mente, o depoimento, o testemunho dos assistentes sociais, -dos trabalhadores 
sociais, ·que revelavam ao mundo a conseqUência dessa pressão das multina
cionais que,- ten-do cm vista os seus benefícios e lucros imediatos, acarreta
V<J.m, no sistema imposto ao mundo, um sacrifício penoso para· as populações 
mais pobres. Os assistentes sociais sãõ, na América: Latina, no Brasil, em cada 
um dos noss_os Estados, os lutadores da justiça social, eles têm uma contri
buição extraordinária para corrigir os desvios do nosso desenvolvimento. E 
preciso que o desenvolvimento se faça em termos humanos e de justiça social 
e, na frente dessa lu.ta, estão os traba_l_hi;l_dores sociais~ Pre;sta V. ~x', em nome 
do Senado, uma justa homenagem àqueles que, anonimamente, em todo o 
território nacional, realizam um grande trabalho, para que o desenvolVimen
to, no Brasil, se faça em termos de justiça e-de respeito à pessoa humana. Pa
rabéns a V. Ex' que, com esse pronunciamento, dignifica o Senado e o Con
gresso Nacional. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Tinha absoluta certe
za, nobre Senador Franco Montoro, que a intervençãO de V. Ex•, neste nosso 
discurso, da tarde de hoje, se faria sentir, com o brilho habitual, porquanto 
foi V, Ex• que, como Ministro do Trabalho, se empenhou em favor da regula
mentação da profissão de Assistente.SociaLProfíssão que, instituída cifidal· 
mente há dnco anos, no Governo do Presidente Ju~elino Kubitschek, somen
te quando V. Ex' se encontrava como Titular da Pasta do Trabalho, à ~f ~:-.:a 
do Regime Parlamentarista, obteve a sua regulamentação. Ressalto este fato 
com a maior alegria, rendendo, t<.~mbém, neste instante, a nossa homenagem 
de reconhecimento a V. Ex' que, com tanta dignidade, se portou à frente da
quele importante setor do Go-verno Federal. 

O Sr. Erandro Carreira (PMDB- AM) --Permite VL Ex• um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Com muito prazer, 
nobre Senador Evandro Carreira. 

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)-:- Nobie Senador Mauro Bene
vides, quando nós o ouvimos, ficamos diante de um impasse, não sabemos 
como nos reportar elogiosamente ao seu estilo ve1nacular, que é puro e escor
reito, cristalino ... 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Sou um mero discípu
lo de V. Ex', nobre Senador Evandro Carreira. 

O Sr. E~·andro Carreira (PMDB- AM)- ... e apropriado. V. Ex• tem 
uma terminologia muito característica e que veste coin atitentic1dade as suas 
idéias. Não se sabe, também, se nos debruçamos sobre_o conteúdo do seu dis
curso. Hoje mesmo, V. Ex• dá essa demonstração e nos põediantedo dilema: 
ou elogiar a peça oratória, ou esvurmar o conteúdo do seu discurso. V. Ex•, 
por exemplo, refere-se ao Dia Nacional do Assistente Social, esse assistente 
que tem a responsabilidade de construir toda a tessitura aracnídea do fenô-

meno social. E Franco Montoro traz essa contribuição ao seu discurso, 
lembrando que já em termos de ONU, há uma preocupação no exame crítico 
do que se chama desenvolvimento, do que se chama progresso. E cabe, exata
niente, ao assistente social essa responsabilidade, porque a própria justiça so
cial, querer fazer justiça SOcial dentro do arcabouço antropófago e canibales
co da sociedade capitafista selvagem, é muito difícil, isto talvez seja até im
possível. A sociedade capitalista selvagem, esse processo consumista e ime
diatiSta -não dá condições da realizaç_ão de uma justiça: social. E ao assistente 
social incumbe:, exatamente, a responsabilidade de fazer esse exame axiológi
co--do fenômeno, encontrar as raízes dos males, de todos os males que afligem 
....:...;_e n-ão será encOntrada, isto é indubitável--não é possível encontrar uma 
hirmonia social mercê do capitalismo selvagem; hã necessidade de encontrar

- mos um novo caminho. Sabe-se também que o comunismo puro não resolve 
o problema; há necessidade de encontrarmos um novo caminho, talvez um 
caminho eclético, um caminho cooperativista; um caminho solidarista, inspi
rado na própria Rerum Novariún, esta Rerum Novarum que estamos comemo
rando hoje o seu centenário. Há necessidade, portanto, de uma preocupação 
maior, não só da nossa parte, como do próprio assistente social. Eu os conci
to a se debruçarem sobre essa revisão crítica, uma cfítiCil séria sobre o concei
to de progresso, de desenvolvimento. O que é isto, em última análise? O que é 
progresso, o que é desenvolvimento, o que é melhor para o homem e para a 
humanidade? Coffio serã possível reilí:Z:-ar um ajustiça social plena e absoluta? 
Esta a questão que proponho dentro do seu discurso, no bojo-do seu discurso, 
à todos os assistentes sociai's do Brasil. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE)- Expressos os meus a· 
gradecimentos a Y. Ex", nobre Senador Evandro Carreira, inicialmente pela 
rt:Jagnanimidade com que apreciou o estilo em que se acha redigido o meu 
pronunciamento de hoje. V. Ex• tem sido realmente, nesta Casa, o meu mes
tre nas constantes dúvidas vernacula-res, e as dissipa sempre com brilho, com 
segurança e com percuciCncia notáveís. Devo agradecer, sobretudo, os lúci
dos conceitos agora ex pendidos, que dão realmente uma substância doutri
nária profunda ao discurso que agora profiro para o Senado da República. 

Cabe ao Poder .Público e às entidades privadas, compenetrarem-se da i
mensa res.ponsabílídade de que se cercam as atividades conferidas aos Assis
tentes Sociais, oferecendo-lhes condições propícias ao correto desempenho 
profissional. 

A retribuição salarial, em níveis compatíveis cOm os elevados encargos 
que lhes são atribuídos, deveria constituir preocupação dos administradores, 
a fim de que, ao lado_do idealismo de que são impregnados, os AssiStentes ti
vessem estímulo ainda maior para cumprir o seu nobilitante papel no seio da 
comunidade a que servem. 

Com estas considerações, Srs. Senadores, homenageio- e agora, com o 
apoio de vário-s Sr.S. Senadores - os As:;istentes Sõdãís de todo o País, pelo 
transcurso de uma efeméride que lhes é tão cara, incentivando-os a prossegui
rem a nobre fuina à que se entregam. com tanta abnegação e espírito público. 
- Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Ped[Q Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o seguinte discur>o. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Trago a esta Casa, um problema dramático vivido hoje no Rio Grande 
do Sul por centenas de famílias que vivem da terra, que até bem pouco tempo 
da terra tiruvam o su~tento para si e para o progresso do País e que, pela FU
NAI, porque estavam em terras pertencentes aos índios, delas foram expul
sos. E há muito tempo, encontram-se ilas beiras das estradas do Rio Grande 
do Sul, à espera de uma decisão do Governo Estadual e do Governo Federal. 

Estranho esse comportamento em que a FUNAI expulsa agricultores da 
terra, sem tc;:r o mínimo entendimento; sem ter a mínima ligação com o outro 
órgão do Governo, que é o INCRA, encarre_gado extamente de se preocupar 
com o destino daqueles que não têm terra. Esses homens estão à beira das es
tradas, sem teta, sem pão, sem alimento, sem nada. 

Diversas entidades sociais e até políticas.:.._ meu Partido, inclusive, e ou
tros - estão arregiinentarido, buscando alimentos, buscando vestuãrios, de 
vez que estã a se iniciar o inverno no Rio Grande do Sul, e ele castiga porque 
é violento, a essas pessoas, notadamente as crianças que, sem teto, 
encontram-se na espectativa de uma decisão. 

Caravanas_ r_epresentativas deles estiveram em Porto Alegre, falaram com 
o governador, falaram com deputados, falaram com os órgãos públicos; o Di
re{or do IN_CRA lá esteve e deu a resposta de que a única expectatiVa de so
lução para os mesmos está em eles irem para a Amazônia, em eles serem reas
sentudos em meio às florestas amazónica, como tem acontecido com inúme
ros gaúchos nos tempos passados. 
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E dolorof · essa realidade. O meu Estado do Rio Grande do Sul, nobre 
Presidente Ita, ~ Franco, hâ tempos era, por assim dizer, considerado um 
Estado padrà< no Brasil. Não tínhamos as grandes fortunas de São Paulo, 
não tínhamos ;JS excessos das riquezas acumuladas, como em outros Estados, 
mas tínhamos um padrão de vida da pequena e média propriedade, que era 
um exemplo para o resto do Brasil. Propriedades em que com 40, 50, 60 hec
tares, o cidadão vivia muito bem, vivia excepcionalmente bem e tinha con
dições, inclusive, de conseguir algum rendimento. 

Foi à cust '3. dos rendimentos do homem da colônia da agricultura, que se 
fez o progresso, o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do SuL A 
maioria das grandes cidades, das consideradas ãreas coloniajs do Estado do 
Rio Giande do Sul- a minha terra, por exemplo, a cidade de Caxias do Sul 
-, foram construídas em cima da poupança do homem da Colônia. Era o _ho
mem da colônia que não só alimentava a cidade, pois na beira das casas, vin
do nas suas carrocinhas e nos seus a_nimaiS, que trazia praticamente todo o a
limento do homem da cidade: a·g8Iinha, os ovos, as frutas, os legumes, as ver
duras, o leite, o feijão e uma série inierm-iháVel de artigos por eles produzidos, 
que entregavam à cidade para o consumo e sobrava economia. E foi comes
sas economias que as pequenas vilas se transformaram em metrópoles. E foi 
com essas economias, às vezes até sem jurOs; quã.ndo a inflação n-ão existia, 
outras com pequenos juros, que se_ criaram as pe"quenas oficinas e das peque
nas oficinas vieram as fábricas, o de5envolvimento industrial e as grandes me
trópoles do Rio Grande do Sul. 

Pois essa gente que vivia bem, vivia erri pai, sem grandes horizontes de 
perspectivas de enriquecerem, mas em clima de tranqUilidade, para eles e para 
os seus filhos, em que o Governo despreo_cupado com O futuro de urna região 
excepcionalmente riCa e fértil e najUstiÇã. social na distribuição equitativa da 
terra entre aqueles que a produziam, com o teinpo, com as novas gerações, 
com a distribuição dessa terra entre os seus filhos e muitas vezes por falta de 
proteção e de estímulo, fazendo com que o exagero da distribuição as tornas
se anti-econômicas-, fez com que a região outrora próspera, fértil, de inaisjus
tiça social neste País, seja hoje uma zOna convUisioriada, em que só no ano 
passado 130.000 gaúchos abando_naram u interior em busca de novas oportu
nidades~ Ou indo para a marginafização dos médios e grandes centros do Rio 
Grande, para a zona de miséria, pata a zona- de fome e, repito, a minha cidade 
de CaxiãS, Que quando saí de lâ para ser Deputado Estadual, lá se vão apenas 
18 anos, não havia mais do que duas favelas, não chegando a cerca de mil fa
velados ao todo, Caxias do Sul, uma cidade que tem tiês mil fábricas, nO en
tanto, tem cerca de 35 mil favelados. Uma cidade considerada rica, próspera, 
considerada de extraordinário desenvolvimento para os padrões do Rio 
Grande do Sul, só ela tem 35 mil favelados, constituídos, na sua esmagadora 
maioria, dos homens do campo, dos homens do interior que, por falta de am
paro, por falta de incentivo, vão marginalizar a zona de fome e de miséria da 
cidade. E para essa gente vem o INCRA e- reSpoáde, coin a maio-r frieza, com 
a maior falta de sensibilidade, _dizendo que se eles quiserem resolver o seu 
problema que abandonem a sua região, onde nasceram, região onde viveram, 
região onde se cria iam e vão 3.o meiO- da floreSta amazôriica -numa persJ)ectíva 
de solução. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Na floresta amazônica, onde, 
juntamente com o Senador José Rícha; io qual darei já o aparte cO~m 6 maior 
prazer, estivemos e durante três dias andamos verfficando as colôriias, não a
penas dos gaúchos e dos par~naenses, Il!as dos gaú-chos que saíram do Rio 
Grande do Sul e foram leVar o desen\•olvimento para o Nordeste do Paranâ e, 
de lá, depois, pelo "progresso" foram expulsos e estão fazerido a segunda e· 
migração. Homens de sessenta anos, que nasceram no Rio Grande, que tra
balharam no Rio Grande, que, depoís, durante vinte anos viveram no Para
ná, e também como do Rio Grande, expulsos forain do Paranã e, lã na Ama
zônía, metade estava- o Senador José-Rkha deve Ie-iribt-af-Se bem- ainda à 
espera de que as terras lhes fossem fornecidas, POl-qUe lá estavam sem saber 
quando ou como receberiam a sua porção de terra. Lâ estavam. Quando veío 
a época das chuvas, abandonados no meio da floresta, onde um litro de gaso
lina há um ano e meíO atráS er-a vendido a CrS 150,00 e onde, para poderem 
sobreviver, pratíC3.inenü! iírihain que v-iver iiurri regime de quaSe escravatura. 

Com o maior prazer, ouço o aparte do nobre Senador José Richa. 

O Sr, José R!cha (PMDB- PR)- V-. Ex• tem toda razão na análise que 
faz a respeito do quadro do meio rural do Rio Grirlâe do Sul. E V. Ex• pode, 
lhe dou procuração para falar também sobre o Paranã, porqUe o quadro é o 
mesmo, talvez, um pouco mais grave_. V. Ex• falava, aqui, em 130-rililgaúchos 
que no ano passado abandonaram o Estado em busca de novas terras, pois no 
Paraná, tambl':m, é quase a mesma coisa.-Nos últimos cinco anos, de-1975 
para cã 2,5 inilhões de paranaenses, paranaense é moâO de dizei, mas radica
dos no Paraná, porque a maioria também vinha do Rio Grande do Sul, de 

Santa· Catarina e par·aram muitos anos no P3.ranã e agora estão subiildo lã 
para a amazônia. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Fizeram o progresso do Pa
raná, e quando o progresso chegou eles foram expulsos. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Exatamente. Mas este é o quadro de 
todo o meio rUral do Sul do Brasil. -E V. Ex• falava ainda nos 35 mil favelados 
de Caxias e eu me lembrava, exatamente, que hã pouco tempo os jove[rs do 
PMDB, o setor estudantil do PMDB fez um levantamento na cidade de Lon
drina e constatou 40 mil favelados desempregados na cidade. Cidade mais ou 
menos do porte de Caxias. h este, hoje, o ambiente no meio rural. Esse pes
soal todo que vem do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, outros do pró~ 
prio Paraná, nascidos jã no Paranã, pessoal mais jovem, foi saindo. Vão lã 
para o Mato Grosso, Rondônia, Acre, Maranhão, para o Norte e o que é 
pior, para o Paraguai também. Estima-se que 300 mil paranaenses estejam no 
território paraguaio. b este o quadro. Então, V. Ex• disse bem, quando anali
sa uma recomendação do Presidente do INCRA. Este homem deveria ser su
mariamente demitido desse órgão importantíssimo. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Deviaviver no meio dos agri
cultores ou no meio dos índios! 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Exatamente. O INCRA não é o Ins
tituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária? Pois muito bem, este ór
gão ao invés de colonizar estã é entregando o território nacionaf p"ára as mul
tinacionaiS. Isto é o que está acontecendo. Porque quando- e V. Ex• sabe 
muito vein- no ano passado verberãvamos aqui contra o engavetamento de 
um pi"Ojeto que uma cooperativa do Paraná apresentava junto ao INCRA 
para colonizar uma ãrea no Mato Grosso, em Aripuanã, para assentar colo
nos que estão sendo desapropriados para construir a usina de Itaipu e tantas 
outras usinas lã no Paranã, pois esse homem engaveta o projeto e depois vai 
lá pressionar a cooperativa para vender essa ãrea para uma multinacional. 
Um milhãO de hectares! Quer dfzer, eiifãó-eSte homem não está lá para fazer 
colonização e reforma agrária no Brasil, coisa nenhuma, está lã para defender 
interesses de empresa multinacionais. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Tem tan<a razão, V. Ex•, que 
pelo menos não estâ para fazer reforma agrãria que, quando ele recebeu os a
gricultores, e quando lhe perguntaram se o problema não era de reforma a
grária, o Presidente do INCRA respot:J.deu que reforma agrária era bobagem. 
Era uma tese superada e que, absolutamente, não estava nos planos do Go
verno. 

Repare que quando se criticava a reforma agrária, a grande crítica que se 
fazia à reforma agrária era de_que, não adiantava apenas entregar a terra para 
quem não a sabia cultivar. De nada adiantava entregar-se uma porção de ter
ra a um cidadão ou a um homem que não tinha capacidade para tirar dela o 
devido proveito. Mas para esses homens, do Rio Grande do Sul ou para os 
homens do Paraná, eles nasceram, criaram-se e viveram cultivando a terra. 
São pessoas que não precisam de agrônomos, não precisam de técnicos, não 
precisam de ninguém, porque eles olhain para o horizonte e sabem quando 
vem chuva, sab~m quando a geada vem mais-cedo ou mais tarde. São pessoas 
qlJe têm toda capacidade, toda aptidão para, da terra buscarem o devido sus
tento. 

Quand·~ o Pres-idente Cast~ilo-B~anco criou o Estatuto da Terra, que foi 
manchete nos jOrnais do PaíS_ inteirO, que fOi apresentado como só o Estatuto 
da Terra ju-stificativj a· charpada da vinda da tal R~volução, eu fui uin dos 
que aplaudiu o Estatuto da Terr~. porque ali estava o instrumento jurídico 
Gue tornava viável a Reforma Agrária e, pela sua aprovação, demonstrava o 
interesse do Governo na reàlizaçàó da Reforma Agrária. 

_Logo depois vinha o Presidente da República e decretava as áTeas priori
tárias para a Reforma AgráriU, e uma das primeiras áreas, que ele considerou 
prioritárias para a Refárma Agrária, foi o Rio Grande do Sul e o argumento 
pelo qual ele considerava o R to Grande do Sul área priOritária para Reforma 
Agrária era exatamf;!nte esse; de que a matéria-prima, ali, era exuberante, por
que havia em profusão, ·que era o só dar-se um pedaço de terra para que aque
le produtor, que tinha todas as condições e toda a capacidade pudesse, real
mente, produzir. 

Pois O EStatuto da Terra ficou no papel, não mais do que uma folha mor
ta sem nenhum conteúdo. E com o tempo, mesmo ficando o Estatuto da Ter
ra apenas no papel, por uma portaria tiraram- o Rio Grande do Sul de ârea 
pdoritária para a_ Reforma Agrária. 

Alguns fazendeiros conseguirarri-pressionar à Goveino Federal no Senti
do de que o Rio Grande do Sul, o grande exportador, porque o que nós ex
portamos mais, hoje, se chama matéria-Prima, São homens que saem do Rio 
Grande do Sul _em busca de novos horizontes, de novas perspectivas, que não 
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encontram no solo natal. Pois o Rio Grailde do Sul deixou de ser área priori
tária para a Reforma Agrária. 

Repare, nobre Presidente ltamar Franco, que o Rio Grande do Sul é 
maior do que a Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental, um território 
menor do que o Rio Grande do Sul, abriga 60 milhões de alemães_com um 
padrão de vida mais-alto do mUndo. Pois o Rio Grande do Sul não consegue 
abrigar 8 milhões de riograndenses. 

Será que algo não está err.ado nest_f!-__ estatistica? _ 
Será que não é palpável e não é viável entinder-se de que tefra existe, o 

que falta é a decisão política e corajosa de se fazer, realmente, justiça social, 
no que tange à propriedade? 

Nós defendemos o direito de propriedade, nós defendemos o direito de 
propriedade no justo aproveitamento dessa propriedade, na sua distribuição, 
para que da terra um maior número de pessoas possa produzir e possa dela ti
rar o sustento para si e o desenvolvimento para a Nação. 

É uma infinidade de hectares de ter~as no Rio Grande do ~ui que se pro
duz no regime caríssimo,_ porque_ é feiio não põi proprietários, mas por arren
datários. São terras arrendadas, são- giandes propríetãrios de terra que não 
produzem, não trabalham; apenas arrendam e vivem do rendimento. E, mui
tas vezes, acontece que pessoas que também não têm dinheiro e não têm terra, 
mas tem poder e têm prestígio político muitaS vezes, cOnseguem o dinheiro do 
banco, a terra arrendada e produzem a um preço infinlfãinCnte superior, fa
zendo com que, realmente, seja não competitivo o' preço daquilo que eles pro-
duzem. _ 

Pois essas terras,' que o -prOPrietário não pí-oduz, não trabalha, mas vive 
do arrendamento, vive do capital, essas terras o Governó considera normal 
que nelas isso aconteça, enquanto que centenas e centenas de famílias, nas 
beiras das estradas estão lá, à espera de um pedacinho para que possam prO
duzir. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB __:_ RS) - Pois não. 

O Sr. José Richa (PMDB- PR)- Apenas sobre este aspecto que V. 
Ex' enfoca muito bem, de que talvez até muitos que não tenham terra ou te
nham terra e não a explorem adequadamente, são talvez as pessoas que maio
res financiamentoS conseguem junto ao Govei-no. POr isso ê que quando o Se
nador José Lins, em nome da Maioria, po_rque é o único que terp_ coragem de 
fazer isso, - porque é uma aberração __:. ê o único que tem coragem de defen
der o que está errado,- diz que o crédito- é abundante, e tal, f~lamos, dize
mos qo-e muitos desses créditos são desviados para outras atividades, que o 
proprietário da terra e todo o ricaço gosta de ter um pedaço de terra, porque é 
a maneira de leSar o imposto de renda e obter dinheiro a juros subsidiados. 
Agora, ele diz: .. Não, isso é um problema de fiscalização." Mas por que não 
se fiscaliza? Já houve um Ministro da Fazenda, o Rischibieter, que quis me
xer, tocar o dedo na ferida e caiu do Ministério, porque i_sso é_11.m tabu. Não 
se quer que se fiscalize porque é a maneira de se fazer política dando dinheiro 
a juros subsidiados a quem vai empregar em h,westimento em outi-os setores 
que não a agricultura. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Encerro, Sr. Presidente, e 
apenas digo que levo daqui, tenho certezà cteque-em nome da bancada do 
PMDB, a solidariedade afetiva, moral a esses homens, mulheres e crianças 
que, à beira das estradas, esperam a .ealavra do Governo. 

Foi um SeCreiárlO da Agficuftura de um Governador da ARENA, do 
Rio Grande do Sul, que disse:_ use_ as coisas continuarem assim, o interior do 
Rio Grande do Sul vai se transformar num asilo de velh~ce•t, porque todas as 
pessoas que têm mais espírito de luta, que têm mais capacidade sairão na 
perspectativa de um novo porvir, e só aqueles que não ti vere~ capacidade e 
nem mais forças, nem mais ação de isto fazerem, é que ficarão lá, no asilo de 
velhice, à espera de que venha o grande proprietário aumentar as suas terras, 
fazendo o desaparecimento da pequena propriedade. 

Que o Govei:'ri~ _dê a palavra, ~r._~residente, e que estenda a mão ao Río 
Grande do Sul ness-e dramático problema.e~ que vivem centenas de famílias, 
com o silêncio- do Governo Federal, corri a frieza das autoridades públicas. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Dirceü-"Ciifdoso. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTE· 
RIORMENTE. - . _.. -

o SR. PRESIDENTE\1tamir-Fr1mco) -Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lourival Baptista. --

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente e Srs~ Senadores: 

Apenas para uma comunicação sunlâria, desejo chamar a atenção da 
Casa para um acontecimento de real importância que passou, por assim di
zer, inteiramente desapercebido, na avalancha quotidiana do noticiário relati
vo aos problemas econômicos. 

Refiro-me, Sr. Presidente, ao primeiro Centro de Energia do País, cujo 
advento tornou-se possível com a assinatura de um Contrato da ordem de 
Cr$ 587 milhões especialmente destinados, nos termos do referido Contrato, 
ao controle da geração, distribuição e consumo de toda a energia do Parque 
Siderúrgico da USIMI_NAS. 

O Centro de Energia possibilitará, ainda, a racionalização e adequação 
da geração e consumo de gases, vapores e energia elétrica, além de contribuir 
para eliminar desperdíciOs. 

Qyavdo em pleno funcionamento, depois de instalado, e logo no primei
ro ano de operação, o Centro de Energ[a propiciará economias no montante 
estimado de- uss_-9~5 -milhões, fato esse que permitirá o retorno do investi
mento em menos de um ano. 

Não é preciso acentuar a grande iinportância decorrente do aproveita
mento racional dos gases da coqueria, aciaria e dos altos fornos) ensejando 
grande economia adicional de combustível. 

O documento foi_as_sinado, no dia 6 de abril de 1981, em Belo Horizonte, 
pelo Presidente da USIMINAS, Rondon Pacheco, e pelo Diretor de Desen
volvimento da Empresa, Luiz Eduardo Kikinger Abril. 

Pelo Consórcio da FUJINOR-FUJI ELECTRIC do Nordeste Sj A assi· 
naram os Contratos os Srs. Diretores, Josefina A. H. Morais, e Toshlo Suzu
ki. 

A FUJINOR, com fábrica instalada em Montes Claros, ê uma das qua
tro empresas aprovadas pelo CDI - Conselho de Desenvolvimento Indus
_tr_ial, para fabricação dos principáis modelos de instrumentos que integram 
sistemas de controle de processos industriais. 

Trata-se, portanto 1 de empreendimento pioneiro, de grande vulto, que 
virá contribuir Para maior raciOnalização e ampliação da siderurgia brasilei
ra, motivos pelos quais, coi'lgratulo-me, neste momento, com o Estado de Mi .. 
nas Gerais, com o Presidente Rondon Pacheco, com os Engenheiros, Tééni
cos, Operários e Administradores do Complexo Siderúrgico da USIMINAS. 
(Muito bem/) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Murilo Badaró. 

O SR. M'URILO BADARó (PDS- MG. Pronuncia o seguinte discur. 
so.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O jorrial Tribuna Tricordiana. editado na cidade de Três Corações, estâ 
comemorando na data de hoje 9 anos de exjstência ininterrupta. Dirigido pe
los Senhores Carlos Adolfo de Paiva e Luiz Carlos de Paiva, aquele órgão de 
imprensa mineira vem prestarido ao longo de sua história relevantes serviços 
à cidade de Três Corações e à regiãÇJ sul-mineii-a, área de sua influência mais 
direta. Pratícando jornafísmo sadio, dentro dos padrões superiores de ética e 

_ civismo, a Tribuna Tricordiana merece as homenagens do Senado Federal ao 
ensejo de tão grata efeméride. {Muito bem/) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Gastão MUller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (PP- MT. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Não há dúvida que a autonomia dos Estados de uma Federação, tem 
início com a autooomia dos seus Municípios, base a qual ergue-se toda a es
trutura de um __ Estado Federa~_'?· O Brasil até _o Império, foi um Estado Uni
tário m-as, com a Proclamação dã 'íiepública ado to u-se o modelo dos Estados 
Unidos, isto é, urna FederaÇão composta de: Estados Membros, unidos natu~ 
ralmente num todo que mantém a soberania nacional. Dentro dos Estados 
Membros, procuro"u-se e procUra-se, tambêm, respeitar a autonomia munici
paL 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de uns tempos para câ, essa auto no~ 
mia estadual e municipal vem sendo violentada pelo governo FederaL 
Extinguiu-se com a autonomía das Capitais e criou-se os Municípios das inti
fuladas áreas de Segurança, agredindo assim, de forma brutal e injustíficável 
a autonomia muniCipal e estadual. 

Quando se parte, conforme promessa jurada de público, pelo Senhor 
Presidente da República, para o retorno a plena democracia, não se justifica 
manter~se oS tais muniCípios de áre-as de Segurança e, pior ainda, ampliando a 
açào absurda do Governo Federal, na vida doméstica dos Estados, com ver
dadeira intervenção federal, através da nomeação de Prefeitos para os decan
tados Municipios das regiões de Segurança. Ainda agora, Sr. Presidente, Srs. 
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Senadores, o Presidente da República, edita o Decr~to_nq 85.952 datado de 29 
de abril próximo passado~ no qual regulamenta o Decreto-lei n~> 1.866 de 9 de 
março de 1981, que dispõe sobre a nomeação de prefeito municipal das decla
radas áreas de interesse da Segurança Nacional. 

Criou-se uma nova figura, ou seja,-o Prefeito Pró-tempore, aliâs, carica
tura, totalmente, esdrúxula na vida administrativa: e- pOlítica do Brasil. De
pois, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando se diz que o Senhor Presidente da 
República, ninguém nega, quer implantar uma democracia no Brasil mas, à 
moda da casa, dizem que estou exagerando. A democracia figueirediana é as
sim, isto é, com Prefeitos Pró-tempOre, Com Sub-legenda para eleições munici
pais e até agora, tainbém para Senador. Com a ameaça de ampliação da Sub
legenda para governador, com a agressão social, não é nem política, de vincu
lar o voto de Prefeito, ao voto de Governador e Senador, agressão sim, pois, 
vincular o voto de Prefeitõ ·a outro de outras áreas é a maior agressão que se 
pOde fazer ao eleitor dos Municípios deste País; proibir no papel as coli
gações, absurdo antidernocrãtico, pois em qualquer nação que se diz viver 
num regime de democracia plena, as coligações partidárias são fatos normais 
e corriqueiros, num processo político eleitoral e, outros casuísmos que devem 
estar sendo armados ou cogitados que, lógico, confirmam a minha assertiva 
que se está desejando instalar uma Democracia, à moda da casa, neste Brasil, 
mas, essa não é à moda da casa de todo o povo brasileiro, mas sim, dos even
tuais detentores do Poder, a começar pelo Senhor Presidente da República. 

Infelizmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em vez do governo do Se
nhor Presidente Figueiredo enviar mensagem extinguindo, totalmente, as 
Prefeituras de áreas de Segurança, dando ao povo de _todos os Municípios o 
direito de escolher os seus dirigentes, gera-se os Prefeitos Pró-tempore, etc e 
tal. 

E-lamentável, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que estou certo, que se esta
beleceu no Brasil, urna democracia à moda da casa mas, do Presidente Figuei
redo, não do povo brasileiro. 

Era o que tinha a _dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Saldanha Derzi. 

O SR. SALDANHA DERZI (PDS~ MS. Pronuncie o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores_: 

Acabo de receber, da Câmara Municipal de Campo Grande, um excpe
diente no qual me solicitam uma mariifestação sobre a necessidade de interfe
rência direta e urgente da ONU, .. no sentido de fazer cessar fogo na guerra 
que se desencadeia na República Libanesa". . 

Inicialmente, Sr. Presidente, fiquei-a pensar sobre o que teria a ver a po
pulação da capital sul-mato-grossense com as vicissitUdes por que passa, 
atualmente, povos que vivem tão distantes do BrasiL 

E me indaguei: QUantas pessoas, por volta de 1939, se importaram, no 
Brasil, com a guerra que se iniciava, naquela época, entre Alemanha e seus vi
zinhos. 

A maioria dos brasileiro_s não se abalo_u com as primeiras atrocidades~ 
dos nazistas mas, poucos anos depois, muitos morreram nos campos de bata
lha da Europa. 

O que de ínício;-parecía um problema localizado e de povos distantes de 
nós, transformou-se na Segunda Guerra Mundial, não s6 pelo processo de 
alienação dese.nvolvido contra o povo alemãO pelos nazistas, mas também 
pela inércia dos df!maís povos ·daquela época. 

Ã partir desta guerra que ceifou muitas- Vidas de brasileiros nossa gente 
começou a ter consciência de que nenhum povo pode mais viver isolado do 
que se passa em outros países, e a atuação do Brasil na Organização das 
Nações Unidas_ passou a se identificar como uma rCiVlndícação púmanente 
de paz. 

Hoje em dia, Sf~- PreSidente, a irriprenSa c!Sáiüf,--ã-Tã.lada e a televisada 
nos mostram os sérios prOblemãs que estão sendo tristemente enfrentados 
pelos povos do Oriente Médio-, ao mesmo tempo em que i"ndicam manifes
tações, em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, solicitando maior in
tervenção e energia da ONU na regiã-o lil?af!.~~·-onde os problemas dos povos 
palestinos, judeus e síriós-libaneses se acentuam ao n_ível de verdadeira guer
ra, dando vitórias aperiaS para- os maiores fâbricarites de armas do mundo e 
transformando a população sofrida e espoliada da região em verdadeiro esto
pim de uma nova guerra mundial. 

Não bastasse este acgumento para justificar nosso Interesse e· preoc_u:.: 
paÇ'ão pelo que ocorre naquelas terras distantes, lembraríamos que a popu
lação brasileira, formada pelo caldeamento de- raças que para cá ocorreram 
desde o início de nossa história, contou tomoufiüfCõlaboração efetiva da coló
nia libanesa para o seu desenvolvimento e configuração atual. 

Assim sendo, Sr. Preside"nte, seja pelo sentimentO de humanismo que to
dos possuímos, seja pela tradição de bom relacionamento que sempre manti-

vef!lOS com <?S povos daquela área conflagrada, seja pelos laços de união fa
miliar que braS-ileiros, tanto natos quanto natufalizados, criaram e maritém 
com eles, justifica-se que deixemos expressa nossa solidariedade diante do 
apelo que é feito pela colónia libanesa e pela Câmara Municipal de Campo 
Grande. 

Da mesma forma, se justifica que, desta tribuna, façamos um apelo ao 
Poder Executivo para que, através de nosso representante na ONU, falando e 
agindo em consonância com as angústias e aspirações da população brasilei
ra, manifeste nosso apoio total a medidas efetivas no sentido de que a ONU 
intervenha para fazer um imediato cessar fogo na guerra que se desencadeia 
em território do pacífico povo libanês. 

Como descendente de libaneses e, portanto, com melhores condições 
para sentir em maior profuitdidade o problema, não poderíamos, em hipótese 
alguma, deixar de atender o apelo que nos chega da Câmara Municipal de 
Campo Grande e que manifesta o ~r:seio de toda a colónia libanesa do Brasil. 
Apresentamos este apelo ao Executivõ Nacional, certos de estarmos expres
sando um sentimento de toda a Nação brasileira que sempre foi amante da 
Paz e o fazemos não só em no-sso nome pessoal, mas também no dos demais 
representantes de Mato Grosso do Sul nesta Casa, Senadores José Fragelli e 
Mendes Canale. 

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

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Amaral Furlan. 

O SR. AMARAL Ft:RLAN(PDS- SP- Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

A negociação coletiva não surgiu como uma resposta imediata ao 
problema da solução dos conflitos- trabalhistas. ~preciso que se lembre que 
ela é o resultado de um longo processo evolutivo e representa assim um está
gio mais avançado no curso do desenvolvimento das sociedades~ Além disso, 
SUJ_ propagação como forma pãi::ífica: de resolução dos conflitos, é ainda rela
trv't'"no espaço e no tempo. Na sua ausência, uiii dos 3 agentes da relação tra
balhista- o empr"egador, o erripregado ou o Estado- torna unilateralmente 
as decisões e as ímpõe às outras partes. 

No Brasil, a imposição das normas trabalhistas pelo Estado é o que pre
dominou hístoriciüi1Cnte;- e muitos traços desse sistema ainda sobrevivem. 
Hoje, no entanto, já se esboça no País um sindicalismo novo, mais consciente 
de seus próprios interesses e mais disposto a: lutar por eles. O antigo acertava 
ou até mesmo buscava a submissão das parteS ao interesse do Estado. O no
vo, amadurecido em razão de longas lutas e de amargas decepções, parecere
jeitar tanto o jugo estatal, corno -a opção revolucionãria, cuja estratégia de 
ação é o confronto, visando a destruição do empresário. 

Sua opção é a forma democrática de luta que aceita a ordem económica 
sob condições de um aperfeiçoamento permanente e sua tática básica é a ne
gociaç-ão, pois através dela o sindicato avança e acaba influenciando a pró
pria organizaçãO- social. Só se recorre à greve como recUrso extremo. Trata
se, enfim, de urna situação caracterizada pela necessidade de mútua sobrevi
v~ncia em que ambas as partes aceitam que seus objetivos podem e devem ser 
alcançados por meio da negociação continuada. 

Foi nesse contexto que surgiu, em fins de 1979, a Lei Salarial trazendo 
um novo estímulo à negociação coletiva como a melhor forma até então obti
da de se solucionai conflitos-trabalhistãS. Sua eficácia Para reduzir tensões 
decorre de urna razão óbvia: ela restringe a discussão ao índice de produtivi
dade, ou seja, ao ga!JhO salarial real. O básico, que é a manutenção do_ poder 
aquisitivo do salário, já está garantiao pelo rpecanisrno da _correção semes
traL _Este foi sempre o caráter crítico das negociações do passado, pois antes 
discutia-se a própria preservação do nível de vida do trabalhador. 

O próprio número de greves é um fato que bem indica o papel de pacifi
cadora das relações sociais que a lei desempenha. Em 1978, houve 179 greves 
-sendo 87% delas no Estado de São Paulo- em 79, o núrriero cresceu para 
400, enquanto em 1980, quando a nova lei já estava em vigor, ocorreram ape
nas 100 greves_, e quase todas legais, por serem devidas a atraso nos pagamen
tos. Assim, a lei salarial tem contribuído para a realização de vários acQrdos 
trabalhistas, podendo-se destacar entre eles o recente acordo entre os sindica
tos metalúrgicos de São ~aulo e a FIESP. Sobre este acordo, cabe salientar as 
palavras de Nildo Mazzini, um dos empresários envolvidos nas negociações: 

"A responsabilidade do acordo cãbt! também à política salarial 
que deve continuar, porque- representa ã reposição do poder aquisi
tivo do trabalhador que não deve ser mais uma vez sacrificado, a 
título de combate á inflação''·.- · -

Todavia, aPesar de sua forte contribuição social, a lei Salarial é criticada 
sob 3 aspectos: I'?) o de que é inflacionária; 29) seria causadora de desempre
go; J9) que a ela é preferível a livre n_egociação. 
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Quanto à primeira crítica, o pr6prio Ministro Macêdo tem reafirmado 
que a lei não é responsável pela inflação porque os reajustes são feitos poste
riormente, apenas corrigindo os efeitos da inflação sobre os salários, 
lembrando ainda que a mesma acelerou-se a partir do 29 semestre de 79, antes 
portanto da aprovação da lei. A segunda crítica também é rebatida pelo Mi
nistro Macêdo ao esclarecer! 

"Se a lei não"- é Causa da inflação, ela também não pode ser res
ponsabilízada pelo desemprego. O que leva a isso é a política deres
trição do crédito que está des_estirnulando as vendas." 

A propósito da terceira crítica, o Deputado Carlos Chiarelli (PDS -
RS) coloca bem a questão ao afirmar: -

"A livre negociação só poderia ser viável se os sindicatos de tra· 
balhadores tivessem liberdade e autonomia sindicais; ou seja, sem a 
tutela do Governo. Pois, não se pode falar em diâlogo entre as par
tes quando uma delas está amordaçada". E completou: "Chegar à 
livre negociação é o grande objetivo. Mas não se queira colocar a 
"carreta antes dos_ bois'' sob pena de destruir-se o conquistado e não 
se atingir o desejado. Altere~se, portanto, primeira a lei de greve". 

Ao finalizar, é oportuno ressaltar talvez o aspecto mais importante da 
Lei Salarial: sua ação como instrumento de justiça social e paz nacional. t 
meio eficaz de obter a paz, ao afastar da discussão o que foi sempre seu prin
cipal objeto, ou seja, a luta para compensar a desvalorização dos salários cau
sada pela innação, e dessa maneira age como uma peça básica no amadureci
mento do sindicalismo que, ao cooquisfar melhores salários, começa a reivin
dicar questões sociais mais avançadas. 

Como i"iistrumento de justiça social, não só permitiu ·a debate de outros 
itens fundamentais além das simples reivindicações salariais, mas veio contri
buir, com um pequeno passo porém seguro, e de maneira prática, para a reali
zação d_u tão defendido- mas até hoje -quase sem medidas práticas- pro
cesso de redistribuição de renda, ao atribuir o acréscimo de 10% sobre o 
INPC justamente aos mais desfavorecidos, aqueles que recebem até 3 salª#os 
mínimos. 

Em suma, a nova lei Salarial introduziu_ um cc_:mvi!_~ à negociação baliza
da- ou seja- a negociação do aumento real, oferecendo urna oportunidade 
que precisa ser bem aproveitada, e a partir da qual será possível traçar o rumo 
da negociação no _Br~Sp. Temos, assim~ uma lei que estimula e facilita a nego
ciação ao mesmo tempo que ~esencoraja o julgamento. Pois, da negOciação 
sai o acordo; do julgamento saem vencidos e vencedores~ Para o bem-estar do 
trabalhador e do empresáriá;emegavel a superioridade _do acordo. Para a 
harmonização do capital com o trabalho, é também inquestionável a vanta
gem da negociação. E, para o fortalecimento di demociacia, é indispensável a 
prática da negociação em busca -do acordo. (Muito bem.') 

O'sR. ·PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Frallcó Montq_ro. ... · 

O SR. FRANCO MÓNTORO (PMDB- SP- Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Seriad6i-es: 

A Secretaria de -llnprensa da Prefeitura Municipal de São Caetano do 
Sul, Sào PaulO,-aCaba de distribuir publicação denominada "Quatro anos 
construindo a cidade", que descreve as realizações da Administração Rai
mundo da Cunha Leite - João Dai. Mas nos últimos quatro anos. 

E admirável o volume de obras realizadas nos setores de assistência so
cial, educação, saúde, espurtes e lazer, saneamento bâsico e serViços munici
pais, que cumprem integralmente o Programa de Governo apresentado pelo 
Prefeito e pelo Vice-Prefeito durante a campanha eleitoral. 

A essa Administração, caracterizada pelo diálogo permanente em busca 
de soluções que atendam ao interesse público, envio daqui meus sinceros pa
rabéns, congratulando-me também com o poVo de São Caetano do Sul por 
sua eficiente e decisiva partiêipaç~o "no· deseilvoivTmento d~_ município. . 

Gostaria, também, de registrar a realização do XXV COiiSresso Estadual 
de Municípios, programado para o período de 17 a 22 de maio, em Ribeirão 
Preto, prom-ovido pela Associação Paulista de Municípios. 

As 571 cidades do Estado de São Paulo estarão representadas no debate 
do.s seguintes assuntOs de interes"se Comum: 

l -Urbanização Brasileira e qualidade de vida 
II -Abertura: Democracia Politica e Econôm-ica 
III - Alternativas Energéticas 
A defesa das comunidades municipais e seu fortalecimento constituem o 

objetivo dos Congressos anuais da Associação Paulisiã dos Municípios. 
Os municípios estão sendo os grandes sacrificadOs na vida pública brasi

leira: ficam hoje com apenas 3% do total de impostos, tixas e contribuições 
arrecadadas na localidade! Esse dado é suficíente para--dem6i1Strar a impor
tância da luta municiP"iilista. 

Os municípios constiTuem a base de nossa organização administrativa. 
São as células vivas- da NaÇao. A Nação nunca serã forte, se os municípios fo
rem fracos.-( tfuito bem ) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Concedo a palavra ao nobre 
Senador Raimundo Parente. 

O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Estado do Amazonas, vez por outra, é prejudicado por medidas que, 
certamente visando ao bem nacional, não se ajustam à realidade local, como 
se estivéssemos em um país homogéneo, de características não diferenciadas 
nos campos económicos ê sOciais. De-rato, algumas dessas providências, pe
los resultados altamente danosos à economia regional, acabam convertendo
se em instrumentos prejudiciais ao desenvolvimento nacional, gerando, ain
da, clima de insatisfação dificilmente contido pelos que, rio âmbito do Esta
do, arcam com a espinhosa missão de governar. Agora mesmo, Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, o meu Estado vê-se diante de restrição gravíssima que afe
ta fundamentalmente importantes setores de sua economia, sem lhes propor
cionar seque{il oportunidade de dialogar sobre as suas dificuldades, demons
trando o quanto aquela região é diferente das demais, consideradas corno um 
todo na medida injusta e atentatória aci1dnteresses gerais do País. Todos sa
bem que o Amazonas se apresenta em situação de desvantagem em relação às 
demais unidades da Federação, à vista da carêncíil de tecnologia adequada à 
regiãO, do valor dos investimentos fixos e da distância dos centros consumi
dores. Pois bem, esses evidentes e conhecidos fatores foram totalmente des
prezados quando da elaboração da Portaria n9 387, de 15 de agosto de 
1981, do Conselho Nacional do Petróleo, a qual determinou a suspensão dos 
fornecimentos de combustíveis derivados de petróleo para fins energéticos a 
indústrias de serraria, às ativídades agrícolas ou indústrias de Secagefn. de
grãos, folhas, madeiras e minérios, bem assim as pré-secagens em cerâmicas, 
a partir de i"' de janeiro de 1981. 

Ora, tal medida, tomada indiscriminadamente em relação a todos os 
consumidores do País, sem as necessárias caute!as em relação àqueles que, em 
concreto, apresentam situações singülares, só poderia ensejar- como _de fato 
ensejou- profundas distorções na atividade económica do meu Estado, pre
judicando a indústria, o comércio e a agricultura, sem que, com isso se conse-
guissem resultados altamente compensadores para a economia brasileira. 

Muito símples, Sr. Presidente, s·rs. Senadores, para Estados das Regiões 
Sudeste e S_ul, promoverem o cumprimento da Portaria n9 387, no prazo ali 
indicado,_ ainda porque os materiais de substituição, para adaptação da in
dústria ao uso de fontes alternativas de energia, são produzidos no Sul do 
País, o que, quando menos. não lhes acarretará despesa de transporte, como a 
que se evidenciara em demanda do meu Estado, o Amazonas. 

~ào desejamos, portanto, que o Amª-zonas fique excluído da problemá
tica geral que relaciona o comedimento global no uso dos derivados de pe
tróleo. Invocamos, tão-somente, que ao meu Estado seja deferido o tratamen
to a que fez jus, de acordo com as suas peculiaridades, ou seja, que o prazo de 
Süspensão-dos fornecimentos de derivados de petróleo, esgotado a 19 de janei
ro de 1981, seja renovado, para o Amazonas, até 1"' de janeiro de 1982, a fim 
de que as indústrias ali instaladas contem com período de tempo suficiente à 
readaptação de suas instalações, passando então a se utilizarem das fontes ai~ 
ternativas de energia, como recoinenda a política de contenção adotada pelo 
Conselho Nacional do Petróleo. 

Faço, portanto, desta tribUna ap-eio ao Sr. Ministro de Estado das Minas 
e Energia e ao Presidente do Conselho Nacional do Petróleo, no sentido de 
que acolham o indispensável alvitre que lhes proponho, objetivando o bem 
do meu Estado e do nosso País: (Muito bem/) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Nada mais havendo que tra
tar, vou enCerrar a pl-eSen-ie seSSão, designando para a sessão extraordinária, 
alltetiOrmente cOnvocada para as 18_ ~oras -e 39 mitlutos, a seguíilte 

ORDEM DO DIA 
-1-

Discussào;-em· primeiro turno, do ProjetO de: Lei da CâmaÍ'a n9 79, de 
_1980 (n' 3.671/80. na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da 
-RepúbHCá, que cria a 11 • Região da Justiça do Trabalho, o Tribunal Regional 
do Trabalho respectivo, iristitui a correspondente Procuradoria Regional do 
MinistériO -P~blico da União junto_ à}ustiça do Trabalho, e dá outras provi
déncias, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 149 a 152, de 1981, das Comis-
sões: 

- de Constituiç-ão e Justiça; 
- de Legislação Social; 
- de Seniço PUblico Civil; e 
- de Finan,'as. 
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Discussão, em seguitdo turno. do Projeto de Lei da Câmara _n9 80, de 
1980(n'3.423/80, na Casa de origem), de iriíeíatlva do Senhor Presidente da 
República, que cria cargos em comissão e _efetivos no Quadro Permanente da 
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2" Região, e dâ outras· Provi
dências, tendo 

PARECERES FAVORÃVEIS, sob n•s !26 e !27, de 198!, das Comis-
sões: 

--de s;ni(o Público Cil'il; e 
- de Flnanças. ~ -

O -SR~ PRESIDENTE (Itamar Franco) - Está encerrada a sessão. 

( Le~·anta-se a sessão às 18 horas e 28 minutos.) 

ATA DA 64~ SESSÃO, EM 14 DE MAIO DE 1981 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

- Extraordinária -
PRES!Df:NCIA DO SR- ITAMAR FRANCO 

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

Laélia de Alcântara - Jorge Kalume- Eunice Michiles - Evandro 
Carreira- Raimundo Parente- Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire 
-José Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvldio Nunes
Almir Pinto -José Lins- Mauro Benevides-:-:-- Agenor _Maria- Dii1arte 
Mariz - Martins Filho - Cunha Lima - Humberto Lucena- Milton 
Cabral- Aderbai Jurem a_:.. Marcos Freire- Nilo CQ_(~lbo- João Lúcio
Luiz Cavalcante- Teotõnio Vilela- Gilvan Rocha- Lourival Baptista
Passos Pôrto- Jutuhy Magalhães- Lom~tp Júnior- Luiz Víaria- Dir~ 
ceu Cardoso- João Calmon- Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Nelson 
Carneiro- Robt:rto Saturnino --Itamar Franco- Murilo Badaró- Tan~ 
credo Neves -Amaral Furian - Franco Montoro - Orestes Quércia -
Henrique Santillo- Lázaro Barboza -:-_Benedito Canelas- Gastão Mülier 
-Vicente Vuolo- Jos~ Fragelli- Mendes C3.nale- Saldanha Derzi
Affonso C amargo- José Richa- Leite Chaves- Evelásio Vieira- Dejân~ 
dir Dalpasquale- Lenoir Vargas- Pedro Simon- TarSo Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 60 Srs. Senadores. Havendo número regimentai, declaro 
ili~.~~ . 

Sob a protcção de Deus iniciãmos-tfOssos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Na sessão anterior foi lido o 
Requerimento n'i' 96, de 198 i, de autoria da Sra. Sçnadora Laélia de Alcânta
ra, solicitando que o tempo destinado aos oradores do Expediente da sessão 
de 13 de junho próximo, seja destinado a homenagear o_ ex-Senador Antonio 
M uniz Sodré. _ 

A matéria não pôde ser apreciada naqueiã oportunidade por falta de 
quorum. 

Assim, a Presidência~-irásubmeter o requerimento à deliberação do Ple-
nãrio- ri este momento: -

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam pe~maneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Serã cumprida a deliberação do_Plenãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câmara n~' 
80, de 1980 (n' 3.423/80, na Casa de o.rigem), de iniciativa do Se
nhor Presídcn_te d.a República, qUe cria cargos em comissão e efeti
vos no Quadro Permanente da Sec;retaria Regional do Tribunal do 
Trabalho da 2' Região, e dá outra$_ pio vidências, tendo 

PARECERES FAVORÃVEIS, sob n•s 126 e 127, de 1981, das 
Comissões: 

- dr: Serviço Público Civil; e 
- de Finãrl('as. 

Em -discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo _oradures, declaro encerrada a discussão. 
Nos termos do inc_iso_ II do art._322 do Regimento Interno, a matéria de~ 

pende, para sua i;.lprovação, do voto favor_ável ·aa rn-aioria_absoluta dos 
membros da Cãsa-;-devendo a votação ser feita pelo processo nominal. 

Tendo hav_idu. entretanto, acordo entre as_ Lid.eranças, a matéria foi 
aprovada, em }Q turno, simóolii:ámente. Assim, erri conso-nâhcia cOm aquela 
decisão, a Presidência irá submeter o projeto a Plenário, em segundo turno, 
pelo mesmo processo. 

Em votação. 
Os Srs. Se-nadOres que o aprovam permaneçam comO se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprçwado 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 80, DE 1980 
(N'i' 3.423/80, na Casa de origem) 

De inicfativa_ do Senhor Pre~idente da República 

Cria cargos em comissão e efetiv6s no Quadro Permanente da 
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho-Oa 2• Ré'gião, e dá ou-
tr_aS providências. -

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I 'i' Ficam criados, no Quadro_ Permanente da Secretaria do Tribu

nal Regional do Trabalho da 2' Região, os cargos em comissão e efetivos, 
constantes dos Anexos I e II desta lei. 

Art. 2~ Os cargos em comissão criados por esta lei, integrantes do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, código TRT. 2•-DAS-100, se
rão posicionados na respectiva escala de níveis por ato da Presidência do Tri
bunal, observado o disposto no art. }'i' da Lei n~' 6.075, de 10 de julho de 1974. 
- Art. 3'? A di:;tribuição dos cargos efetivos por classes e referências será 

realizada por ato da Presi_dência do Tribunal, cumpridos os percentuais de lo
tação flx<.i"dos pela legislação vigente. 

Art. 4~> O provimento de 31 (trinta e um) dos 74 (setenta e quatro) car
gos de A tendente Judiciário, código TRT. 2•-AJ-025, ora criados, ficá condi
cionado à vacância :e extinção determinadas pela Leí n~ 4.067, de 5 de junho 
de 1962, de 31 (trinta e um) cargos de Servente que foram, posteriormente, 
transformados em cargos de A tendentes Judiciário, nOmiilalmente identificá
veis. 

Art. ~': __ Ficam extintos, na vacância, 4 (quatro) cargos de Técnicos de 
Contabilidade, código TRT.2•NM-l.042, e f (um) cargo de Motorista Ofi
<ia1, código TRT.2•-TP-I.201, do Quadro Permanente da Secretaria do Tri
bunal Regíonal do Trabalho da 2• Região, decorrentes de transformação au
torizada pelo art. 6"' da Lei n"' 6.076, de 10 de julho de 1974. 

Art. 6'i' Aos cargos constantes destá Lei aplicam-se as disposiçêies conti
,das no Decreto-lei n"' 1.457, de 14 de abril de 1976, com as alterações introdu
zidas pelo Decreto-lei n9 1.760, de 7 de janeiro de 1980. 

Art. 7<,1 As despesas decorrentes da execução da presente Lei serão aten
didas pelos recursos orç-ament.áriOs próprios do Tribunal Regional do Traba
lho da 2• Região. 

Art. 8Q Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9'i' Revogam~se as disposíções em contrârio. 

ANEXO l 
(Lei n<:> , de de d~ 1980) 

SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2• REGIÃO 
CAR90S EM COMISSÃO 

_ Gru_po Denominação Código N'' de 
Cargo~ 

Diro:çào e AssessoramentoSub.secretário do 
Süpe-rior-es: Tribunal PlenoTRT .2'-DAS~ 102 OI 
(TRT.2•-DAS- 100) 

Assessor TRT.2•-DAS-l02 07 
Secretário de TurmaTRT2,-DAS-101 05 
Diretor de ServlçoTRT.2•-DAS-10 I 17 
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ANEXO li 
{Lein"' ,de de_ de't980-Art.l~'l_ 

SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2• REGIÃO 
QUADRO PERMANENTE 

Grupos Categorias Funcionais('ódigo 

Atividades de ApoioTécnico JudiciáríoTRT.2~-AJ-021 
Judiciário: Oficial de ~ustiça _ 

Avaliador TRT.2~-AJ-022 
Auxiliar JudictárioTRT-2'-AJ-023 
Agente de Segurança 

Judiciária TRT.2•-AJ-024 
Atendente JudiciárioTRT.2•-AJ-025 

Outras Ativídades deMédíco 
Nível Supcrior:Contador 
(TRT.l!-NS-900) Bibliotecário 

'i"RT.2•-NSC901 
TRT.2•-NS-924 
TRT.l•-NS-933 

No 
Cargo.~ 

133 

109 
269 

030 
074 

001 
002 
002 

Outras Atividades dt;Telefonist,fl TRT.2•-NM-1.044 002 
Nível Médio: 
(TRT.~~-NM-1.0-l-l) 

Artcsanatú: 
(TRT.2•-ART-700) 

' -· -

Artífice de Estrutura cte 
Obras e M:~ialurgiaTRT.2•-ART~701 005 
Artíftce de Mecânic3TRT.2~-AitT-702 006 
Artífice de Eletricidude e 
Comunicações TRT.2~-ART-703 003 
Artífice de (arf)Lntaria e 
Marcenaria TRT.2•-ART-70-t 003 
Artífice de Artes GráficasTRT.2•-ART-706 006 

Serviços de TransporteAgente d<;._ PortariaTRT.2'·TP-1.232 027 
Olío..:iul ~ l~orturia: 

(TRT.:!•-TP-1.:200) 

O SR. I'RESIUENTE (Itamar Franco)~ Item 2: 

do 

Discussão, em primeiro turno,' do Projeto de_Lei da Câmara n9 
79, de 1980 (n' 3.671/80-, na Casa de origem), de iniciativa do Se
nhor Presidente da República, que cria a i l• Região da Justiça do 
Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho respectivo, institui a 
correspondente Procuradoria Regional do Minisfério Público da 
União junto à Justiça do Trabalho, c dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 149 a 152, de 1981, das 
Comissões: 

- de Constitui{'ào ~ Justira; 
- de Lf!gislaçào SOcial: 
- de Sal'iço Púh/iço Çil'il: e 
- &> Finanças. 

Em discussão o projeto, ehcprimeiro turno. ·r Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, declaro-a encerrada. 
Nos termos do inciso li do art. 322 do_Regimento Interno. a matéria de

pende, para sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta dos 
membros da Ca~a. devendo a vqtação ser feita pelo processo -nominal. 

Entretanto, por acordo havido entre as L_ideranças, a Presidênçia irá 
submeter a matéria ao Plenário pelo processo-simbólico. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa. 1 
Aprovado. 
A matéria voltará oportunamente à Ordem d-o Dia" para o s·egündo turno 

regimental. 

f o seguinte o projeto apromdo. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 79, DE 1980 
(N' 3.671/80 na Casa de origem) 

D<' fniciarfva do Senhor Presidente da República 

Cria a 1 P Região da Justiça do Trabalho, o Tribunal Regional 
do Trabalho resp~cth'o, institui a correspondente Procuradoria Rcgio~ 
nal do Ministério Públic(_) da Llniào junto à Justiça do Trabalho, e dá 
outras pro,·idCncias. 

O Congresso Nacional decreta; _ _ 
Art. li' Ficam criados, por esta lei, a II' Região d·a JuStiça do Traba~ 

lho, que abrangerá os Estados do Amazonas e do Acr.e e os Territórios de 
Rondônia e Roraima, c, com jurisdição sobre a Ô1esina~ o TribUnal Regional 
do Trabalho da ll• Região, q_]Je.terá sede __ ~Jr!. Manatis. 

_ Art. 2"' O Tribunal Regional do Trabalho da 11 ~ Região será comp.asto 
de 8 (oito) ju.ízes, com veriCiinentos e vantagens previstos na legislação em vi
gor, sendo 6 (~eis) togados, de investidura vitalícia, e 2 (dois) classistas, de in· 
vestidura temporária, representan.res, respectivamente, doS empregados e em
pregadores. 

Parágrafo único. Haverá I (um) suplente para cada juiz classista. 
Art. 3"' Os juízes togados serão nomeados pelo Presidente da Repúbli

-Ca: 
I-4 (quatro) dentre Juízes do Trabalho Presidentes de Juntas de Ço~ci

Jiação e-]ulgamento, por antiguidade e por merecimento, alternativamente, 
com jurisdição na área desmembrada da 8! Região da Justiça do Trabalho; 

11- l(um) derltre integrantes dO~quadro de carreira do Ministério Públi
co da União junto à JUStiç-a do Trabalho; e 

III - 1 (_um) dentfe 3dvo~ados rio exercício efetiv~ da profissão. 
Parágrafo único. Pãra fins de pre"eirichimento, 'Jior merecimento, das 2 

(duas) vagas de jufz_togado reservadàs a magistrados de carreira, o Tribunal 
Regional do Trabãlho da 8• Região, dentro do prazo de dez dias, contadas da 
publicação desta lei, elaborará duas Hstas tríplices., atendido o disposto no in
ciso I deste artigo, _que serão encaminhada~ ao MinistéríO da Justiça, por in
termédio do Tribunal Superior do Trabalh_o. 

Art. 49 Os juízes cla_ssistas serão designados pelo Presidente d~ Re
pública, na forma dos arts. 684 e 689 da Consolidação_das Leis do Trabalho, 
dentre nomes constantes de listas tríplices organizadas pelas Associações Sin
dicais de grau superior, quê tenhãm sede no território da 11' Região. 

Parágrafo únfco. O Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, den
tro de dez dias contados da publicaçãO desta lei, mandará publicar edital con

- vocandQ_as_ As~ociações Sindicais, mencionadas neste artigo, para que apre
sentem, no prazo de trinta dias, suas listas tríplices, que serão encaminhadas 
pelo Tribunal do Trabalho ao Ministério da Justiça. 

Art. 59 Os Juízes do Trabalho Presidentes de Juntas e os Juízes Substi
flitús;-'que tenham, na data da publicação desta lei, jurisdição sobre o terd
tõrio da 1 I 11 Região, poderão optar por sua permanência, conforme o caso, 

-no Quadro da 8~' Região. 
§ I~'_ A opção prevista neste artigo serã manifestada, por escrito, dentro 

c!o praZO de trinta dias, contados da publicação da presente lei, ao Presidente 
do Tribunal Regional do Trabalho da 8' Região e terá caráter irretratável. 

S 2" Os Juízes do Traht~lho_.Presid(!,ntes de Juntas que optarem pela 8~ 
Região permanecerão servindo na li• Região, garantidos os seus direitos à 
remoção e promoção, à medida que ocorrerem vagas no Quadro da g, Re
gião, observados os critérios legais de preenchimento. 

Ar~._-6~'_ O Trib,unal Regional do Trabalho da 1 I • Região terã -a·compe~ 
tência atribuída aos ·Tribunais RegiOnais do Trabalho pela legislação em vi~ 
gor. 

Art. 7~'. O novo Tribunal será instalado e presidido, até a posse do Pre
sidente e V ice-Presidente eleitos de conformidade com as disposições da Lei 
Orgânica da Magistratura Nacional, pdo Juiz togado mais antigo oriundo da 
carreira de Juiz do Trabalho, computada a antiguidade na class_e de Juiz Pre~ 
sidenle de_ Junta ~de Conci(iaçào ~ ~u-lga~ento. 

Parágrafo único. O novo Tribunal aprovará seu Regimento Interno 
dentro d_o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de sua instalação. 

Art. 89 Uma vez aprovado e publicado o Regimento Interno, na sessão 
Que se seguir, o Tribunal elegerá o Presidente e o V ice-Presidente, de co!lfor
midade com as nõrmas da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. 

Art. 9"' Até a data da instalação do Tribunal Regional do Trabalho da 
1l ~ Região, fica mantida a atual competência do Tribunal Regional do Tra
balho da 8• Região. * 1"' Instalado o Tribunal Regional do Trabalho da 11• Região,_ o Presi
dente do Tribunal Regional do Trabalho da 8• Região lhe remeterá todos os 
processos oriundqs do território sob jufiSdiçào do novo Tribunal, que não te
nham recebido "visto" do Relator. 

§ 2"' Os processos que já tenham recebido ~·visto" do Relator serão jul~ 
gados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8~ Região. 

Art. !0. As juntas de ConciliaçãO e Julgamento sediadas nos Estados 
do Amazonas e do Acre e nos Territór[os de Rondônia e Roraima ficam 
transferidas, com seus funcionários e s~_acervo material, para oTribunaJ 
Regional do Trabalho d_a 1 t' Região, sem prejuízo dos direitos adquiridos e 
respeitadas as situações pessoaiS de seus juízes, vogais e servidores. 

* l9 Os cargos _existentes na lotação do Tribunal Regional do Trabalho 
da 8' RegiãO, -à ·que sê refere este artigo, são transferidos para o Tribunal Re-
gional do Trabalho da li • Região. -

§ '2:9--US jUíZcS-,~Võgllfs C' servidores -transferidos ni forma deste artigo 
continuarão a perceber vencimentos_ e vantagens pelo Tribunal Regional do 
Trabalho da 8~' Região, até que o orçamento consigne ao Tribunal criado por 
esta lei os recursos necessáriíls ao~ respecti_vo pagamento. 
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§ 311 Poder~o ser aprovcitado's ná Q~adro de Pessoal de;> Tribunal ora 
criado, em cargos equivalentes, o.s funcionários requisitados de -OUtros órgãos 
da Administração Pública Federal em exercício rias Juntas de Conciliação e 
Julgamento subordinadas à jurisdição, desde que haja concordância do órgão 
de origem. · 

Art. 11. Ficam criados, no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do 
Trabalho da li' Região, com a retribuição pecuniãria prevista na leSislação 
em vigor, 2 (duas) funções de juiz classista e 6 (seiSTCargos de juiz togado. 

Art. 12. Além dos cargos e funções transferidos ou criados na forma 
dos arts. 1 O e 11 desta lei, ficam criados no Quadro de Pessoª-1 da II' Região 
da Justiça do Trabalho, com os ve~cimentos e vantagens fixados pela legis~ 
laçào em vigor, 6 (seis) cargos de Juiz Substituto e os cargos em comissão 
constantes do Anexo I do presente diploma legal. 

Art. 13. O Tribunal Regioiuil do Trabalho da 11' Região, dentro do 
prazo de 90 (noventa dias) contados de sua instalação, abrirá concurso públi~ 
co de provas e títulos para preenchimento das vagas de Juiz Substituto, de~ 
pois de satisfeitO o disposto no Art. 51' desta lei. 

Art. I4. Os .cargos constantes_ do A_nexo I, d~_ que _trata esta lei, serão 
providos após a instUlação do Tribunal Re!:Úonã.l do Trabalho da li' Região 
com sede em Manaus, nos termos da legislação em vigor. 

Art. 15. Os-servidores atualmente lotados nas Juntas de Conciliação e 
Julgamento com jurisdição Oo tefrhório da 11' Região da Justiça do Traba~ 
lho poderão permanecer no Quadro de Pessoal_da 8' Região, mediante opção 
escrita e irn.tratável, manifestada ao Presidente do Tribunal respectivo, den
tro do prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação desta lei. 

Art. 16. Fica criada, como órgão do Ministé-do Público da União juntá 
à Justiça do Trabalho, a Procuradoria Regional do Trabalho da 11' Região, 
com a competência prevista na legislação em vigor. _ 

Parágrafo único. A Procuradoria regional do Trabalho da 11' Região 
compor-se-â de 4 (quatro) Procuradores do Trabalho de 2• Categoria, um dos 
quais será designado Procurador -Regional. 

Art. 17. Para atendimento da composição da Procuradoria Regional 
do trabalho da 11 • Região, ficam criàdos 4 (quatro) cargos de Procurador do 
Trabalho de 2f Categoria, os quais serãO preenchidos de conformidade CO!Jl a 
legislação em vigor. - - - - · 

Art. 18. Fica criado o Quadro de Pessoal da Procuradoria Regional do 
Trabal~o -~a _1_1'_ R:egiãó,- n~ for_t!lã dO Anex_o_ II desta lei! e __ ~e.us __ Cargos serão 
preenchidos de cõnfõrmidaãe- Com a legislação vigeni~, sendo-lhes, entretan
to, aplicados os mesmos valores de reajusta!ll_ento, cdtérios de gratificação e 
condições de trabalho fixados pelo Decreto-lei n'i' 1.445, de 13 de fevereiro de 
1976, com as alterações posteriores. 

Art. I9. O Ministério da JuStiça, ouvido ó ProcUrador-Geral da Justiça 
do Trabalho, promoverá a instalação da Procuradoria Regional do Trabalho 
da 11 ~Região. 

Art. 20. Os atuais SuplenteS de Juiz do Trabalho Presidente de Junta de 
Conciliação e JUlgamento da 8~ Região da Justiça do Trabalho que tenham 
sido declarados estáveis na forma da lei serão nomeados Juizes Substitutos do 
Quadro daquela Região, mediante prova de habilitação organizada e realiza~ 
da pelo referido Tribunal Regional. 

§ 111 Os Suplentes de Juiz do Trabalho Preside!lte de Junta de Conci
liação e julgamento das~ Região que, na data da publicaçilo desta lei, tenham 
exercício no territóriO da II' Região deverão submeter~se a prova realizada 
pelo Tribunal criado por esta lei e, se aprovados, integrarão seu Quadro, na 
qualidade de Juizes Substitutos. 

§ 2~> A prova de habilitação a qUe se ~refefe este artigo será realizada de 
conformidade com as inStruções expedidas pelo PresidentC-do Tribuna!Supe
rior do Trabalho e deverá estar concluída dentro de sessenta dias contados, 
conforme o caso, da publicação desta lei ou da iTistalação- do Tribunal Regio
nal do Tfabalho da II' Região. 

§)'i' Os Suplentes de Presidente de Junta que não se inscreveram ou não 
forem aprovados permanecerão no exercício de-s-ua-s funções, nas êOndiçOes 
atuais, passando a constituir quadro em extinção, ficando -desde logo extintos 
os demais cargos de Suplente de JuiZ do trab-àiho Presidente de Junta existen
tes na 8"- e na 11"" Regiões. 

Art. 21. Os juizes nomeados na forma do art. )'1_desta lei tom.arãopos
se, em Brasília, perante o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ou, 
por delegação deste, em Manaus, perante o Presi~ente do Tribunal de Justiça 
do Estado do Amazonas. 

Parágrafo único:- A posse dos juízes nomeados na forma do art. 3.,., des
ta lei deverá realizar-se dentro de 30 (trinta) dias contados da nomeação; 
prorrogáveis por mafs trinta, em caso de fárça inaior, ajuízo do Presidente do 
Tribunal Superior do Trabalho ou, qu"ando for o_ caso, do Presidente do Trí~ 
bunal de Justiça do Estado do Amazonas. 

Art. 22. Compete ao Trtbunal Superior do Trabalho, através de seu 
Presidente, tomar todas as medidas çle n~tureza administrativa para insta~ 
lação e funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho da li' Região. 

Art._ 23. O Poder Executivo fica autorizado a abrir créditos especiais 
aié limites ·de CrS 50.000.000,00 (cinqUenta milhões de cruzeiros), e de CrS 
~5.000.000,00 _(vinte e cinco milhões de cruÚiros), para atender às respectivas 
de_spesas iniciãis de organização, inStalação e funcionamento do Tribunal Re~ 
gional do Traba-lho da I i"" Região e da Procuradoria regional do Trabalho da 
ll' Região. 

§ 19 Os créditos aos quais se refere este artigo serão consignados, res
pectivamente, em favor do tribunal Superior do Trabalho e do Ministério 
Público da União }unto à Justiça do Trabalho. 

§ 211 Para atendimento das despesas decorrentes da abertura dos crédi~ 
toS espeCiaiS au1orfZados n-este artigo; o Poder Executivo poderá c_ancelar do
tações consignadas no orçamento da 8' Região da Justiça do Trabalho, desti
nadas a despesas que seriam realizadas pelas Juntas de Conciliação e Julga~ 
menta desmembradas, outras dotações, bem como utilizar dotações constan
tes do orçamento do Ministério dei- Ju-stíÇ-a. 

Art. 24. Esta Leí entrarâ em Vigor na data de sua publicação. 
Art. 25. Revogam~se disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- O Sr. Senador Franco Monto
ro enviou à Mesa projeto cuja tramitação, de acordo com o disposto no art. 
259 III, a, do Regimento Interno, deve ter início na Hora do Expediente. 

A proposição será anunciada na próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE_ (Itamar Franco)- Nada mais havendo a tratar, 
vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de ama-
nhã a segUinte" · 

ORDEM DO DIA 

I 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 70, DE 1980 
(Em regime de urgência- art. 371. "c", do Regimento Interno) 

Projeto de Lei do Senado n"' 70, de 1980, do Senador Humberto Lucena, 
que dispõe sobre coligação partidária, e dâ outras providências, tendo pare
w-oral, da Comissão de Constituição e JuSUÇa, pela constitucionalidade,ju
rídicidade e, no mérito, pela rejeição. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado nll 303, de I 979~ 
DF, que instituí a taxa de limpeza pública no Distrito Federal, e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 710 a 712 e 1.029 a 1.03 I, de 1980, das Comissões: 
_-de Constituicão e JustiÇa -/P pronunCiamento: pela constitucionalida

de ejuridicidade; 211 pronunciamento: (reexame solicitado em plenário) favorá
vel, com Emenda n'? 3~CCJ, que apresenta; ]P pronunciamento: (prestando es~ 
clarecimento solicitado pela Comissão do Distrito Federal); 

-do Distrito Federal - /?pronunciamento: favorável, nos termos das 
Emendas de n<:>s I e 2-DF, que apresenta, com voto vencido, em separado, do 
Senhor ltamar Franco; 2P pronunciamento: favorável ao projeto e à emenda 
da Comissão de Constituição e Justiça; e 

-de Finanças, favorável ao -Projeto e às emendas da Comissão do Dis~ 
trítO Federa(, CorTI voto vencido dos Senadores Affonso Camargo e José Ri~ 
cha. 

3 

Votação, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade, 
nos termos do art. 296 do Regimento Interno)~ do Projeto de Lei do Senado 
n'1 305, de 1977~Complemerltar, do Senador Itamar Franco, que dá nova re
dação aos parágrafos 29, 39, 4~> e S'í', e_ acrescenta parágrafos (antigos e novos) 
à Lei no 5. 172. de 25 áe outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), tendo 

PARECERES, sob n•s 222 e 1.233', de 1979, e 1.0!3, de 1980, da Com is· 
são: 

-de Conslituiçào e Jusrit;a -JP pronunciamento: pela inconstitucionali~ 
dade, com voto v_encido dos Senadores Tancredo Neves, Cunha Lima, Hugo 
Ramos e Amaral Furlan; 2? pronunciamento: (reexame solicitado em ple~ 

nário) ratificando seu parecer anterior; e JP pronunciamento: {reex~me solici
tado em plenãrio) mantendo-seus pareceres anteriores. com voto vencido dos 
Senadores Leite Chaves e Cunha Lima. 

4 

Votação, em turno únic~ (apre~iaçào preliminar da constitucionalidade, 
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n9 196, de 1979.-Complementar, do Senador Franco Montoro, que dispõe 
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sobre o pagamento d(:: pensão aos dependentes do trabalhador rural falecido 
antes de 31 de dezembro de 1971, tendo 

PARECERES, sob nos 43 e 1.005, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça -JP pronunciamento: pela inconstitucionali~ 

dade, com voto vencido dos Senadores Leite Chaves e Cunha Lim-a; 2P prd-_ 
nunciamento: (reexame solicitado em plenário) mantendo seu pronunciamen
to anterior, com voto vencído-dos Senadores Leite Chaves e Cunha Uma. 

5 

Votação, em turno único; do Projeto de l~_esolução n9 172, de 1980 (apre
sentado peta ComissãO de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.258, 
de 1980), que autoiiza o (}ovei-iio do Estado de Mato àrOsS:o dO Sul a-elevar 
em Cr$ 1.785.620.157,75 (um bilhão, setecentos e oitenta e cinco milhões, 
seiscentos e vinte mil, cento e cinqüenta e sete cruzeiroS e Setéhtá e ciilco cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.259 e 1.260, de !980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;e 
-de Munictpios, favorável. 

6 

Votação, em turno úniCo, do ProJeto de Resolução n9 177, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia conio cOnclusão de seu Parecer n9 1.273, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de MoSs-oró (RN) a elevar em 
Cr$ 315.464.652,36-Ttrezehtos e quinze milhõé:s, quatrocentos e sessenta e 
quatro mil, seiscentos e cinqüenta e dois cruzeiroS e trinta e Seis Centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.274 e 1.275, de !980, das Comissões: 
-de Constituição- e Justiça, pela constitucionalidade -e jt.i.i·idicidade; e 
-de Municípios, favorável. 

7 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução·nQ 178, de 1980 (apre
sentado pela Comissão âe Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.277, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio daS Pê'dras (SP) ~elevar 
em Cr$ 29.983.645,00 (Vinte e nove ínithões, noVecentos e oitenta e tr-ês mil e 
seiscentos e quarenta e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolida-
da, tendo _ - -- -~ 

PARECERES, sob nos 1.278 e 1.279, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constituciollalTdaâe e jufidicidade; e 
-de Munidpios, favorável. 

s 
Votação, em turno UriTC(i, "do Pr.õfetO de R.éSõlllção n9 179",-de t"980 {apre: 

sentado pela COmiSsão de -Ecorioniia como COnclusão de seu Parecer n9 I .280, 
de !980), que autoriza a Prefeiturà Municipal dé São Joaquim (SC) a elevar 
em Cr$ 1.530~000,00 (um milhão, quinhentos e trinta mil cruzeiros) .o mon
tante de sua dívida consolidade, tendo 

PARECERES, sob nos 1.281 e 1.282 de !980, das Comissões 
- de Constífuição e JuStiça, pela constitucioilaHd-ide e: juridicidade; e 
-de Munidpios. favorável. 

9 
Votação, em turno único, do Projeto de ResolUção ri.9 180, de 1980 (<ipre-=

sentado pela Comí.Ssão ~de Economia como concluSão d~ seU-Parecer n9 1.283, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura ~_unicipal de ArarijJina -(P~) e elevar em 
Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.284 e !.285,de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucíonalidade ejuridCcidade; e 
-de Municípios, favorável. 

10 

Votação~ em turno único, do Projeto de ResOluÇão n9 18 C ·ae 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia cornO cori.cluSão de seu Parecer n9 1.286,_ 
de 1980), que autoriza a Prefeitura MuniciPal de Ãrês (RN) ~-elevar em Cr$ 
1.448.100,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil e cem cruzeiros) 
o montante de sua dívida conso.lidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.287 e 1.288, de !980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucion-ãli(fade e jur~di_cidade; e 
-de Municfpfos,- favorável. 

11 

Votação, em turno único, do Projeto· de Resolução n9 182, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.289, 
de 1980), que auto~riza a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) a ele
var em Cr$ 23.600.000,00 (vinte e três milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.290 e 1.291, de 1980, das Comissões: 
-de Consrituiçào e Justiça, pela constitucíonalidade e juridicidade; e 
- d,> _Munici'pios. favorável. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 183, de 1980 (apre
sentado pela COmissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 1.292, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura f\.funictpal ae Campos Belos (GÜ) a elevar 
em Cr$ 895.100,00 (oitocentos e noventa e cinco mil e cem cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.293 e 1.294, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justira, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de_ Municfpios. favorável. 

13 

Votação, em:_tyrno único, do Projeto de R~solução n9 184, de 1980 (apre
sent<I:çio pela Comissão de Economia como _conclus_ão d~ seu Parecer n9 1.295, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal dé Dueré (GO) a elevar em Cr$ 
767.700,00 (setecentos e sessenta e sete mil e setecentos cruzeiros) o morítante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.296 e 1.297, de !980, das Comissões: 
~de ConstituTçào oe Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
~de Municípios, favorável. 

14 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'1 189; ! 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'~ 1.310, 
de 1980), que autoríza a Prefeitura Municipal de Pedro Velho (RN) a elevar 
em CrS 2.909.3'00,00 (dois milhões, novecentos e nove rÚil e trezentos cruzei
ros) o montante de sua- dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.311 e 1.312, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela coiiStitU.cionalidade e juridicidade; e 
-de Municfpios. favorável. 

JS 

Votação, em tuino único, do Projeto de-Resolução n9 194, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.325, 
de 1980), que autoriza a Prefeitur~_ Muoidpal de Teresina (PI) a elevar em 
Cr$ 37.265.300,00 (tríntã e sete milhões~ duzentos e sessenta e cinco mil e tre
zentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.326 e 1.327, de 1980, das Comissões: 
-_de Constituição e Justica, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munidpios, favorável. 

16 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 201, de 1980 (apl-e
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 1.345, 
de 1980, com voto vencido, em separado, do Senador Lázaro Barboza), que 
"aUtoriza o Governo do Estado de Goiás a realizar operação de empréstimo 
externo, no valor de US$ 35,000,000.00 (trinta e cinco milhões de dólares 
norte-americanos), destinado a financiar programas do Estado, tendo 

PAREÇER, sob no 1.346, de 1980, daC~omissão: 
~de Constituirão e Justiça, pela co11:stitucionalidade e juridicidade. 

l7 

Votação, em-turno único, do Projeto de R.esoluçâo n9 1, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Fiilanças como conclusão de -seu Parecer n9 4, de 
1 ~81, com voto vencido do Senador Lázaro Barboza), que autoriza o Gover
nõ-âo Estado de Pernambuco a realizar empréstímo externo, no valor de USS 
25,000,000.00 (vinte e cinco inilhões de dó"tares norte-americanos) Ou o equi
valente em outra moeda, destinado ao desenvolvimento agropecuário do Es-
tado, tendo _ _ __ 

PARECERES, sob nos 5 e 6, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
~de Municípios, fa_vorâvel. 

18 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'1 21, de 1981 (apre~ 
sentado pela Corriissão- de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 108, de 
1981, com voto vencido dos Senadores José_fragelli e AffOnso Camargo), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de de São Caetano do Sul f<;:O\ 1 realizar ope
ração de empréstimo externo, no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões 
de dólares norte-americanos), destinado a financiar o programa de investi
mentos urbanos, tendo 

PARECERES, sob n's 109 e I 10, de 1981, das Comissões: 
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e I :dicidade; e 
-de Municípios, favoráveL "' 
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19 

Votação, em turno único, do Projeto de Resoluçãon<l 20,"de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclUsão de sçu Parecer n<l 106, de 
1981), que autoriza o GoVerrio do Estado do Rio Grande do Norte a realizar 
operação de empréstiino externo, no Valor de US$ 20,000,000.00 (vinte mi
lhões de dólares), destinado a financiar programas de empreendimentos in
dustriais, agroindústria, infra-estrutura e promoção social, tendo 

PARECER, sob n• 107, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridícidade. 

20 

Votação, em prímeirô tUrno, do ·i,-rOjeto de Lei do Senado n<1 351, de 
1979, do Senador Roberto Saturnino, que dispõe a resPeito da especialização 
de engenheiros e '.trquitet(')~ c::- "Engenharia de Segurança do Trabalho" e da 
profissão de .. Té-~ni~ dt: SegUr"an1,. ... -i .abalho", e estabelece providências, 
tendo 

PARECERf$, .,,;, "'' 863 a 865 de 1980, das ComissÕes: 
-de Consu.uicoo e .Justiça, pela conStiúlCionalídade e juridicidade, com 

emenda que apresenta, de número 1-CCJ; 
-de Legislarão Social, favorável ao projeto e à emenda da Comissão de 

Constituição e Justiça; e 
-de Educação e Cultura, favorável ao projeto e à emenda da Comissão 

de Constituição e Justiça. 

21 

Votação, em primeiro turno (apreCiação prelimiriar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n~' 49, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que eleva o valor da impor
tância a ser depositada cm favor do ernpregado, quando rescindido seu con
trato sem justa causa, alterando o artigo 69 ~a Lei do Fuodo de Garantia do 
Tempo de Serviço- 5.107, de 13 de setembro _de 1966 -~e determina outras 
providências, tendo 

PARECER, sob no 1.026, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto venci

do, em separado, do .S.enador Cunha Lima e voto vencido dos Senadores 
Franco Montoro c Tancredo Neves. 

22 

Votação, em primeiro turno (~prcciaÇào preliminar ,da juridicidade, nos 
termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n"' 
357, de 1979, do Senador Orc5tcs Quércia,_ que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para ns coveiros e empregados em cemitério_s, tendo 

PARECER, sob n' 1.006, de 1980, da Comiss~o: 
-de Constituição e Justiça;--pe!a- injuridicidade, com voto vencido dos 

Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e vo{o eril SeParado do Senador Ader
bal Jurema. 

23 

Votação, em primeirO turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n~' 142. de 1980, do Senad9r Orestes Quércia,- alterando dispositivo da 
lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Pre
vidência Sociãl, tendo 

PARECER, sob n' 1.034, de 1980, da Comissão: 
-de Canstftuiçàâ e "JustiÇã; pela inconstitucionalidade. 

24 

Votação. em primeiro turno (ãpredàÇão PreHn1inar da co_nstitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se~ 
nado n9 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do Imposto de 
Renda o 1.31' .salário, tendo 

PARECER, sob n' 64, de 1981, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

25 

Votação. em primeiro turno (aprecíação preliminar da constitucionali
dade cjurididdadc, nos termos do art. 296 dO- RCgiillento Interno), do Proje
to de Lei do Senado n<? 163, de 1980, do Senador Orestes Quêrcia, que dispõe 
sobre a concessão de aposentadoria especíal para os garçons, tendo 

PARECER, sob n' 1.009, de 1980, da Comissão: 
-de Constituição e Justi('a, pela inconstitucionalidade e injuridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- &tá encerrada a sessão. 

Lel'anta-se a Sessão às 18 horas e 40 minutos,) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CAR
REIRA NA SESSÃO DE 27-3-81 E QUE, ENTREGUE À REV!
SÀO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM. Pronuncia o seguinte 
discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A três de junho de 1978, foi assinado o Tratado de Cooperação Amazó
nica, entre o Brasil e todas as repúblicas que lhe são limítrofes na área amazó
nica- Guiana, Suriname, Venezuela, Colômbia, Peru, Equador e Bolívia
constituindo um grupo de oito nações interessadas na preservação e no desen
volvimento da PANAMAZÚN1A. 

Decorridos, portanto, quase três anos da assinatura do tratado e nada de 
concreto, de palpável, de objetivo, foi conseguido, a não ser troca de notas, 
troca de cumprimentos, troca de intenções que, ano passado, aconteceram em 
Belém do Pará, com maior estardalhaço. Entretanto, nada viável, ou concre~ 
to, foi ~~alizado até agora em favor do aproveitamento racionar da Amazô~ 
nia, iSto -é, um aproveitamento relacionado ao seu valor biológico, dentro do 
_equilíbrio climatológico, não só do setentrião americano, do sul, mas de todo 
o orbe. 

Já faz algum tempo, desta mesma tribuna, aventarnos a possibilidade da 
instalação de uma universidade biológica amazónica, que teria sua sede no 
território amazónico, ocupando-se primordialmente de uma biologia amazó
nica. estudando todos os valores biológicos inerentes à Amazônia. Infelizme 
nte, a idéia caiu no vazio, como caem todas as idêias, neste caldo de cultura 
autoritário, que se preocupa mais em silenciar as vozes discordantes, como 

·aconteceu anteontem com a Tribuna da Imprensa, no Rio de Janeiro, sob o 
cJiamo inconfundivel, sob a pena caus!icante do grande jornalista Hélio Fer
l)andes. 

Mas, Sr. Presidente~ chega-me às mãos um trabalho da lavra do Profes
sor Altino Berthier BrasH, estudioso da Hiléia, um amazonólogo que como 
Oficial do Exército, pcrvagou todas as fronteiras; hoje está reformado. Já ofe
receu os seus serviços ao Planalto, como conhecedor da GRANDE USINA 
FOTOSSINTÊTICA, como orientador para a elaboração de uma política 
ecológica para a Amazônia, mas foi ignOrado. Não ínteressa ao Palácio do 
Planalto um assessor impregnado do telurismo amazônico, capaz de opinar 
contru a sua devastação. 

O professOr AI tino Berthier Brasil é articulista, pontificando no Corrdo 
do Povo, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e remcteu~me um trabalho me
ticuloso, analista, profundo, enfatizando a necessidade da instalação de uma 
fundação cultural pan-amazônica, em Manaus, local privilegiado por estar 
no centro geofísico da Hilêia, o que não significa urna exigência, desde que se 
instale em locai com apoio para sua plena realização - inventariar a Biota 
Arnazônica. 

Propõe o Professor A !tino a instalação de uma fundação, que seria man
tida pelo Tratado de Cooperação Amazônica. Todos os países integrantes ç!Q 
Tratado contribuiriam e administrartam a fUndação, através de um sistema 
de rodízio, ainda a definir, que poderia at~ ser por ordem alfabética com a du
ração de um ano ou mais. 

Todos os países integrantes dirigiríam a fundação; ela contaria com a 
participação de todos. 

O Professor Altino Berthíer Brasil está imbuído da melhor boa vontade, 
como conservacionista que _ê, do melhor coturno, estudioso da Amazónia, 
chegando até à análise pormenorizada, como o fato de investigar a origem da 
coloração dos rios amazônicos. O seu interesse em torno do assunto é tão 
grande que sobrevoou as lagoas policrômicas, na área limítrofe com a Co
lô_mbia, no Municipio de São Gabriel da Cachoeira, no Brasil. Lagoas que 
têm vãrias cores, uma próxima a outra, porém. cada uma com sua tonalidade, 
desde o azul-turquesa até o amarelo-âmbar, ao negro-bistre, e assim por dian-
te. 

O Professor insere, no Correio do Pov;; do dia 8 de março, a sua propos
ta, e me encaminhou um exemplar. Diz ele, em determinado trecho, especifi~ 
camente, a propósito da Fundação: 

Fundação 
Baseado no que facutta o próprio Tratado, julgamos que pode

ríil ser bem recebida a idéia de criar um estabelecimento de alto nirel. 
de conflabi!idade indiscutú·el. onde cientistas dos pai'ses signatáriOS 
pudessem, desde logo, unir esforços e minimizar custos em busca das 
chamadas "vocações amazônicas.,_, inicialmente, o objetivo seria o 
/(!,·antamento de dado_s e a formação de quadros. Depois, a Fun
dação se encarregaria de identificar as opções econômicas aplicáveis 
à Pan-Amazônia: de estabelecer bases para uma agricultura equato
rial; de proma~·er a pesquisa genética de sementes e de exemplares bo~ 
tánicos; de viabilizar uma tecnologia para o aproveitamento das vár-
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zeas;-dc avaliar o potencial pesqueiro e cte orientar projetes de pisci
cultura; de estabel.ecer normas de conservação e aproveitamento do 
potendal hidropotável; de recomendar tecnologia para a criação de 
búfalo, capivara, anta, paca, mutum, jacu, tartaruga e peixe-boi; de 
padronizar plantas de rnicroidrelétricas~ 

Preconiza a utilização de microidrelétriCaS-na Amazôriia: Nunca jamais 
as médias hidrclétricaS. qüando impõe~·n. sempre.a inundação de uma área 
considerável. Toda inundação na heresia agrlde nichos e'cológicos, ecossiste
mas que ainda não foram inventariados. Dai, a periculosidade das hidrelétri
cas de grande monta na Amazônia. 

Pf'ossigo: 

Para serem implantadas na área; da dissemínação de biodiges
tores eco_n_ômicos pela região: do lev'ailtarri.enio- do potencial iingüís
tico e cultural das sociedades tribais, etc. Erlfun,- de estabelecer uma 
estratég'la capaz de planificar o futuro, tirando proveito dos erros 
cometidos e regulando toda e qualquer intervenção no conjunto do 
macrocosmo amazônico: floresta-solo-água. 

Tal fundação, uma espécíe -de--órgão doutrinário e norrrlativo, 
teria efetivo igual para cada país participante ·e desenVolveria ativi
dade discente- de pós~graduação e de consultoria empresarial. Pode
ria ter direção fófatíva, rár ordem alfabética dos paíseS mantenedo· 
res. A sede pod!!ria ficar em Manaus. pela simples razão de ser esta 
cidade o centro geométrico do grande polígono amazónico. 

Sr. Presidente, o Professor A !tino Berthier t'em uma sensibilidade muito 
grande à problemática amazônica. Vem publicando artigos semanais no Cor
relo do Povo. revehndo uma técnica e um conhecimento. muito grande da 
flrea. Ele que e Comnel reformado, do ExércitO, Com a merhOr folha de ser
viços prestados à Nação, com curso da Escola Superior de Guerra, talvez seja 
ouvido. 

Ninguém melhor do que o Brasit para_ dar este passo, sugeri~ do e insis
tindo na instalação dessa fuildaçào- que pOderia ser a Universidade Biológica 
Pan-Americana da Amazônia. 

Sr. Presidente, corroborando na necessidade imperiosa de um centro de 
estudos unificados na· Amazônia, para o seu inventário, trago à discussão 
uma iniciativa do melhor jaez, promovida Peta Instituto N·acional de-Pesqui~ 
sas da AmaLôniã-·o lNPA, que acaba de instalar um Centro de Pesquisas de 
Produtos Florestais, -

Permito-me ler o excerto do Jornal do Comércio, do RiO de Janeiro, de 18 
de março de 198!, que aborda o assunto: 

CPPF AMPLIA ESTUDO NA-MATA -AMAZÓNICA 

Manaus- As madeiras menos nobres- ou quase desconheci
das - da Amazônia terão um melhor aproveitamento tecnológico 
industrial a médio e a longo prazos, com a identificação das espécies 
que poderão servir, numa exploracào racional e planejada, de alterna
tivas à sua melhor utilização pelo setor índustrial local ou nacional. 
Esse trabalho será executado pelo Centro de Pesquisa de Produtos 
Floresrais.(CPPF), recentemente criado e que se torna assim no mais 
novo órgão de pesquisa que atuará nã Amazônia visãfido identificar 
alternativas rentáveis de aproveitamento racional da floresta tropi
~..:al. 

O centro, que será mais um departamento especializado do Ins
tituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA) no trato e na pes
quisa pura -sobre o manejo florestal da região ... 

Sr. Presidente, faço um parêntese para, m3is uma vez, ressaltar um subsí
dio em favor das minhas teses e, principalmente, daquela que mais enfatizo: a 
Amazônia é: desconhecida. dela nada se sabe, haja vista o INPA criar um cen
tro de pesquisa de produtos no restais, para coffieçãr a catalogar espécies co~ 
mcrciávcis. 

Um universo tptalmente desconhecido e, diante dele, o Sr. Presidente do 
IBDF, Mauro Reys~ crctina e cinicamente diz: que esse universO deve Serre~ 
movido para produzir alimentos. 

Mas. Srs., pergunto; onde está a fábrica mais perfeita de alinlentos do 
Phmeta Terra? Está exatamente na Amazônia, é toda a Amazônia. E sendo a 
fábriL:a mais perfeita. de alimentos do Pfaneti, por que derrubá-la? Para subs~ 
tituir por quê? Como? Com que Certeza'? Com que segurança? Se aquela que 
jfl estú montada, aquela que Deus montou na Amazônia, está funcionando 
perfeitamente, só nos falta inventariá-la, para a-proveítai:'mo.S·a sua produção 
em benefício da humanidade. 

O óleo de copaíba, árvore nativa e abundante na Amazónia, pode serre
tirado da árvore e colocado, diretamente, no motor de explosão diesel e nada 
acontece, a não ser o funcionamento perfeíto· do motor. 

SãO est8..s realídades amazônicas que a usina oferece e que teimamos em 
.querer substituir por um manejo que não conhecemos. A sociedade capitalis
ta se!v_a,gern, com seu consumo imediatista, está querendo adivinhar na Ama
zônia pura loteria, está fazendo mágica besta, atê meter o navio no fundo. 

E o. testemunho está aqui: 
-·o c-entro, que será mais um departamento especializado do Ins

tituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) no trato e na 
pesquisa pura sobre o manejo florestal da região. 

Por quê? Porque ainda não se conhece o manejo da Floresta Amazónica. 
Não_ se conhece o_ m?-nejo racional sustentável, da Floresta Amazónica. Quem 
disser que o conhece está mentindo, está mentindo mesmo, e será responsabi
lizado pelo crime. 

Trago no boJo dó trabalho do ProfessOr Altino Berthier Brasil, o depoi
mento do Professor Jack C. Westoby, PhD em Economia e Engenharia Flo
restal, Diretor do Departamento Florestal da F AO, Organização das Nações 
Unidas, para alíriientação e agricultura, com mais de 30 anos de experiência 
em selvas tropicais úmidas. Diz ele, Sr. Presidente: .. Não estã ainda Identifi
cada uma téçnica segura para um manejo das florestas tropicais úmidas". 

Não existe esta técnica para as florestas tropicais úmidas quanto mais 
para a floresta amazônica, que é completamente diferente de qualquer outra, 
mesmo que essa outra seja tropiCal e úrriida.' 

Quero advertir o Senado e a Nação de que quando alguém afirma que ê 
possível q aproveitamento racional da Floresta Amazónica, ele estã mentin
do, está chutando. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores~ nenhum têcnico no mundo tem a 
equação, o módulo, a fórmula do manejo racional sustentável da Floresta 

-Amazônica. Temos-o hlódulo para·a taiga russa1 para outras florestas, a Fi
landeza, a do Congo Belga, mas não temos para a Amazônia, porquanto ela é 
multipluri-heterogênea. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN}- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Ouço o ilustre Se
nador Agenor Maria, com muita honra. 

O Sr. Agenor Afaria (PMDB -· RN)- Senador Evandro Carreira, o 
Nordeste está ligado pelo asfalto ao Pará, e o Pará está ligado pelos rios ao 
Amazonas. Então, perguntaria a V. Ex•: dada a carência de proteínas no 
Nordeste, a.s fazendas aquática~ nos rios do Amazo_nas, qual o volume apro
xiinado cJue poderiam oferecer, em proteín3!lo. através da piscicultura, naque
les rios? 

p SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Nobre Senador, a 
grosso modo eu poderia adiantar que, de imediato, no agora, a Amazônia po
deria mandar para fora de suas fronteiras cerca de 100 toneladas de peixe por 
dia: agora, sem nenhum trato, sem nenhum trabalho científicO, apenas 
retirando-se dos rio-s, e sem dizimar, poderíamos fazer essa remessatranqüila-
mente. 

No entanto. se houvesse um tratamento racional, instalando as fazendas 
aquáticas nos 2 mil e tantos lagos que o satélite Landsat detectou, a serviço da 
SVDAM, lagos que variam de 5 mil metros a mil metros de comprimento e 
de 3 a 500 metros_ de largura, imensos criatórios naturais, verdadeirlls viveiros 
naturais, revelando através do satélite que têm, em média, 300. toneladas de 
peixe in natura. Se potencializássemos esses lagos, calculo que ao fim de cinco 
anos, poderíamos suprir o mercado nacional e mundial com 100 mil tonela
da::; diárias de peixe. 

O Sr. Agenor fl.faria (PMDB - RN)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR_ EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Pois não. 

O Sr. Agenor Maria (PM DB - RN) -Senador Evandro Carreira, a 
piscicultura na Amazônia, dada.:. extensão extraordinária dos rios, dos lagos, 
etc., se for feita racionalmente através das fazendas aquáticas, que V. Ex• tan~ 
to comenta. acho que a Amazônia, hoje, teria Condições realmente de expor
tar peixe não só para o Nordeste, mas para o mundo todo. Perguntaria a V. 
Ex~ se está havendo alguma providência Por parte do Governo, a respeito de 
racionalizar essa piscicultura? Há, do Governo, algum propósito de evitar a 
pesca predatória? Hfl, do Governo, preocupação de dar à Amazônia as con
dições que ela poderia ter no futuro e ser, realmente, o celeiro do mundo em 
termos de proteínas da piscicultura? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Não, absolutamen
te, não há nada. 

Basta dizer a V. Ex~ que o IBDF tem uma portaria tão extravagante, que 
!Tie foi fácil memorizá.Ja. E a Portaria n9 130, de 4 de abril de 1978, mais ou 
menos: o dia não ê preciso, mas o ano é 78. No seu art. 4'?, diz o seguinte: 

"Fica proibida a criação em viveiios pirticulares das espécies 
cm extinção." 
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É possível conceber maior incongruência do que esta? -As esP~cies em ex
fnção são proibidas de serem criadas em viveiros particulares. Perguntado ao 
13DF a razão deste paradoxo, ele respondeu que era uõla maneira de conter 
o ~ontrabando, pois os contrabandistas se diziam prOprietários de criatórios 
de tartarugas, de peixes, de peixe-. boi, de pirarucu, e justificavam a venda das 
esç.écies proibidas alegando que saíam do viveiro. Resposta estapafúrdia! 

O Sr. AgenOr Maria (PMDB- RN)- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Pois não. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Tenho a impressão, embora não 
sejaexpert no assuntO, de que essas esPéCies em _extinção, se extintas na-reali
dade, vai prejudicar o equ"ilíbrio da piscicultura do rio, porque existem espé
cies que vivem em função das outras e, se desaparecer uma espécie, aquela 
que \ive em função dela, também vai desaparecer. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Exatamente, nobre 
Senacor, é a cadeia, é o que se chama em eCologia de cadeia biológica. Est8. 
cadeia biológica não pode ser perturbada; ela existe. Teríamos que criar pei
xes n<ls fazendas aquáticas e não retirá-los, apenas, do rio, através da malha~ 
deira, do arrastão, da batição, enfim, atravês ae tõdO e qualquer processo di~ 
zimadx. 

Acresce ainda o seguinte, nobre Senador: esses lagos a que me referi são 
os lagos de terra firme, isto é, lagoS que estão- nas partes altas, são lagos ali~ 
mentados por vertentes eternas e que pouco sofrem a influência da subida e 
descida dos grandes rios; são lagos independentes, são lagos que nunca se
cam, jamais secam, são lagos que têm apenas um, dois, no máximo três san
gradauros_ que podem ser tapados pela tecnologia moderna e transformado 
em fazendas. aquáticas naturais, sem a necessidade da construção de tanques 
artificia"is, Piscinas de cimento onde o animal fica estressado. 

O Sr. A.genor Maria (PMDB- RN)- V. Ex• me permite tim aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Pois não. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Tenho lido ultimamente que há 
projetes já em execução de viveiros artificiais, onde eles admitem a criação de 
peixes e, digamos, de galinhas, as gatinhas criadas em cima dos viveiros de 
peixes. O que eu quero perguntar a V. Ex~ é o seguinte: enquanto esses vivei
ros artificiais exigem -e é lógico, - alimento para os peixes, fi() _Amazonas 
os viveiros naturais já têm alimento de sobra; não é preciso comprar alimento 
para os peixes. 

O SR. EVI\NDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Não. V. Ex• traz a 
foco uma experiência muito iriteressante que está se fazendo no Cearâ. O 
Ceará é hoje, talvez, o Estado que melhor experiência apresenta em termos de 
piscicultura, principalmente eni Maranguape. 

Há experiências extraordinárias. Ch"e:gou, por exemplo, à técnica da hi
pofisação, que é retirar hormônio da hipóiTse do curimatã abatido e inoculá
lo no curimatã viVo, o que desperta sua capacidade procriadora, e a capacida
de procriadora do curimatà reside exatamente em bater, em soquear o ventre 
da fêmea, rara que ela solte os óvulos sobre a água; e ele, depois, os cobre 
com os esrermatozôides, formando os óvulos e depois os alevinos. Esta é 
uma técnica descoberta pelos estudiosos do Cearâ, que está produzindo curi
matà em grande quantidade, extraordinariamente,_ A proliferação foi multi
plicada ror dez mil. 

São esses estudos que precisam ser~feifos, riOs 1agos amazónicos. E ainda 
acresce o seguinte, ilustre Senador Agenor María, esses lagos de terra firme 
representam uma insignificância diante dos lagos de várzeas; estes o Satélite 
não pôde contar. Os lagos de várzea da Amazôn"ia são inComensuráveis. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- Secam. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Secam, embora 
nào cheguem a secar totalmente. 

O Sr. Agenor Maria (PM OB - RN) - Os peixes morrem. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Não. 
Os lagos secam, ma-s-têm múltiplos sangradouros, por onde os peixes es

capam para o rio. 
O peixe, quando o rio sobe, aflui para os lagos, para a desova e também 

para a alimentação; quando começa a secar, o peixe deixa esses lagos e procu
ra a grande calha, já é adulto. 

Os lagos. quando secam, se oferecem às culturas apropriadas à alimen
tação do peixe. Rebentam tubérculos, rebentam gramíneas, rebentam vege
tais rasteiros no fundo desses lagos onde há uma lama fertilíssima e toda uma 
vida intensa começa a pulular nesse lodo, como minhocas, vermes e moluscos 
de toda natureza. Quando o rio eriche o peixe encontra tOdo esse manancial, 
todo esse celeiro. E exatamente isso, nobre Senador, que uma fundação, uma 

universidade biológica panamazônica poderia e haveria de investigar, de le
vantar, de inventariar para oferecer opções ao empresariado e não apenas de
vastar sem menor conseqüência, devastar por devastar para poder retirar o 
mogno, o jacarandá, o cedro e com isso fazer dinheiro imediatamente. 

Sr. Presidente, esses são fatos que não têm explicação. Não compreendo, 
é preciso acordar aqueles que são responsáveis pelos nossos destinos. Não en
tendo o que_está hawndo. Tenho em mãos, por exemplo, um trabalho de au
toria de Emílio Cometa, que será objeto de Um disCurso minuncioso da minha 
parte. O trabalho refere-se a energia solar, e foi editado originalmente na 
França, em 1977, portanto, já fluiram quatro anos; a tecnologiajã foi desenM 
volvida em torno do assunto. Mas, djz ele, para esclarecimento dos nobres se
nadores: 

Existem várias formas diretas de se obter grande quantidade de 
energia ou de eletricidade atrãvês do sOl: pelo calor solar através das 
caldeiras solare_s, verdadeiras usinas térmicas; pela luz através das 
células fotovoltaicas, etc. 

As primeiras jã são realidade, e as segundas, atualmente feitas 
de forma artesanal, portanto caras. estão à espera da produção in
dustrial em massa, para tornarem-se acessíveis e interessantes no 
preço. 

Sobre as prímeiras, a França jã te-m três Usinas Térmicas Sola
res, pr-oduztndo eletricidade, e o México uma. 

O calor solar no Brasil, que alcança altas temperaturas até mes
mo à sombra, está à espera de gestões governamentais que nos le
vem a esta tecnologia. 

Enquanto isso, a França, praticamente em clima temperado 
com um calor solar muito mais débil do que o nosso, tem pronto o 
pia riO de instalar a 4' e a 5• Usinas Térmicas Solares. 

Por sua vez, os EUA, também praticamente em clima tempera
do, preparam o projeto de instalar uma grande Usina Térmica Solar 
no deserto do Colorado com uma concentração l.OOO. O vapor des~ 
ta usina alcançará 9Q09C e terá o alto rendimento térmico de 50%. 

Srs. Senadores, faço questão de ler, porque inequivocamente, a página 
deste autor ~_um eJ!~inarnento pai-ã ~odos nós. 

Para se ter uma idéia do que isto representa, as grandes Usinas 
Térmic..:s Nuc!eures alcançam o rendimento térmico de 3_0_%A Pois a 
Usina Térmica Solar, usando um combustível gratuito - o sol
sem gaSto de transporte, sem poluição e sem perigo de radiação, sem 
necessid~_de dos altos gastos de instalação parelelas de enriqueci
mento e reprocessamento, sem o sério inconveniente- do "lixo nu
clear, pode ter um rendimento térmico 20% acima do rendimento 
nuclear. 

E a quanto está saindo na França o k W /h destas usinas? 

Responde o autor: de 0,20 a 0,60 do franco, ou 0,76 a 2,28 do cruzeirO o 
quilowatt/hora. Compamndo-se com Itaipu, a 403 dólares ou Cr$ 6.800,00 o 
quilowatt/hora ou com a Usina Nuclear de_ Angra do Reis entre US$ 
1,200.00 a US$ 2,000.00 ou seja Cr$ 20.000,00 a Cr$ 30.ooo;oo o quilo
watt/hora, esses, Sr. Presidente são preços de 1977. Veja bem. Enquanto
digressão minha, agora - o quilowatt/hora de uma caldeira solar, de uma 
usina térmica solar sairia no máximo a CrS 2,28 o quilowatt/hora. Admita
mos que, hoje, esteja a Cr$ 20,00 enquanto o quilowatt/hora de uma hldrelé
trica está por Cr$ 1.000,00 ou mais. Mãs. vou concluir, meu ilustre Senador 
Agenor Maria só para .. 

Prossigo lendO o Jívro do ilustre Einíiío Cometa: O fato mais ·expiessivo, 
Srs. Semtdores~ e aqui está o fulcro da .questão; 

"Mas o fato m~lis expressiVO é que à temperatura normal da á
gua, o hidrogêníõ pode ser obtido por eletrólise com 60% de rendi
mento. Mas -à temperatura de 900"C- que é cxatamente a tempera
tura dô vapor das usinas térmicas solares- destas caldeiras solares, 
o rendimento do hidrogénio pela eletrólise sobe para 90%, usando 
um conbustíve[ gratuitO: o sol. 

O hidrogênio é considerado, agora, no mundo técnico, o com
bustí\·el do futuro. Com um poder calorífico 2,6 maior que o pe
t_róleo, infli.lma-ndo sem poluir, leve, de fácil transporte e armazena
mento, ele acena como o Substituto ideal, melhor e mais nobre e de 
muito muior aplicação do que o petróleo poluente. E o sol, através 
da tecnalogia das Caldeiras Solares, poderá fazê-lo mais barut0 ·~de 
modo muis prático." 

Sr. Presidente, essa é a realidade no Equador! No Equador, Sr. Presiden
te; o Nordeste e a Am<!zônia estão contidos no Equador, com sol o dia intei
ro. Porque não é preciso apenas que o sol esteja a pino. Não! Basta que haja 
calor, basta que haja 25'\ 26", 3011 centígrados. Pois bem, na minha Am.nônia, 
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Sr. Presidente, a média é de 30° centígrados. A média! No verão, atingimos, 
em Manaus, 4211 centígrados à sombra. Poderíamo.s ter, então, caldeiras sola~ 
res porentíssimas! Por que não as fazemos, Sr. Presidente? Porque continua~ 
mos dominados pelo espírito colonialista! Continuamos macaqueando, co~ 
piando uma civilização alienígena que nos corrompe, nos avilta e nos enfra~ 
quece. 

Não temos a coragem de repudiar as matrizeS dos motores de explosão a 
petróleo. Temos que ter a coragem de repudiar e partir para uma tecnologia 
Tupiniquim, noss_a! __ É este o modelo que temos que seguir! 

O Sr. Agenor Maria (PMDB- RN)- V. Ex• me permite, nobre Sena~ 
dor? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Ouço o ilustre Se
nador Agcnor Maria, com muita honra. 

O Sr. Agenor Maria (PMDB - RN) -Senador Evandro Carreira, te
mos outra fonte de energia, no Nordeste, extraordinária, que é a energia eóli~ 
ca. A Alemanha, agora, está montando -naquele país- um cata vento de 
alta dimensão que Vai dar a ela uma: economia d-e mais de 200 mil barris de 
petróleo. Repare bem,. E eles não têm- eu tenho certeza- o vento que nós 
temos no Nordeste. Não polui, não precisa- de tecnologia nenhuma e aprovei~ 
tu. naturalmente, aquele vento o ano todo~ Então, no Nordeste, nós temos 
aquele vento maravilhoso c temos o sal das 5 h_o_ras da manhã às 5 horas da 
tarde, diariamente, ni.is quatro estações. Nó_s__somos o País do futuro! Eu jô 
estive nos Estados Unidos, por duas vezes. Estive na mês de julho e lá se pre
cisa, no mês de julho de refrigeração, se não se: morre de calor. Estive, agora, 
no mês de novembro para dezembro; precisa-se de aquecimento se não se 
morre de frio. Sào 5 meses.com aquecimento se não se morre de frio. O que 
eles estiio gustando com energia para aquecer; nos Estados Unidos, é um ab
surdo. Então nós temos, aqui, u energia eólica, favorável, e que não precisa de 
f..now-huw. Eu era menino, antes da energia de Paulo Afonso chegur ao N ar
deste, e todJ a vúrzea ribeirinha, do Nordeste, tinha cata vento e os cutaventos 
ac>tharam de uns 20 _:.mos para cá, e temos sol, realmente, nas quatro estações 
dQ ano. Congratulo~me com V. Ex•, .acho que o discurso _a respeito desse tra
balho, é muito importante e oportuno para o Brasil e, oxalá, que V. Ex' fale, 
num diu. em que _h_aju mais pessoas para escutá~ lo. Muito obrigado. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (PMDB- AM)- Muito obrigado 
Senador Ag_enor M:.tria. BastJ a presença de V. Ex•, a do nosso mui estimado 
Sen<tdor Lonwnto Júnior, representando ali u situação e, na Presidência, o 
nosso também estimado Senador Itamar Franco. 

Bastam os Srs. para me inspirar e me acalentar; bastam os companheiros 
que, em outra~ ocasiões, têm me dado apoio e sentido a necessidade urgente 
de uma tomada de posição definitiva em torno da Amazônia. É preciso, de 
imedíuto, fazer qualquer coí.sa de concreto como. por exemplo, a instalação 
dessa Funda.,.J.o preconizad~l pelo ilustre Professor A !tino Berthier Brasil, ou 
de urna Univúsidade para a qual contrihuiriam todos os integrantes deste 
Pa..:to de Cooperaçlto Amazónica e se estabeleceria um ordenumento, uma 
unidade pensament:.sl sobre a Ama7ônia. 

Pois h:1 o perigo, Sr. Presidente, principalmente pura nós, brasileiros, de 
uma depredação ú montunte do rio Ama7onas, ou li montante daqueles rios 
que tCm o seu nas..:cdouro nos países pan~arnazónicos. Uma depredação nas 
cabeceira::> deste::. rios pode provocur conseqUências catastróficas em toda a 
Amc.l7ônia. 

Hü necessidade imediata de unificar o pensamento ecológico amazônico: 
de estahcle..:ermos uma unidade pen.s;.~mental, criando ou uma Fundação, ou 
uma Univcrsid:.tdc Biológi..:u da Amazônía, com urna Fuculdade de Ciências 
Ag:rúrias, Sr. Presidente. Esta, ent:lo, é imperiosa. Uma Faculdade de Ciên
cia:- Agrúrias Amazónica que estudasse o solo amazónico, que estudusse a 
várzea. que vcritTd.SSC as possihilid:.tdcs Je incrementarmos os 300 mil quilô· 
metros quadrados de várzea - de terras que são inundudas e adubadus 
anualmente, c que roderiam uhaste..:er o mundo com as culturas de ciclo cu r~ 
to, ..:omo o arroz. o feijJ.o, o milho e tuntas outras! 

A Amazônia pode oferecer todo este potencial alimentício, não remo· 
\'endo a florcstu, comO rreconi7u o apCdeuta Mauro Reis, mus aproveitundo 
o próprio funcionamento da grande usina fotossintéticu, que é a Amazônia. 
R<.H:iLma!itando, potcncili7ando esses !ages a que me referi. os Jugos de vár~ 
;ca. São lagos que se forem aproveíüidos podem produ7ir - aproveitados 
num sistema de poldas como fez na Holanda. A Holanda tomou terra ao 
mar, a Holanda assaltou o oceano. Por que nós, brasileiros, não temos adis
fiL"lSiçào de aproveitar us ilhas amuzônicas? Ilhus, Sr. Presidente, como a Tu
pinamh;.Jranu, onde estão pratic~1mente dois municípiás. Uma ilha que é do 
tamanho ou o dobro do Distrito Federal. Uma ilha. Sr. Presidente, no rio 
Amn7ona.s, a Ilha de Tupinambarana, que é só várzea., se oferecendo dadi\'O
samente para produ7ir feijào;jüta, malva. arroz, milho, mandioca, cana, tu-

do. Essa área pode ser preparada por um sistema de polders. Tudo isto estl 
entregue ao espírito predador, ao espírito imediatista e consumista, sem a mP~ 
nor preocupação ecológica. 

Uma viagem sobre a Amazônia, de avião, em vôo raso, Sr. Presidente, 
pode dar a dimensão daquele imenso rendilhado aquático, prestando-se J:nTa 
tudo, sem geada,- é como diz o Senador Agenor Maria, não tem gelo f-é 
aquela eterna estufa, é aquele eterno calor propfcio ao aceleramento da vida, 
é aquele calor que faculta a explosão da vida e o aceleramento dos proccisos 
metubólicos. 

Sr. Presidente, eu lia a feliz iniciativa do INPA sobre a criação ~esse 
Centro de Pcsquisus de Produtos Florestais, e na notícia nós pinçamos D s·e~ 
guinte: 

O centro, que será mais um departamento especializado do Ins
tituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) no tratei e na 
pe..:;quisa pura sobre o manejo florestal da região, atuará vCltado 
para a identiticução das espécies florestais airtda não utilizadas in
dustrialmente por falta absoluta de melhores e maiores conhedmen~ 
tos que permitam avaliar as características e as qualidades desSas es~ 
sências da região e que viabilizem O seu aproveitamento. ; 

Em decorrência da falta desses conhecimentos, o númerO de es~ 
pécies de madeiras da Amazônia que são beneficiadas industrial· 
mente é muito reduzido, sitUaiJdo-se em torno de 30._Segundo !e~ 

vantamento feito por técnico do INPA, existem cerca de duas mil 
essências florestais que apresentam qualidades promissoras deapro
veitumento tecnológico, mas apenas 60 delas são comercíalizãveis 
em toda a Amazônia legal. 

O que o centro de pesquisa de produtos florestais pretende é 
idcntifkar,_através de estudos e pesquisas sohre o manejo da flores
ta, aquelas espécies menos nohres, quase desconhecidas e não utili
zadas industri<.llmente, sem nenhum valor comercial, possam ser ex
ploradas dentro de uma tecnologiu mais rentável de forma a permi· 
ti r uo setor industri_~l do País a sua melhor utilização para a pro~ 
duçiio de hens fin:.!is, de laminados e aglomerados, o que não é feito 
ainda na região por fulta de conhecimentos desta tecnologia por 
parte dus serrarias. Hoje, na _Amazónia, só se produzem tábuas e ai~ 
guns produto~ semi-acab:.tdos. 

Sr. Presidente, c_am isto fica comprovado, mais uma vez, que a floresti.l 
amazônica é uma ilustre desconhecidu e que precisa ser investigadu e pesqui~ 
sadu. Tendo o INPA, agora em !981, criado e instalado o Centro de Pesqui~ 
sas Florestais, numa demonstração indiscutí'.:el de que não havia esse estudo, 
..:omprovando minhas teses de que Amazônia é uma ilustre desconhecida, ne
cessitundo imperiosamente de ser inves_tiguda, estudada, para depois, sobre 
esse estudo, assentar~se plunejumento económico. Depois desse invetário é 
que teremos de colocar o planejamento económico. De imediato, poderemos, 
sim, aproveitur uquilo que a própria natureza já nos dita, que é a sua prodiga
lidade pis...:osu. Vamos produzir comida, proteína do peixe amazónico; vamos 
produzir cultura de ciclo curto na várzea amazôníca. Não quero a Amazônia 
como museu, não estou pedindo a Amazônia intocável. Nâo! Dou uma cco
nomicidadc pura a Amazônia, encontro uma economicidade para a Amazô
nia~ E aquela que a natureza dit<.t e que está na cara. É a sua riqueza protéica 
através da faunu ic_tiológica~ é a sua riqueza em outros nutrientes, através das 
culturas de ~..:iclo curto que podem ser semeadas pela várzeu amazónica, num 
total de 300 mil quilómetros quadrados que não precisam de adubo, pois o 
rio aduha todo o c.~no. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem.' Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHA VE.S 
NA SESSÀO DE /2.5.81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Como Líder, pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, -tanto V. Ex' Sr. Presidente 
quc.~nto diversos Senadores aqui presentes receberum um convite para assisti~ 
rem hoje a entrega de um prêmio pe!a EM BRAPA à Rede Globo de Te!evi~ 
siío pelo seu programa "Globo Rural", de grande audiência no País. 

Este programa foi instituído no País no dia 6 de janeiro de 1960, e teve 
sua primeira ediç::ío Voltuda para essa palpitante realidude, que são cerrados 
hrasileiros, u partir de Goiás e Minas Gerais. 

Conta o Brasil com 2 milhões de quilómetros quadrados de cerrados, 
cuja versatilidade abre novos horizontes ao Brasil. 

Ess.e programa do Globo Rural. teve como fundador e criador um jorna
lista gaú..:ho, que durante muitos anos morou no meu Estado, na cidade de 
Londrina. 

Ele está presente nas_ galerias .. é conhecido de muitos dos Srs. Senadores. 
sobretudo daqueles que integram a Comissão de Agricultura e que se vincu~ 
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Iam a esta atividade de extrema rmportância para o -BraSil. Chama-se Renato 
dos SantOs MOreira. Começou no Paraná com programas semelhantes; de
pois, levou-os para o rádio e para a televisão. 

Pelo seu valor social e sobretudo pela sua natureza científica a EMBRA
PA homenageia a TV Globo e a ele próprio com a oütorga de medalha. Basta:
dizer que o programa ensejou o envio à EMBRAPA, em um ano, de 35 mil 
consultas técnicas formuladas por lavradores, estudantes de agronomia, 
agrônomos, pessoas vinculadas _ao campo. 

Motivou que órgãos-téc-nicOS de peSquisas no BraSil recebessem outras 
35 rníl cartas, ·enquanto o Progrãma em si recebeu 20 mil cartas. 

Vejam V. Ex•: um País, até há poUco tempo empírico, que realizava uma 
agricultura empírica, uma agricUltura deTffip"rõvísO~ ·pa-ssou a ter uma preocu
pação excepcional com a técnica; criou até um novo ídolo nacional: o lavra
dor e criador produtivos. 

O Sr.-Lá:aro Barbo:a (PMDB- GO) ~v. Ex• me permite um apúie? 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR)- Concedo com todo prazer, o 
aparte ao nobre Senador Lázaro Barboza, do Estado de Goiãs. 

O Sr. Lá:aro Barboza (PMDB- GO)- Nobre Senador Leite Chaves, 
associo às co(ocnções elogiosas que V. Ex~ tece nesse instante ao prógr'aina-0 
Globo-Rural e .ao seu criador. Porque, efetivamente, esse programa tem sido 
.c uma utilidade fora do comum para o homem que lavra a terra neste País. 
Lamentavelmente, é precísó que se rei::O"nheça urna dura realidade. Em ma
téria de uma política agrícola racional, consentânea com os tempos moder
nos, os organismos ofída"is até hoje praticamente nada fizeram. Em muitas 
regiões do Pais, os métodos utilizados na agricultura são ainda os mesmos 
métodos usudos, quando o Brasil ainda não era um país soberano, quando o 
Brasil ainda era colónia de Portugal. É preciso, efetivamente, modernizar a 
agricultura, a agropecuária brasileira. E iniciativas corno essa do Globo Ru
ral trazem ao homem que lavra a terra não apenas o incentivo, mas a orien
tação correta para que ele possa produzir mais e melhor. Nós estamos, nobre 
Senador Leite Chaves, diante de um dilema, a meu juízo, dos mais graves. 
Embora sendo um pais continente, cuja área agricultável é urna das maiores 
da face da terra, nós temos que importar gêneros alimentícios de primeira ne
cessidade. Vale dizer, se tivéssemos acordado mais cedo para a realidade de 
ser impresciridível oferecer ao homem do campo técnicas mais modernas, o 
apoio necessário à produção de escala, de modo a fazê-lo arrancar da terra 
cada vez mais produção por área Culti_vada, nós não estarúirnos, hoje, enfren
tando esse dilema. Já disse, aqui no Senado, e repito, que a impressão que to
dos temos é a de que o país do futuro, o pafs rico do futuro não será aquele 
que detiver maior número de ogivas nucleares, mas aquele que produzir mais 
alimentos, para o mundo faminto. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR)- Nobre Senador, agradeço o 
oportuno aparte de V. Ex• 

O Estado de Goiás é uin Estado agrícola, um Estado agropecuário, e V. 
Ex~ sabe o que a agricultura representa para o País, sabe da _importância que 
os cerrados têm para a agricultura, cerrados esses que, em boa parte, se locali
zam no Estado _de Goiás. 

Em missão do Senado, acabo de voltar de uma viagem às Filipinas onde 
representei esta Casa na União~Interparlarnentar. Será assunto a ser cuidado 
posteriormente. no Senado. Lá, eu vi a arigústia de um povo que vive em ter
ras sáfaras, terras estreitas, terras limitadas. Quando se anda pelo interior, 
encontra-se aquela dificuldade, o homem lutando a todo custo entre vulcões e 
pedras para conseguir alguma coisa para a sua sobrevivência, Enquanto isso, 
o Brasil se abre em fronteira-S amplas às possibilidades agrícolas. 

Estive esta semana no Japão, podendo confessar a preocupação daquele 
grande povo em evitar qualquer epidemia ou doença que possa comprometer, 
ainda que remotamente a saúde da população, pois é o único País do mundo 
que não pode paralisar suas atividades por um dia sequer. Não tendo frontei
ras agrícolas_, vive do trabalho efetivo de sua população. Por isso os seus ser~ 
viços médicos estão sempre atentos para atender gratuitamente a qualquer 
queixa quantO à saúde do visitante. 

Aliás, aproveito esta oportunidade para dar um testemunho ao_Senado. 
Estou muito pieocupado com esta restrição que os Estados Unidos estão fa
zendo ao Japão, no que diz respeito à concorrência de automóveis, violentan
do, inclusive, aquele princípio que sempre Usou para a venda de seus produ
tos ao mundo, o da liberdade comerciaL Hoje, os EE.UU não suportam a 
concorrência dos carros jap_oneses, pequenos e maravilhosos, duráveis, con
trariamente a tudo aquilo que a gente vê no Brasil, em que fábricas fazem car
ros para o lixo, para durarem um ano, quando o povo brasileiro não pode ad
mitir esSCluxo. Quer dizer, carros concorrem com carros americanos na dura
bilidade, na qualidade e na versatilidade. 

Se es.sas restrições continuarem a ser feitas à admirável (ndústriajapohe
sa, e se os Estados Unidos contiriuarem a convençer o Japão a entrar na in-

dústria de guerra~ coisa que o povo japOnês não quer aceitar-- a minha im
prCSsão-é -de que essa indústria poderá voltar-se para a fabricação de arma
mentos passando a vendê-los corno faz com relógios e Câmaras~-preseli.tCs em 
todas as praças do mundo. 

Sr. Presidente, esse programa da Globo se volta para o Oeste do País e 
sobretudo para o cerrado, dando-lhe a merecida ênfase. 

O Sr. Lázaro Barbosa (PMDB- GO)- Permite um aparte, nobre Se
nador? 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR)- Concedo o aparte a V. Ex• 

O Sr. Lázaro Barbosa (PMDB - GO)- Nobre Senador Leite Chaves, 
V. Ex• falava há pouco do milagre japonês, da luta do povo japonês, do povo 
que não tem terras, do povo que não tem petróleo e lembra-me de que, recen
temente, indo c:Jo aeroporto de Narita pat:a a cidade do Tóquio~ fiquei qUase 
que assombrado ao verificar, num enorme corte na lateral da estrada, com 
uma altura de aproximadamente 8 metros, tendo os japoneses calçado com 
blocos de concreto aquel~ aparado, para evitar o desabamento, verific~r que 
os espaços entre uma pedra e outra, não mais do qu~ 5 cm, esses espaços eram 
cultivados. V. Ex• deverá também ter observado, porque isso me impressio
nou fortemente. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR)- Exato. V. Ex• tem razão, eu 
constatei isso. 

O atual editor-chefe de_sse programa é o Jornalista Humberto Pereira 
que se dedica de corpo e alma a esta meta de inegável importânCia" púa os la
vradores brasileiros. Basta dizer que esse programa, depois de um ano de re
portagens rurais, sobre matérias pertinentes a todos os Estados brasileiros, 
mereceu de todos os Estado" do Brasil uma reportagem, um tratamento, urna 
deferência. 

A Rede Globo está recebendo o prêmio pelas mãos de um dos seus dire
tores, Voyle Guimarães: 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR)- Ouço o nobre Senador Dir
ceu Cardoso. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Nobre Senador Leite Chaves, faz muito 
bem V. Ex~ em ressaltar o trabalho da EMBRAPA e o trabalho da Rede Glo
bo. Da primeira não precisamos dizer, porque todos nós, nos nossos Estados, 
reconhecemos o trablaho pioneir-o, técnico, científico, prático que a 
EMBRAPA tem conduzido as suas pesquisas e informado o meio rural. Mas 
a Rede Globo está prestando um relevantíssimo trabalho à agricultura brasi
leira. Estou vindo do meu Estado, e nas cidades do interior, naquela hora da 
transmissão do programa_, todos os agricultores vão para os seus rádios e a-s 
suas televisões acompanhar o pro,grama da EMBRAPA. E: um trabalho im
portantíss1mo que a Rede Globo está prestando. E quero trazer os meus cum
primentos a V. Ex•, nobre Senador, por essa idéia de registrar, da tribuna do 
Senado, esse evento e essa homenagem à EMBRAPA e à Rede Globo. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR)- Agradeço o aparte de V. Ex•, 
nobre Senador do Espírito Santo, homem sintonizado com os problemas 
mais atuais do País. 

Sr. Presidente, esta homenagem presto como membro desta Casa, presto 
como SenÜdor e sobretudo como Presidente da Comissão de Agricultura. 

O Sr. A-furilo Badaró (PDS- MG)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR)- Logo em seguida, concederei 
o aparte a V~ Ex• 

Sr. Presidente, atuo, neste instante, não só corno Senador, mas comõ 
Presidente daquela Comissão criada no Senado exatamente para melhor 
atender aos assuntos agropecuários. 

OuçO O nobre -senador M urilo Badaró, Líder do Governo nesta Casa. 

O Sr. Muri/o Badaró (PDS- MG)- Ê para transmitir a solidariedade 
da Bancada da_ Maioria ao pronunciamento que V. Ex• neste momento está 
fazendo. 

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR)- Agradeço a V. Ex•, nobre 
Senador. 

E, esgotado o meu prazo, concluo o meu discurso, agradecendo aos Srs. 
Senadores os apartes e a atenção com que fui ouvido. Ao ilustre homenagea
do, os louvores do Senado e a certeza de que pelo menos um membro estará 
presente à entrega do prêmio que foi; com muita oportunidade e com muita 
justiça, conferido pela EMBRAPA a você, ilustre Jornalista Renato dos San
tos Moreira, editor do Globo Rural. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
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PORTARIA DO DIRETOR-GERAL No IIO, DE 1981 

O Diretor--Gerat.da Senado Federal, no uso d_e suas atribuições regula
mentares, à vista do disposto na Resolução n9 117, de 1980, e Com base no 
que esbelece o artigo 29 do Ato n9 02, de 1981, da Comissão Diretora, resolve: 

J9) Delegar competência ao Diretor da Secretaria Adm1nistraiiva para: 
a) autorizar a concessão _de salário-família, nos termos da lei, e o seu 

cancelamento; 
b) autorizar a anotação nas fichas fui'ldo-n-iis dos servidores de certifica

dos de participação em Seminários, Cursos, Congressos etc., e de escolarida
de; 

c) assinar as Portarias de designação e dispensa e de lotação de servido
res, após autorizadas pelo Diretor-Geral; 

d) assín:ar ·os contratOs de trabalho e a dispensa do pessoal da obra, 
quando devidamente autorizada a movimentação, Podendo delegar essa atri
buição ao Diretor da Subsecretaria Fin-anceirã;--

e) autorizar a Iwerbação de tempo de serviço dos servidores, após devi
damente configurada a existência de direitO"; 

f) autorizar a cOncessãO de 2' via de carteiras funcionais e assiná-las; 
g) deferir ou indeferir os pedidos d-e-inscrição de-pessoas, não considera

das como dependentes legais, perante a SAMS, após parecer normativo a ser 
solicitado à _Consultoria-Geral, e audiênda da SAMS; podendo delegar tal 
competência à Diretora da Subsecretaría de Pessoal; 

h) autorizar e assinar as Portarias de desligamento da lotação de servi
dores dos diversos órgãos da Casa, quando houver a anuência do Diretor res
pectivo. 

29) Instruir a Subser.:retaria de Po.trimônio no sentido de adotar critéiio 
(k~-CncaminhUffientÕ c6njui-tto; de preíerência em um só_ processo, dos pedidos 
de aquisiçãO-cujã.s ímportâiiCiãs se}àin pequenas óu quando referentes a' di
versas cobranças provenientes da mesma firma vendedora, exceto nos casos 
de comprovada urgência. 

3~>) Instruir a Subsecretaria de Assistência Médida e Social no sentido 
de encaminhar os processos de cobranças, referentes ao fornecimento de me
dicamentos e exames laboratoriais, englobadarnente, uma vez ao mês, um só 
PiOCesso para cada firma ou laboratório. 

4~>) Instruir a Subsecretaria de_ Engenharia para que efetue previsão de 
aquisições, só encaminhando os pedidos de aquisição de pouco valor ou os 
documentos de cobrança de importâncias peqUenas conjuntamente, anexan
do os diversos expedientes da firma intereSsada. exceto quando se tratar de 
assunlo que exija urgência. 

59) Orientar os órgãos requisitaiites riO sentido de, sempre que p-ossível, 
condensarem os pedidos de aquisição, a fim de evitar o acúmulo de papéis ou 
pedídOS de pequena mOrita: 

Senado Federal, 14 de maio de 1981. - Aiman Nogueira da Gãma, 
Dirctor·Geral. 
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José Uns 
Lomanto Júnior 

Mç_acyr O<IIIa 
Murilo B1.1daró 

COrvfiSSÃO DE ECONOMIA- (CE) 
{li mcrnbros) 

COMPOSfÇÃO 

Presidente: José Richa 
V ice-Presidente: Luiz Cavalcante 

Titulares 

J. Bernardino Viana 
~. Jose Uns 
J. lenoir Vargas 
4. Milton Cabral 
5 l.uiLCavakante 
6. Benedito ferreira 

I. Roht:rto Saturnino 
~· Marcos Freire 
J. JoséRich<t 

!. José Fragelli 
2. Alberto Silva 

Supléntcs 
PDS 

L Lo manto J(Jnior 
2. Gabriel Hermes 
3. Vicente Vuolo 
4. Beni:dito Canelas 

P.I\.IDB 
L Pedro Símon 
2. Teotônio VIlela 

PP 
I. Affonso C amargo 

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro- Ramal 3495 

Reuniões: Quartas-feiras, às 09;00 homs 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho 

- Anexo das Comissões - Ramal 3256 

COMISSÃO DE EDUCAÇ};.o E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adcrbal Jurema 
Vice-Presidente: Gastão Müller 

Titulares 

I. Aderbal Jurema 
2. João Calmon 
3. Euni~.---e Micbiles 
4. Lenoir Vagas 
5. José Sarney 

l. Laélia Alcãntara 
2. Franco Montoro 
J Pcdw Simon 

1 Gastão Müller 

Suplentes 
PDS 

I. Lomanto Júnior 
2. Gabriel Hermes 
J. João Lúcio 

PMDB 
1. Marcos Freire 
2, Mauro Benevidcs 

PP 
1. Evelásio Vieira 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga- Ramal 3492 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Lo.:al Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo da~ Comissões - R.unal 3546 
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COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(!7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Pre5idente: Franco Montoro 
Vice-Presidente: Gabriel Hermes 

Titulare,.; 

!. Raimundo Parente 
2. I.omantoJúnior 
3. Amaral Fut!an 
4 Amar!!! Peíxoto 
S. Martins Fílho 
6. Tarso Outra 
7. Gabriel Hermes 
H. Hugo Ramos 
9. Almir Pinto 

I. MauroBenevides 
2. Roberto S<tturnino 
3. Pedro Simon 
4. Teotônio Vilela 
4 franco Montoro 

I. Tancredo Neves 
2. Affon.so Camargo 
'S. MendesCanale 

Suplentes 
PDS 

I. José Guiomard 
2. Bernardino Viana 
J. BeneditoCanelas 
4. Vic<:nte Vuolo 
S. Josê Lins 

PMDB 
I. Humberto Lucena 
2. Paulo Brossard 
~. José Richa 

PP 
I. Saldanha Dcr:li 
2. José F rage[Ji 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca- Ramal 3493 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho 

- A nexo das Comissões - Ramal 4323 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Raimundo Parente 
Vice-Presidente: Humberto Lucena 

Titulares 

I, Raimundo Parente 
2. Aloysio Chaves 
3. Hugo Ramos 
4. Eunice Michiles 
S. Gabriel Hermes 

Suplentes 
PDS 

I, Lenoir Vargas 
2. Aderbal Jurema 
3. Almir Pinto 

PMDB 
I. From~:o Montoro I. Age.nor Maria 
2. Humberto Lucena 2. Nelson Carneiro 
3. Dejandir Dalpasquale 

PP 
l. José Fragelli I. Luiz Fernando Freire 

Assistente; Luiz Cláudio de Brito - Ramal 3498 
Reuniões: Quintas-feiras, às I J:OQ horas 
Local· Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3339 

COMISSÃO DE MINAS E .ENERGIA- (CME) 
{7 memb-ros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice-Presidente: Teotônio Vilela 

Titulares 

I. Milton Cabral 
2. Luiz Cavalcante 
3. José Lins 
4. Almir Pinto 

L Henrique Santillo 
2. Teotônio Vilela 

I. Affon$o C amargo 

Suplentes 
PDS 

I. Dinarte Mariz 
2. Gabriel Herrlles 
3. Martins Filho 

PMOB 
I. Roberto Saturnino 

PP 
I. Alberto Silva 

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira- Ramal 3496 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissõ_es_....;.... Ramal 3652 
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COMISSÃO DE MUNICIPIOS_- (CM) 
( 17 membros) 

COMPOSICÃO 

Presidente: Lomanto Júnior 
V ice-Presidente; Agenor Maria 

Titulares 

I, Almir Pinto 
2. Lomanto Júnior 
3. Amaral Furlan 
4. Amaral Peixoto 
5. Benedito Canelas 
6. Lenoir Vargas 
7. Moacyr Dalla 
8. Raimundo Parente 
9. Vicente Vuolo 

I, José Richa 
2. Orestes Quérda 
3. Evandro Carreira 
4. Lázaro Barboza 
S. Agenor Maria 

I, GastiíoMUI!er 
2. A ffonso Camargo 
3. Mendes Canale 

Suplentes 
PDS 

\. Tarso Dutra 
2. AderbaJ Jurema 
3. José Sarney 
4. Mur:ilo Badaró 
S. Benedito Ferreira 

PMDB 
I. Marcos Freire 
2. Dejandir Dalpasquale 
3, Ht!mberto Lucena 

PP 
I. Alberto Silva 
2. Luiz Fernando Freire 

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496 
Reuniões: Quintas-fe!ras, às 11:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões- Ramal 3122 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adalberto Sena 
Vice-Pres.idente: Murilo Badaró 

Titulares 

I. João Calmon 
2 M urito Badarõ 
J. Aderbal Jurema 

I Adalberto Sena 

!. Saldanha Dcrzi 

Suplentes 
PDS 

l. Jost .• arney 
2. Moacyr OaHa 

PMDB 
!. Evandro Carreira 

PP 
I. Mendes Canale 

Assistente; Fátima Abrahào de Araújo - Ramal 3266 
Reuniões: Quintas-feiras, às 14:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3121 

COMISSÃO DE RELAÇ0ES EXTERIORES- (CR.E) 
(JS membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Luíz Viana 
Vice-Presidente: Amara[ Pei.wto 

Titulares Suplentes 
PDS 

[. Luiz Viana l. Aderbal Jurema 
2. Tarso Outra 2. Bernardino Viana 
3. Lomanto Júnior 3. Amaral Furlan 
;, Amaral Peixoto 4. Moacyr Dalla 
5, João Calmon 5. Martins Filho 
6. Aloysio Chaves 
7. Josl: Sarney 
8. Lourival Baptista 

PMDB 
I. Paulo Brossard I. Leite Chaves 
2. Nelson Carneiro 2. Pedro Simon 
3. Jos~ Richa 3. Roberto Saturnino 
4. Mauro Bcnevjdes 
5. Marcos Freire 

Maio de 1981 

PP 
I. Lui.z Fernando Freire 
2. Tancredo Neves 

I. Saldanha Derd 

·Assistente: Leila Leivas ferro Costa- Ramal 3497 
Reuniões: Quartas-feiras, às 14:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho 

- Anex.o das Comissões - Ramal 3254 

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jaison Barreto 
Vice-Presidente: Almir Pinto 

Titulares 

!. Lomanto Júnior 
2. Almir Pinto 
3. José Guiomard 
4. Lourival Baptista 

l, Henrique Santillo 
2. Jaison Barreto 

I. Saldanha Derzi 

Suplentes 
PDS 

1. Benedito Canelas 
' 2. João Calmon 

3. Letloir Vargas 

PMDB 
I. Laêlia Alcântara 

PP 
L Gastão Müller 

A.ssistente: Lêda Ferreira da Rocha - Ramal 3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Lo~:al: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo da> Comissões - Ramal 3020 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- {CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presid~nte: Dinarle Mariz 
Vice-Presidente: José fragelli 

Ttculares 

I. Dinarte Mariz 
•. Luiz Cavalcante 
3. José Guiomar..! 
-l. Mutilo Badaró 

I. Mauro Benevir.Jes 
2. Agenor Maria 

I. José fragelli 

Sup!entes-
PDS 

]. Raimundo Parente 
2. Amaral Furlan 
3. Benedito Ferreira 

PMDB 
I. Orestes Quércia 

PP 
I. Gastão MIJl!er 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498 
Reuniões: Quartas-feiras, às I 1:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Ale:\andre Costa 

-Anexo da.s Comissões - Ramal 3020 

COMISSÃO DE SERVIÇO PúBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Maria 
Vice-Presidente: Raimundo Parente 

Títularcs 

I. Raimundo Parente 
2. Aderbal Jurem a 
3 Lourival Baptista 
4. Múacyr Dalla 

r Agenor Ma ria 
2. Humberto Lucena 

I. GastàoMüller 

Suplentes 
PDS 

I. Helvídio Nunes 
2. Bernardino Viana 
3. JoséGuioln:trd 

PMDB 
I. Láz:tro Barbo.za 

PP 
l. Luiz fernando Freire 

Assi!itente: Luiz Cláudio de Brito-- Ramal 3498 
Reuniões: Quartas-feirã-s, ãs ll:OO horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 3121 
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, -CoMuNICAÇOES 
E OBRAS PÜBLICAS- (CT) 

{7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Vicente Vuolo 
Vice-Presidcnte: Benedito Ferreira 

Titulares 

L Vicente Vuolo 
2. Benedito Ferreira 
3. Alo}sioChaves 
4. Milton Cabral 

Suplentes 

PDS 

I. LomantoJúnior 
2. Luiz Cavalcante 
3._ Amaral Peixoto 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl< l~<SM~ II I 

I. Evandro Carreira 

2. Lázaro Barboza 

1. Alberto Silva 

PMDB 

1. Orestes Quércia 

PP 

I. Affonso C amargo 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498 

Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 

Local: Sala da Comissão, na Aia Senador Alexandre Costa 
-Anexo das Comissões- Ramal 3130 
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8) SERVICO DE COMISSÕES MISTAS 
Chefe: Alfeu de Oliveira 
Local: Anexo das Comissões - Ala Senador Nilo Coelho 

-Andar TêrrerJ- 211.3407 

Assistentes: Helena Isnard Accauhy- 211-3510 
J'vtauro Lopes de Sá- 211-3509 
Clavton Zanlorenci - 21 f-3502 
FreÓeric Pinheiro Barreira- 211-3503 
Maria de Lo urdes Sampaio- 211-3503 

C) SER\ ) DE CO/>-.If'iSÕES ESPE.ClAIS E DE 
INQL• fü 

-:'hefe: Cleide Ma:ia Barbosa Ferreira Cruz- Ramal 351 I 
AS5istentes: Haroldu Pereira Fernandes- Ramal 3512 

Fli;oabr:th Gil Batbosa Vianna- Ramal 3501 
Nadir da Rv.:ha Gomes - Ramal 3508 

SERVIÇO DE COMISSÕES PERMANENTES 
QUADRO DE HORÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DAS 

COMISSÕES PERMANENTES PARA O BIENIO 1981/1982 

-
TERÇA-FEIRA QUINTA-FEIRA 

LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE LOC.AL DA REUNIÃO ASSISTENTE 
Horas Comissões Horas Comissões 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 CAR Senador Alexanáre Costa GUILHERME 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 cs Senador Alexandre Costa LEDA 

Ramal3024 Ramal3020 

~· 

I 
Sala da Comissão, na Ala 

I 1:00 CA Senador Nilo Coelho SÉRGIO 
Ramal3378 

~- -
-~ ~ - " 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 CEC Senador Alexandre Cost.a SERGIO 

Ramal3546 

:-
Sala da Comissão, na Ala -.· 

QUARTA-FEIRA 10:00 CF Senador N i! o Coelho GUILHERME 

LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE Ramal4323 

Horas Comissões 
-~-

Sala da Comissã , 
09:00 CE Senador Nilo Coelho FRANCISCO 

Sala da Comissão, na Ala 
LUiZ - ---tr.OO--- ~ CLS Senador Alexandre Costa 

Ramal3339 CLÁUDIO 

Ramal3256 
-· ·-- Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Comissão, na Ala PAULO 
09:30 CCJ Senador Alexandre Costa ROBERTO 

Ramal 4315 

I t:OO CM Senador Alexandre Costa GONÇALVES 
Ramal3122 

-~ 

Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 DF Senador Alexandre Costa LEDA 

t 1:00 CT Senador Alexandre Costa MARCELINO 
Rama13130 

Ramal3168 
Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Comissão, na Ala 
10:30 CME Senador Alexandre Costa GONÇALVES 

14:00 CR Senador Alexandre Costa FÁTIMA 
Ramal3121 

Ramal 3652 

Sala da Comissão, na Ala 
I 1:00 CRE Senador N i! o Coelho LEI LA 

Ramal3254 
-··-

Sala da Comissão, na Ala 
I 1:00 CSN Senador Alexandre Costa MARCELINO 

Ramal3020 

Sala da Comissão, na Ala LUIZ 
11:00 CSPC Senador Alexandre Costa 

Ramal3l2l CLÁUDIO 

--



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXVI- N• 047 SÁBADO, 16 DE MAIO DE 1981 BRASfLIA- DF 

SENADO FEDERAL 

I -o\. TA DA 65• SESSÃO, EM 15 DE MAIO DE 1981 

1.1 - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - A viso do Ministro Chefe do Gabinete Civil da Presidência da 
República 

- N9 165/81, encaminhando informaÇões prestadas pela Secretaria 
de Planejamento em atendimento ao Requerimento de Informações n9 
!9j81, de autoria do Sr. Senador Dirceu Cardoso, so6re pedidos de auto
rização para contratação de empréstimos pC-los EstadOs e Municípios. 

1.2.2 - A viso do Ministro da Previdência e Assistência Social 

- N9 168/81. encaminhando informações daquele Ministério ares
peito do Projeto de Lei do Senado n9 229 /79-Complementar, que institui 6 
auxílio-doença em favor do trabalhador rural e dâ outras providências. 

1-2.3 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

- Projeto de Lei da Câmara n• 104/79 (n• 3.9Z3-Bj77, na Casa de 
origem), que especifica condições- paia inscrição e registro de embar-
cações. · 

-Projeto de Lei do Senado n9 30/79, que dispõe sobre a prioridade a 
ser concedida, pela Caixa Económica Federal, no financiamento de unida
de habitacional aos que hajam tido sua moradia desapropriada, e determi
na outras providências. 

1.2.4 - Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n• 103/81, de autoria do Sr. Senador 
Franco Montoro, que assegura ao emprêgado substituto salário igual ao 
do substituído. 

-Projeto de Lei do Senado n' 104/81, de autoria do Sr. Senador Ita
mar Franco, que dá nova redação ao artigo 79 da Lei n9_ 6.223, de 14 de ju
lho de 1975, que dispõe sobre a fiscalização financeira -e Orçamentária da 
União pelo Congresso Nacional. 

-Projeto de Lei do Senado n• 105/81, de autoria do Sr. Senador 
Cunha Lima, que torna obrigatória a cOi:tstrução de módulos esportivos, 
nos conjuntos residenciais edificados pelo Banco Nacional da Habitação 
-BNH. . . 

-Projeto de Lei do Senado n9 106/81, de _autoria do Sr. Senador 
Itamar Franco, que disciplina a expedição de passaporte e visto de saída 
aos menores, que especifica. 

1.2.5 - Requerimento 

- N• 98/81, de autoria do Sr. Senador Nilo Coelho, solicitando au
torização para participar da comitiva que acompaflhará o Senhor Presi
dente da República em sua visita à República Federal da Alemanha. 

1.2.6 -- ComuOicação 

Do Sr. Senador Saldanha Derzi que se ausentará do País. 

1.2_7- Discursos do Expediente 

SENADOR AGENOR MARIA -Análise dos gastos das empresas 
estatais no ano de 1980. Observações sobre a participação de capital es
trangeiro no PROÁLCOOL. 

SENADOR JORGE KALUME - Atentado perpetrado contra a 
vida do Papa João Paulo !L 

SENADOR CUNHA LIMA- Clima de tensão que se verifica no Es
tado da Paraíba em decorrência da ausência de chuvas regulares. Exclusão 
de Municípios paraibanos da ârea de emergência. 

1.2.8 - Comunicação da Presidência 

- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 ho~ 
ras e 30 -miilutos, com Ordem do Dia que designa. 

1.2.9 - Disçursos do Expediente (continuação) 

SENADOR HENRIQUE SANT!LLO- Justificando o Projeto de 
Lei do Seriado n!? 107/81, que encaminha à Mesa, estabelecendo normas 
para a ConCessão de Incentivos e- isenção de impostos no Programa Gran
de Carajãs e dá outras providências. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA -Modificação da sistemática 
do programa de emergência contra a seca no Nordeste. 

SENADOR MAURO BENEV!DES- Falecimento do Professor 
FranciscCi Uchôa de Albuquerque. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n9 70/80, do Senador Humberto Lucena, 
que dispõe sobre coligação partidária e dã outras providências. Apre
ciação adiada por falta de "quorum". 

-Projete de Lei do Senado n• 303/79-DF, que institui a taxa de lim
peza pública no Distrito Federal, e dá outras providências. VQtação adiada 
por falta de "quorum". 

- Projeto de Lei do Senado n' 305jn-Complementar, do Senador 
Itamar Franco, que dá nova redação aos parãgrafos 29, 39, 49 e 59, e acres· 
centa parágrafos (antigos e novos) à Lei n• 5.172, de 25 de outubro de 1966 
(Código Tributário Nacional). (Apreciação preliminar da constitucionali
dade.) Votação adiada por falta de "quorum". 

- Projeto de Lei do Senado n9 196/79-Complementar, do Senador 
Franco Montoro, que dispõe sobre o pagamento de pensão aos dependen

. tes do trabalhador rural falecido antes de 31 de dezembro de 1971. (Apre
ciação preliminar da constitucionalidade.) Votação adiada por falta de 
"quorum". 
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f -Projeto de Resolução n' 172/80, que autoriza o Governo do Esta-

do de Mato Grosso do Sul a elevar em Cr$ 1.785.620.157,75 (um bilhão, 
setecentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e vinte mil, cento e cin~ 
qüenta e sete cruzeiros e setenta e cinco centavos), o montante de sua dívi
da: consolidada. Votação adiada por falta de "quorum". 

-Projeto de Resolução n9 177/80, que autoriza a Prefeitura Munici~ 
pai de Mossoró (RN) a elevar em Cr$ 315.464.652,36 (trezentos e quinze 
milhões, quatrocentos e sessenta e __ quatro mil, seiscentos e cinqüenta e 
dois cruzeiros e trinta e seis centavOs), o montante de sua dívida consoli~ 
dade. Votação adiada por falta de "quorum". _ 

-Projeto de Resolução nq 178j80, que autoriza a Prefeitura Munici~ 
pai de Rio das Pedras (SP) a elevar em Cr$ 29.983.645,00 (vinte e nove mi
lhões, novecentos e oitenta e três inil e seiscentos e quarenta e cinco cruzei-· 
ros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de 
"quorum". 

· PrOjeto·de Resoluçã~ n: 179/8Q,_que autoriza a Prefeit~:tr~_Mu_nicipal 
de São Joaquim (SC) a elevar em Cr$ 1.530.000,00 (um milhão quinhentos 
e trinta míl cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de "quorum". 
. -.Projeto_ de Resolução n9' 180/80, que autoriz3: _a Prefeitura Munici

pal de Araripina (PE) a elevar em Cd 2.600.000,00 (dois milhões e seiscen
tos mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada 
por falta de "quorum". 

-Projeto de Resolução n• 181/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal deArês (RN) a elevar em Cr$ 1.448.!00,00 (um milhão, quatrocentos e 
quarenta e oito mil e cem cruzeiros), o montante de sua dívida consolida
da. Votação adiada por falta de "quorum". 

- Projeto de Resolução nq 182/80, que_ autoriza a Prefeitura Munici
pal de Campina Grande (PB) a elevar em Cr$ 23.600.000,00 (vinte e três 
milhões e seiscentos mil cruzeiros), o mo"iitai1te de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de "quorum". 

- Pmjeto de Resolução n9 183/80, que autoriza a Prefeitura Municí
pal de Campos Belos (GO) a elevar em CrS 895.100,00 (oitocentos e no
venta e cínco mil e cem cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 
Votação adiada por falta de "quorum". 

-Projeto de Resolução n9 184/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Dueré (GO) a elevar em Cr$ 767.700,00 (setecentos e sessenta e sete 
mil e setecentos cruzeiros), o montante de sua dívida consol1dade. Votação 
adiada por falta de "quorum". 

-Projeto de Resolução n~" 189/80, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Pedro Velho (RN) a elevar em Cr$ 2.909.300,00 (dois milhões, no
vecentos e nove mil e trezentos cruzeiros), o montante de sua dívida con
soHdada. Votação adiada por falta de "quorum". 

-Projeto de Resolução n~' 194/80, qúé autoriza a Prefeitura Munici
pal de Teresina (PI) a elevar em Cr$ 37.265.300,00 (trinta e sete milhões, 
duzentos e sessenta e cinco mil e trezentos cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada. Votação adiada por falta de "quorum". 

-Projeto de Resolução n9 201/80, qua autoriza o Governo do Esta
do de Goiás a rea!íz-ar operação de empréstimo externo, no valor de US$ 
35,000,000~0b (trinta e cinco milhões de_ dólares norte-americanos), desti
nado a financíar programas do Estado. Votação adiada por falta de "quo
runz". 

- Projeto de Resolução n9 1/81, que aUtoriza o Governo do Estc1do 
de Pernambuco a realizar empréstiffiO:·--eiterno no ·valor de US$ 
25,000,000.00- (vinte e cinco milhões de dÓlares norte-americanos), ou o 
equivalente em outra moeda, destinado ao desenvolvimento agropecuârio 
do Estado. Votação adiada por falta de "quorum". 

-Projeto de Resolução n"' 21/81, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São CaetanO do Sul (SP) a realizar oper~ção de empréstimo exter
no, no valor de USS 20,000,000.00 -(vTntc milhões de dólares norte
americanos), destinado a financiar o programa de investimentos urbanos. 
\'otaçào adiada por falta de "quorum". 

-Projeto de Resolução nq 20/81, que-autoriza o Governo do Estado 
do Rio Grande do Norte a realizar operação de empréstimo externo, no 
valor deUS$ zo·,ooo,OOO.OO (v1nte milhões de dólares), destinado a finan
ci"ar programas de empreendimentos industriais, agroindústria, infra
estrutura e promoção sociaL Votação adiada por falta de "quorum". 

-Projeto de Lei do Senado" n'? 351/79, do ~enador Roberto Saturni
no, que dispõe a respeito da especialização de engenheiros e arquitetos em 
"Engenharia de Segurança do Trabalho" e da profissão de ••Técnico de 
Segurança do Trabalho" e estabelece providências. Votação adiada por 
falta de "quorum". 

-Projeto de Lei do Senado n• 49/79, do Senador Orestes Quércia, 
que eleva o valor da importância a "ser depositada em favor do empregado. 
quando rescindido _seu contrato sem justa causa, alterando o artigo 69 da 
Lei do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- n'? 5.107, de 13 de se
tembro de 1966- e determina outras providências. (Apreciação prelimi
nar da constitucionalidade~) .Votação adiada por falta de "quorum". 

- Projeto de Lei do Senado n' 357/79, do Senador Orestes Quércia, 
que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para os coveiros e 
empregados em cemitérios. (Api-eciação preliminar da juridicidãde.) Vo
tação adiada por falta de "quorum". 

-Projeto de Lei do Senado n' 142/80, do Senador Orestes Quêrcia, 
alterando dispositivo da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe 
sobra a Lei Orgânica da Previdência Social. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade.) Votação adiada por falta de "quorum" . 
. _ :...._Projeto de Lei do-Senado n"' 146/80, do Senador Or_estes _Quércia, 
_que.isenta do Imposto de.Rend?- o __13~> salãriO. (Apreciaçãõ preliminar da 
constitucio'nalidade.) VotaÇão ãdiada por falta de "quorr.~m". 

- Projeto de Lei do Senado n• 163/80, do Senador Orestes Quércia, 
que dispõe sobre a concesf'ão d_e _aposentadoria especial para os garçãos . 

. (Apreciação~·preliri1inar da- conSti-tucionalidade e juridicidade.) Votação 
adiada por falta de "quorum''. 

1.4- MA TERIA APRECIADA APOS A ORDEM DO DIA 

- Requerimento n9 98/81, 1ido no Expediente. Votação adiada por 
falta de "quorum", após parecer da comissão competente proferido pelo 
Sr. Senador Bernardino Viana. 

1.5 -~DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Falecimento do artista plâstico 
Edson Motta. Considerações sobre projetes de lei apresentados por S. Ex• 

SENADOR DEJANDIR DALPASQUALE- Reparação de prejuí
zos causados por estouro de ensecadeíra na _;re_giào do Município de 
lbirama-SC. 

SENADOR MARCOS FREIRE- Falecimento do teatrólogo Mar
cus Siqueira. 

!.6 -DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA SES-
SI O. ENCERRAMENTO. 

-2.- ATA- DA 66• SESSÃO, EM 15 DE MAIO DE 1981 

2.1 ~ ABERTURA 

2.2- E)ÇPEDIENTE 

· 2.2.1 - Ofícios do Sr. 1~"-Secretário da Câmara dos Deputados. 
Encaminh(mdo à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 

-Projeto de Lei da Câmara n' 49/81 (n' 946-B/79, na Casa de ori-
gem), que dispõe sobre a iríterVenção e a liquidação extrajudicial de em
pre.sas beneficiadas com incentivos fiscais na área de atuação da SUDE
NE. 

- ProjetodeDecreto Legislativo n• 10/81 (n'73/80, na Câmara dos 
Deput:idos), que apl-ova o texto do Acordo-Quadro de Cooperação entre 
a Repúb1ica Federativa do Brasil e a Comunidade Econômica Européia, 
celebrado em Bruxelas~ a 18 de setembro de 1980, bem como os textos dos 
segUintes atOs, celebrados na mesma data, e anexos ao referido Acordo
Quadro: Anexo sobre Cooperação no Domínio da Comercialização da 
Manteiga de Cacau e do Café Solúvel, Protocolo relativo à Cooperação 
Comercial e Econômica entre a República Federativa do Brasil e a Comu
nidade Européia do Carvão e do Aço, e Troca de Notas relativas aos 
Transportes Marítimos. 

2.2.2 - Pareceres 

Referentr:s aos seguintes matérias: 

-Ofício n9S;4/80(n• 10-P/MC/80, na origem), do Sr. Presidente do 
Supremo Tribuila-l Federal, encaminhando ao Senado Federal, cópia do 
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso 
Extraordinária, nq 86.292-7, o qual declarou a inconstitucionalidade do 
art. 91, III, da Constituição do Estado de São Paulo, na Redação da 
Emenda n' 2, de 30 de outubro de 1969. 

-Oficio o• S-03/81 (n' 97-P/MC/80, na origem), do Sr. Presidente 
do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal, cópia 
do acór~ào _pr~ferido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Re
curso Extraordin~io n9 91.293~2. o q':al dec.larou a inçonstitucio!lalidade 
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dos artigos:; e 279, da Lei n"' 1.244, de 20-12-77, do Código-Tributário 
do Municípi i de Bebedouro, Estado de São Paulo. 

-Mensagem n• 40/81 (n' 80/81, na-origem), do Senhor Presidente 
da Repúbfica, propondo ao Senado Federal, _seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Simões Filho (BA) a elevar em Cr$ 398.136.000,00 o mon
tante de sut dívida consolidada interna. 

--Projd? deLe~ do_ Senado n~ J/81-DF, que autoriza o GOverno do 
Distrito Fed~.:raJ a contfatar empréstimo- com a Caixa Económica _Federal 
e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 90/80 (n' 3.510-B/80, na Casa de ori
gem), que autoriza a reversão, à Caixa" Económica do Estado de São Paulo 
S.A., do terreno que menciona. 

2.2.3 - Apreciação de matéria _ _ 
- Requerimento n' 98/81, lido no Expediente da sessão anterior. 

Aprovado, após usarem da palavra no encaminhamento de sua votação os 
Srs. Senadores Itamar Franco, José Lins, Marcos Freire e Evelâsío Vieira. 

2.2.4 - Comunicação 

- Do Sr. Senador Nilo Coelho, que se ausentará do País. 

2.3 - ORDEM DÓ DIA 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 25/80 (n' 56/80, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto da Convenção destinada a evitar a dupla 
tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre a ren~ 

da, firmada entre a República Federativa do Brasil e a República Argenti~ 
na, na cidade de Buenos Ayres, a 17 de maio de 1980. Discussão encerrada, 
voltando às comissões competentes em virtUde de recebimento de emenda. 

-Projeto de Resolução n9 24/81, que suspende a execução do pará~ 
grafo único do art. 79 do Decreto Municipal nq 12.490, de 29 de dezembro 
de 1975,- de São Paulo. Aprovado. À Comissão de Redaçào. 

2.4 - DISCURSO APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR DEJAND!R DALPASQUALE -1 Encontro Brasileiro 
de Agricultura Alternativa, reallzado em Curitiba~PR. 

2.5- DESIGNAÇÃO DA ôRDEM DO DIA DA PRÚXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO. 

3.- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR 

- Do Sr. Bernardino Viana, proferido na sessão de 14-5-81. 
-Do Sr. Marcos Freire, proferidos na sessão de 14~5~81. 

4 - RETIFICAÇÃO 

- Ata da 56• Sessão, reatizada em 7-5-81. 

5- MESA DIRETORA 

6- LIDERES E V ICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTA-
RES. . . 

7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 65' SESSÃO, EM 15 DE MAIO DE 1981 
3' SeS.são Legislativ~ Ordinária, da 46' Legislatura 

PRESIDE:NCIA DOS SRS: CUNHA LIMA E ALMIR PINTO. 

ÀS r4 HORAS E 30M!NUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Laélia de Alcântara- Jorge Kalume- Alexandre Costa- Alberto Sil~ 
va- Bernardino Viana- Almir Pinto ......... -José Lins- Mauro Benevides
Agenor Maria- Martins Filho --Cunha Lima- Humberto Lucena
Aderbal Jurema- Marcos Freire- Ni1o Coelho- Joã.o Lúcio- Luiz Ca~ 
vai cante- Passos Pôfto -Jutahy Magalhães- Itamar Franco -:-_Tancredo 
Neves- Henrique Santillo- Gastão Müller- José Fragelli- Mendes Ca
nal e - José Richa -- Evelâsio Viei'ra - Dejandir Dalpasquale - Lenoir 
Vargas - Pedro Simon. - - - -- -

O SR- PRESIDENTE (Cunha Lima)~ A lista de presença acusa o com
parecimento de 30 Srs. SC::fiã.dores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossOs_ trabalhos. 
O Sr. J9~Secretário procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
A VISO DO MINISTRO CHEFE DO GABINETE 

CIVIL DA PRESIDENCIA DA REPÚBLICA 
N• 165/81, de 14 de maio de 1981, encaminhando informações prestadas 

pela Secretaria de Planejamento em atendimento ao Requerimento de Infor~ 
mações n'1 19, de 1981, de autoria do Senador Dirceu G.ai'doso, sobr_e pedidos 
de autorização para contratação de enlprêstirriO-s pelos Estados e Municípios. 

A VISO DO MINISTRO DA PREVIDF.NCIA E ASS!STF.NCIA SO
CIAL 

N9 168/81, de 12 do corrente, encaminhando informações daquele Mi~ 
nistêrio a respeito do Projeto de Lei do Senado n9 _229 j79-Complementar, do 
Senador Franco Montoro, que institui o auxílio~doença em favor do traba
lhador rural, e dã outras providências. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

PARECERES 

PARECER N' 175, DE 1981. 
Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas_. 

Sobre o Projeto de Lei da Càmara n' 104, de 1979 (n• 3923-B/77-
na Casa de origem), que "especifzca condições para inscrição e regis
tro de emba1·cações ". 

Relator: Senador Evandro Carreirq 
O Decreto n' 50.114, de 26 dej~neiro de 1961, modificador da "denomi

nação do Regulamento que baixou com o Decreto n9 5.798, de 11 de junho de 

1940, para denotninã~lo Regulamento para o Tráfego Marítimo, e tornou in.: 
subsistentes seus Capítulos I, II, IV, V e VII do Título I", determinou uipsis 
Iitteris'': 

.. Art. 202. As embarcações brasileiras, excluídas as pertencen
tes à ~ª-rinha de Guerr:a, estão sujeitas à inscrição nas Capitanias 
ou repartições subordinadas, em cuja circunscrição for domiciliado 
o proprietário ou seu representante legal. 

Art. 203. As embarcações brasileiras de vinte toneladas brutas 
para cima, excluídas as pertencen~es à M~rinha de Guerra, ficam su~ 
jeitas, além d3. inscrição nas Capitanias dos Portos, ao registro de 
propriedade no Tribunal Marítimo.'' 

Corrt a presente proposta-de-lei, é intentado que as embarcaç-ões brasilei
ras- excetuadas as pertencentes à Marinha. de Guerra- de até oitenta tone
ladas brutas sejam apenas inscritas nas Capitanias dos Portos. E as de tonela
gem superior, além da inscrição, também estarão sujeitas ao registro de pro
priedade no Tribunal Marítimo. 

Inscrição e registro processar~se-ão em conformidade com o que a res~ 
peito determina o Regulamento para o Tráfego Marítimo. 

Nesta Casa, o projeto foi submetido apenas a esta Comissão._ 
Com o transmutação em lei da presente iniciativa, as consideradas pe-

quenas embarcações - até oitenta toneladas - somente estarão sujeitas à 
simples inscrição. Assentado esse critério - conforme enfatizou o Autor da 
proposição - a riavegação de portos lacustres e fluviais irâ ser sobremaneira 
beneficiada, principalmente na Amazônia. 

E que, dispensadas as embarcações em tela do registro de propriedade no 
Tribunal Marítimo,_ das despesas correspondentes ficarão desoneradas. 

Cons.iderando, pois, conveniente -~-~oportuno o projeto sob análise, 
manifesta-se este órgão técnico por sua aprovação. 

Sala das Comissões, 14 de maio de 1981.- Vicente Vuolo, Presidente
Evandro Carreira, Relator - Lomanto Júnior- Amaral Peixoto. 

PARECERES N•s 176, 177, 178 E 179, DE !981 
-Sobre o- Projeto de Lei do Senado nP 30, áe 3979, que "dispõe 

sobre a prioridade a ser concedida, pela Caixa Econômica Federal, no 
financiamento de unidade habitacional aos que hajam tido sua moradia 
desapropriada, e determina outras providências". 

Parecer •' 176, de 1981 
Da Comissão de Constituição e J ustita 

Relator: Senador João Rosco 
O projeto sob exame_, apresentado pelo ilustre Senador Orestes Quércia, 

estabelece que a Caixa Econômica Fedeêal dará prioridade nos financiamen~ 
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tos de unidades habitacionais para aqL.eles que tiveram sua moradia desapro
priada. 

Como providência êonsectária, o projeto prescreve que somente farão 
jus à medida os que comprovaram sua condição ~e expropriadO e de não te
rem outro imóvel residencial na localidade. 

Rescrva~se, ainda, ao Poder Execu~ivo, a regulamentação da lei decor
rente, inclusive no que tange aos aspectos vinculados a limites de fina_ncia
mentos, juros míriimos e prazos máxiinos das operações financeipts. 

O "ilustre autor do projeto procura justifiCá-lo sob a alegação de que nas 
grandes cidades, sobretudo em São Paulo, as desapropriações constituem um 
fato rotineiro, à vista do extraordinário progresso que ali se verifica e que de
manda uma rápida modernização urbanística. Em co~seqü~ncia desse cresci
mento, os proprietários, expropriados de sua_ residência, ficam totalmente 
sem amparo, sofrendo, sozinhos, as contingências negativas desse processo 
desenvolvimentista. 

A matéria, como se vê, encerra providência· de caráter sócio-econômic_o, 
que não atenta contra as norma·s constitticióhais, nerrl vulnera as instituições 
jurídica::;.. 

Assim, verificando~se que o projeto terá o seu exame de méritO submeti
do às doutas comissões de Econo~ia e de Finanças, opinamos pela sua trami-
tação, por constitucional e juríc;iiCo. _ 

Sala das Comissões, 18 de abril de 1979.- Henrique de La Rocque, Pre
sidente- João Bosco, Relator- Nelson Carneiro- CUnha Lima- Tancre
do Ne~'es- Helddio Nunes- A-foacyr Dalla- Raimundo Parente- Murilo 
Badaró - Bernardino Viana. 

PARECER N• 177, de 1981 
Da Comissão de Economia 

Relator: Senador Marcos Freire 
A proposição sob exame dispõe sobre à p~-io~idade a s-er concedida pela 

Caixa Econôrnica Federal no financiamento de !lnidade habitacional aos que 
hajam tido sua moradia desapropriada. 

Além da sua condição de expropriado, o interessado deverá comprovar 
êrue não possui" outro imóVel residencial na localidade. 

Aproveitamos para reproduZir parte da justificação do autor, o nobre 
Senador Orestes Quércia, na qual se destacam os fund-ªmentos básicos de sua 
iniciativa. 

.. Nas grandes cidades em expansão, corri.O ora ocorre. por 
exemplo, na megalópole paulista, as desaprop~iações por interesse 
público constituem fatos "que se repetem cada dia. 

Urge dêem lugar os velhos prédíos para o progresso passar. 
Mas embora tais expropriações se verifiquem atendendo a legí

timos interesses da maioria o fundamento que as justificam- não é 
menos verdade que mais muitas vezes_ prejudicam a certos desapro
priados. Aludimos aos que não poSsUíam Senão o imóvel em quere
sidiam. 

A esses ex-proprietáríõs que ficãram sem teto, como verdadei
ras vítimas do desenvolvimento de sua localidade, o presente proje
to convertido em lei levará os benefícios que consubstancia. 

Desde quando comprovem perante a CaiXa Econômica Federal 
sua condição de desapropriado, que não possui outra unidade habi
tacional dentro dos limites do município, tefá prioridade no finan
ciamento de sua moradia, a juros .baixos e prazo largo." 

A matéria vem ao encontro dos legítimos interesses dos que ficaram ou 
vieram a ficar -sem casa própria para morar, em -decorrência de desapro
priações por interesse público. 

A nosso ver, a proposição pretende dOtar o Estado de mais mecanismo, 
para ser utilizado na correção das distorções de ordem sócio-econÇ)mica ige
rente às desapropriações que oc-orrem a cada dia, exigidas pelo interesse 
público e induzidas pela implosão urbana a demandar constantemente obras 
públicas. ~ 

Todavia, no sentido de contribuir para o aperfeiçoamento do Projeto, 
somos pela sua aprovação, nos termos da seguinte emenda que apresentamos: 

EMENDA N• I - CE 
(Substitutivo) 

Ao Projeto de Lei do Senado o" 30, de 1979 
Dispõe sobre a prioridade-a ser concedida, pela Caixa Económica 

Federal, no financiamento de unidade habitacional aos que hajam tido 
sua moradia desapropriada, e determina outras providências. 

o Congresso NiCional deêT-el8.: 
Art. 1" A Caixa Econôinica FCide"r"3J lnciuirá, entre os prioritários, os fi~ 

nanciamcntos--de unidade habitacional aos que hajam tido sua moradia desa~ 
propriada. 

Art. 2~ P?ra conseguir o financiamento, o interessado terá de compro
var, perante a Caixa Ecónô_mica Federal, sua condição de expropriado, e que 
não possui outro imóvel residencial ou não na localidade. 

Art. 3\' O Poder Executivo, no Regulamento da presente lei, fixará os 
limites dos financiamentos referidos no _artigo I q• os juros míllimos e os pra
zos máximos mediante os qUais serão efetivados'. 

Art. 49 Esta Lei entra em· vigor na data de sua publicação. 
Art. 5\' Revogam-se as disposições em contráriO. -
Sala das comissões, 14 de maio de 1981.- Roberto Saturnino, Presidente 

em exeC:cício- Marcos Freire, Relator --Bernardino Viana- Pedro Simon 
-.José Lins, vencido - José Richa ---Vicente Vuolo. 

PARECER N• 178, DE 1981 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Franco A-fonroro 
O projeto do nobre Senador Orestes Quércia, em sua redação original, 

prevê no art. J9: 

"A Caix-a Económica Federal dará prioridade aos financiamen
tos de unidade habitacional aos que hajam tido sua moradia desa
propriada." 

Esse aitigo. a comissão de Economia reescreveu nos termos seguintes: 

"A CaiXa Econômíca -Federal incluirá, entre os prioritâríos, os 
financiamentos de unidade habitacional aos que hajam tido sua mo
radia desapropriada.,. 

Limitou-se~ a alteração, a inSerir, entre os financiamentos prioritários da 
Caixa Económica Federal, os destinados a unidade habitaciorial dos que ha
jam-tidó a moradia desapropriada. Não modifica o pretendido inicialmente. 
Tampouco ofende a qualquer dispositivo constitucional. 

Os arts. 29 e 39 foram mantidos ipsis litteris. E o 511 aditou à proposição 
cláusula reVogatória ~xpressa, 

O Substitutivo da Comissão de Economia, como se constata, não incidiu 
em qualquer deslize, o que nos leva a opinar por sua aprovação, quanto aos 
aspectos jurídicos e constitucional. 

Sala das Comissões, 18 de junho de 1980.- Henrique de La Rocque, Pre
sidente -_Franco Montoro, Relator- Aloysio Chaves- Murilo Badaró
Lenoir Vargas - Nelson Carnefro - Bernardino Viana - Cunha Lima -
Hugo Ramos . 

PARECER N• 179, DE 1981 
Da Comissão de Finanças 

Relator do vencido: Semidor Pedro Simon 
O projeto em tela, oferecido pelO il-uStre Senador Orestes Quérci:il., tem 

por escopo proporcionar prioridade de financiamento de unidade habitacio
nal. ãtravés do agenciamento da Caixa Econômica, aos proprietárfOs qUe ti
veram suas residências desapropriadas. 

Obteve a matéria parecer conclusiva pela aprovação nos termos do subs
titutivo apresentado. na Comissão de Economia pelo que foi secundado pela 
Comissão de Constituição e Ju~tiÇa que opinou pela sua tramitação. 

> Em que pese a robusta argumentação que se pode contrapor à medida 
result?_ inquestionável a conven_iência_de sua adoção. 

com efeit?, é de se reconhecer o tr;mstorno e os prejuízos a que estão su
jeitos os exPropriados e, especialmente, aqueles que se vêem atingidos me
diante ato desapropriatório com relação ã sua moradia própria. 

- Justo, assim, que se proporcionem, no mais breve espaço de tempo, 
meios capazes de atenuar a desocupação compulsória do referido imóveL 

A prioridad_e de que cogita o presente projeto diz respeito ao procedi
mento necessário, no sentido de cille seja proporcionado ao expropriado os 
meios eficazes para a concessão de financiamento para a aquisição de outra 
residência. ,. 

Nenhum impedimento de ordem financeira ocorre, pois. que o preceito 
sugerido se limita a autorizar prioridade de atendimento aos interessados, fi
cando estes, no que tange às exigências regulares, em condições idênticas aos 
eventuais mutuáfiOS, em geiã:l. 

- O objetivo social da medida é evidente, o que nos move no sentido de 
propor a aprovação do projeto, no âmbito de atribuições desta Comissão, 
nos termos da Emenda substitutiva apresentada pela Comissão de Economia. 

Sala das Comissões, 25 de setembro de 1980. - Cunha Lima, Presidente 
-Pedro Simon, Relator -José Richa- Affonso C amargo- João Lúcio
Alberto Silva - Mendes Cana/e - Raimundo Parente - Lomanto Júnior. 

VOTO VENCIDO, EM SEPARADO DO SR. SENADOR SALDANHA 
DEBZI: 

Apresentou o ilustre Senador Oreste Quércia o presente projeto de lei 
que tem pOr fim atribuir prioridade de financiamento habitacional, a ser con-
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cedido pela Caixa Económica, aos Proprietários que tiverem seus imóveis de. 
sapropriados. 

Sustentando a conveniência da aprovação da providência, ressalta seu 
autor: 

"Mas embora tais expropriações se verffiQUem atendendo a 
legítimOsTntáesscs da mai_oria- o fundamento que as justificam
não é menos verdade que muitas veZes prejudicam a certos desapro
priados. Aludimos aos que não possuíam senão o imóvel em quere
sidiam. A esses ex-proprietários que ficaram sem teto, como verda
deiras vítimas do desenvolvimento de sua localidade, o presente 
projeto convertido em lei levará os benefícios que consubstancía. 

Desde que cOmprovem perante a Cãixa Econômica Federal sua 
condição ·de desapropriado, que não possui outra unidade habít~
cional dentro elos limites do município, terá ·prio-ridade no financia
mento de sua moradia, a juros baixos e prazo longo." 

Após a manifestação da Comissão de ConstHuição e Justiça, 
pronunciou-se a Comissão de Económia pela aprovação da medida na forma 
de Emenda Substitutiva que apr~entou o que foi aprovada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, no âmbifO-de- suas atribuições. 

A proposição em tela visa a outorgar tratamento diverso -no sentido 
de proteger- aos financiamentos a serem concedidos pela Caixa Económica 
Federal aos proprietários que tiveram sua residência desapiOpriada. 

A prioridade a que se refere o texto deve ser relacionada ao atendimento, 
ou seja, à brevidade do procedimento administrativo tendente à verifiçação 
do atendimento dos requisítos -exigidOS:pá_ra à_ co!lcessão do finánciamento. 

Outra discriminação consiStiria na fiXação de limites para valor financía
do, no estabelecimento de juros e de prazos· máximos. 

Em que pese a inegável intenção do ilUstre signatário do projeto, não nos 
parece conveniente a medida proposia-, quer pelo fato de se distanciar de real 
interesse público, quer pelo fato de não a!htiir os fi~s a que se Propõe. 

Como observação preliminar, cumpre registrãr qUe não s~_pode conce
ber, constitucionalmente, que venha o expropriado a se converter em "'vítima 
do desenvolvimento". É que consagra a Carta Magna, em seus arts. 153, § 22 
e 161, o princípio da justa e prévia indenização nás desapropriações por utilí
dade pública ou por ínteresse social, verb[s:· 

"Art. 153, ...... , .... , ................................ . 
.... ~. '. ~. ·-- .... ~~ ... ~""--"---"'-~--·- ... --;.- . .;_ -~ ... --· ··- -----· .. 
§ 22. É asSegurado o direito de propriedade, salvo o caso de 

desapropriação por necessidade pública_ ou por interesse social, me
diante prévia e justã -irldenízação ein dinheiro, ressalvado o disposto 
no artigo 161, facultando-se ao expropriado aceitar<? pagamento 
em título da dívida pública, com cláusula de exata correção, mone
tária. Em caso de perigo público iminente, as autoridades compe
tentes poderão usar da propriedade particular, assegurado ao pro
prietário indenização ulterior. 

Art. 161. A UniãO poderá p-romover a desapropriação da 
propriedade territorial rural, mediante pagamento de justa indeni
zação. fixflda segundo os critérios que' a lei estabelecer, ~ITI títuJos es
peciais da- divida pública, com clâusula de exata correção mone
târiá. re.sgatavéis no prazo de-vintéilio-S~ em Parcelas anuais sucessi
vas, assegurada a sua aceitação, a qualquer tempo, com o meio de 
pagamento até cinqíienta por cento do imposto territorial rural e 
como pagamento do preço de terras públicas." 

Evidencia-'se, pois. que, se por um lado o Poder Estatal vem a prevalecer 
sobre o património privado quanto ao ato administratiVo de de_claração do 
bem como de utilidade pú~Iica ou de interesse social, a transferência da pro~ 
priedade ou do domínio somente se cont:tetiza com a "prévia e justa indeni~ 
zação" que, em caso de conflito, será determinada pelo Poder Judiciário. 

Uma vez obtida a indenização pelo exproPrtád~ {que hã: de ser justa), 
não há empecilho para que deixe ele de imobilizar o seu valor em outra resi~ 
dência, em condições idênticas ou semelhantes à unidade primitiva. 

Por outro lado. se a situação do expropriado merece ser compensada 
com prioridades no financiamento do outro imóvel, razão inexiste para que o 
projeto venha a atíngif, apen.as, os financiamentos perante a Caixa Econômi
ca Federal, deixando à margem os demais agentes financeiros. 

O artigo 29 do texto ora analisado, CO!fl a red~çào sugerida pela Emenda 
n'? I-CE, subordina o financiamen_t9 à desapropriação e, ainda, à inexistência 
de outro imóvel residencial ou não na __ localidade, de propriedade do expro
priado. 

Ora, tal dispositivo ao invés de favorecer :i o eX:jii=opriidO vem prejudicá
lo à medida em que condicfona a concessâo dcÚinanciamento (e não das prio-

i-idades)- à comprovação de que se trata de pessoa que teve imóvel residencial 
desapropriado e de que não possui outro imóvel na localidade (não especifi
cando se se trata de Município, Distrito, etc). 

O direito ao -financiamento não deve se restringir à hipótese contida no 
projeto. O qtie- se pode exigir é que o tratamento diferenciado somente seja 
conferido mediante a comprovação das condições supra citadas. 

Por derradeiro. a prop~-, ,!ção outorga ao Poder Executivo, olvidando-se 
que existem normas co .. tidas no ordenamento jurídic9 que disciplina a ma
téria (Sistema Financeiro de Habitação} competência--para fixar os limites 
dos financiamentos, os juros mínimOS e ciS p-razos máximos. 

Ora, tal atribuição poderá gerar tratamento mais desfavorável do que o 
vigente aos interessados, uma vez que não se determina a medida dessas fi~ 
xações~ 

Poderá o Executivo estabelecer limites inferiores para as pessoas abran
gidas pela hipótese, no mesmo p~sso em que a fixação de juros mínímos se 
torna irrelevante para o mutuário. O seu iriteresse acha~se na órbita do teto 
dos juros, ou seja, na taxa de juros que não poderâ ser ultrapassada (para 
mais) pelo agente financeiro. 

As razões ora alinhadas, a meu ver, são suficientes para desaconselhar a 
aprovação da medida, em que pese o louvável intuito de seu autor. 

Assim, opinamos pela rejeição do_ presente projeto. 
Sala das Comissões, 25 de setembro de 1980. - Saldanha Der:: i. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -O Expediente lido vai à publi
cação. 

Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos pelo Sr. ["?~Secretário. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 103, DE 1981 

Assegura ao empregado substituto salário igual ao do substituido. 

-O Congresso Nácio"nal decreta: 
Art. J<? O art. 460 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 

pelo Decreto-lei n'>' 5.452, de 11' de Maio de 1943, passa a viger acrescido do 
seguinte parãgrafo único: 

""Art. 460. 
~aragraTo -ll:nico. Ao empregado admitido para exercer a mes

mafunção_de_outro, cujo contrato de trabalho foi rescindido, é asse
gurado o direito de perceber a mesma remuneração do substituído, 
excluídas as vantagens pessoais, ressalvados os casos de remaneja-
mento." -

Art. 21' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. J<? Revogam-se as disposições _em contrãrio. 

Justificação 

Com o objetivo de combáter u-ma das causas do desemprego no País, o 
presente projeto assegura ao empregado substituto, salário igual ao do substi
tuído. 

Irrecusavelmente, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, instituído 
pela Lei n'? 5.107, de 13 de setembro de 1966, para substituir a estabilidade no 
emprego, facilitou aos empregadores a dispensa de seus empregados, sem jus
ta causa. 

Tal facilidade gerou a brutal rotatividade _de mão-de-obra que hoje se 
observa no País, com grave prejuízo para a tranqüilidade social e a segurança 
da classe trabalhadora. 

Nesse -contexto, são extremamente comuns os casos de despedida de em
pregados para recrutamento de outros, que exercerão exatamente as mesmas 
funções, com remuneração inferior. Principalmente logo apôs aos acordos 
qUe elevam os salários dos empregados da _empresa, os empregadores, por 
quesrão de economia, despedem o empregado que ganha mais e admitem ou
tro para exercer a mesma função, com s3lárío menor. 

Essa prática injusta e desumana deve .ser coibida. Por esse motivo, preco
nizamos. nesta proposição, o acréscim~ de dispositivo à Consolidação das 
Leis do Trabalho, estabelecendo que ao empregado admitido no lugar de ou
tro dispensado, é assegurado o direito de percerber a mesma remuneração 
paga ao anterior, excluídas, evidentemente, as vantagens pessoais e ressalva
dos os casos de remanejamento. 

Essa solução vem sendo adotada pelos setores mais esclarecidos da co
munidade empresarial e trabalhadora. Disposição semel]lante acaba de ser 
eSclarecida na conVenção coleüva de trabalho celebrada entre a Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo e o Sindicato dos Metalúrgicos do 
ABC e do Interior do Estado. 

Além disso o Prejulgado no;o 36 do_ Tribunal Superior do Trabalho, asse
gura ao empregado substituto salário igual ao substituído. 
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Trata-se de medida de amplo alcance social1 que combaterá uma das 
causas já identificadas da grave onda de desemprego que sacrifica a família 
trabalhadora e ameaça a economia nacional. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1981.- Franco Montara. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça de Legíslação Social e 
de Finanr;as.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 104, DE 1981 

Dá nova redação ao artigo 7P da Lei nP 6.223, de 14 de julho de 
1975, que dispõe sobre a fiscalização financeira e orçamentária da 
União pelo Congres~·o Nacional. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O Artigo 7', da Lei n• 6.223, de 14 de julho de 1975, passa a vi

gorar com- a seguinte redação: 

··Art. 79 As pessoas jurídicas de direito privado, de cujo capi
tal participe a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, 
ainda que através de entidade da respectiva administração indireta, 
ficam submetidas à fiscalização financeira do Tribunal de Contas 
competente, sem prejuízo do controle exercido pelo Poder Executi-
vo. 

Parágrafo único. A fi-Scaliz3ção prevista neste artigo respeita
rã as -peculiaridades de funcionameritO das entidades". 

Art. 21' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 31' São revog-adas eis disposições em contrário. 

Justificação 

Com o advento da Lei n<? 6.223, de 1975, que disciplinou a fiscalização fi~ 
nanceira e orçamentária da União pelo Congresso Nacional, surgiram dúvi
das quanto a estarem ou não as unidades integrantes da administração indire
ta, sendo a participação do Poder Público, em termos patrimoniais, igUali
tária Ou minoritáría, sujeitas ao processo-de controle externo. Com o intuito 
de espancar as dúvidas existentes, foi dada nova redação ao artígo 7~', do refe
rido diploma legal, pela Lei n_<;l 6.525, de 1978, ficando~ a partir de então, ex
cluídas do controle não só as empresas onde a participação estatal é minori
tária ou ígualitária mas também aquelas onde a participação estatal se faz por 
meio de ações preferenciais (sem direito a voto portanto). 

A nova orientação .legislativa iinprrrTI-ida à matéria, a partir de 1978, 
revela-se, além de inoportuna e inconveniente, ser absolutamente contrária 
ao espírito do texto_ constitucional. Senão vejamos. 

A Constituição Federal determina, em seu artigo 70, parágrafo único, 
que o controle externo da atividade financeira e orçamentária da União seja 
feito de uma tríplice maneira: 

- através da aprovação das contas do Presidente da República; 
- pela auditoria financeira e orÇ:amerttãriã; e 
-com o ;ulgamento das contas dos administradores e _demais responSá\'eis 

por bens e valores públicos. 
Não pode a lei ordinária eximir uns e outros que manipulam recursos 

públicos do dever de prestar contas e sujeitar-se ao controle instituído na Car
ta Magna sob pena de incidir em manifesta inconstitucionalidade. O 
Procurador-Geral do TCU em longo e substancioso parecer sobre o assunto 
assim se manifestou: · 

"a competência do Tribunal para julgar as contas de adminis
tradores c demais responsáveis por bens e valores públicos é radica
da no artigo 70 e§ I 9 da Constituição Federal, independendo, assim, 
de lei ordiilária. Esta não pode restringir a· amplitude do preceito, 
obviamente subentendida no texto constitucional, do qual se fez eco 
o·art. 93 do Decreto-lei n9 200/67: quem quer que-Utilize bens e va
lores públicos terá que justHicir o seu bom e regular emprego, na 
conformídade das leis e dos regulamentos e normas emanados das 
autoridades adminiStrafivas CO-mpetentes. Sendo, como são, a.s atri
buições de fiscalização finanCf!ira e orçamentária da União, matéria 
relativa à partilha constitucional dos Poderes. não tem o legislador da 
legislatura ordinária poder para atribuí-los ou negá-los ao legislativo, 
como não rem para acrescentar ou restringir as demais atribuições de 
qualquer dos três Poderes da República". 

(n. grifo) 

Segundo a organização constituclõtfãl do País, cabe às empresas priva
das organizar c explorar as atividades econômicas. O Estado apenas estimula 
e apóia a iniciarivapartícular e, supletivamente, organiza e explora determi
nado ramo cujo desenvolvimento se afigure fnsufiCi"e~te. Quando a empresa 
privad<.~ recebe colaboração financeira; Sob a forma de participação acionária 
ou "'underwriting", nada justifica a sua exclusão dos sistemas de controle pre
vistos em lei para todos os que· administram recursos públicos. Cumpre sa-

lientar ainda que o volume de recursos destinados para este fim é significati
vo, havendo mesmo uma nítida tendência no sentido do progressivo aumento 
de gastos desta natureza. 

Como bem recorda o Procurador-Geral do Tribunal de Contas, no jã 
mencionado parecer: 

'•Não é a feição ju-rfdica da entidade que explica e justifica o 
controle da Corte mas a presença de recursos públicos por ela geren
ciados, administrados, pelo que é responsâvel nos termos do art. 70 
e§ 11' da Constituição Federal''. 

As disposições constitucionais relativas à fiscalização financeira e orça
mentária da União--cOnstituem um domíniO reserv-ado que não pode ser atin
gido pela lei ordinária. O que-ali se estipulou foi o mínimo exigíVel em termos 
de controle a ser exercido sobre o património comum. Qualquer norma que, 
neste particular, venha a restrin-gir os preceitos contidos na Carta Magna es
tarã inapelavelmente eivada de inconStitucionalidade. 

A proposição, além de preencher grave lacuna existente no ordenamento 
jurídico, é oportuna põis se·asusta à tendência histórica de ampliar o poder de 
fiscalização tradiciqnalmente outorgado ao Poder Legislativo. Destaque-se 
que o controle exercido pelo Corigresso Nacional, por ser efetuado a ••poste
riori",_ não pode ter efeitos negativoS ·sobre o deSempenho administrativO" do 
Poder Executivo, das unidades a ele subordinadas ou das empresas privadas 
que gerenciam recursos públicos. 

Constitui pura ingenuidade admitir que a fiscalização e o coritrole da uti
lização dos bens e valores públicos possam ser eficazes quando deixados a 
cargo exclusivo da entidade que os manipula. Esta é forçosamente suspeita 
pâra opinar Sobre a regularidade das contas aPresentadas e dos resultados ob
fidos. _Ademais, é necessário -que um órgãó isento de interesses políticos, 
como é o caso do Tribunal de Contas, julgue a eficiência com que se houve o 
administrador público na aplicação dos recursos a ele confiados. A tese por 
nós esposada é, de resto, acatada por todos os setores da vida pública. Exem
plo disto nos oferece o Poder Executivo ao reconhecer que .. o êxito da estra
tégía global da política econômica fiXada pelo Governo para I 981" estã conw 
dicionada ao .. disciplinamento do setor público definido de maneira ampla, 
para "incluir a constelação de empresas estatais" (Parte Introdutória do Orça
mento Monetário de 1981 - pág. 3). 

Quanto à conveniência: da medida, cumpre lembrar que, com o advento 
da Lei n'~ 6.404j76, (nova lei das sociedades anónimas) ocorreram pelo menos 
duas inovações de capital importância no direito societário, as quais- estão a 
indicar a necessidade de reformular o sistema de controle. 

Em primeiro lugar, passou-se a admitir que o mfmero de ações preferen
ciais, sem direito a voto portanto, atinjam 2/3 (dois terços) do total das ações 
emitidas. Ocorrendo esta hipótese, poderá o detentor do controle acionâríO 
possuir nada mais do que l/6 do número global de ações. Em cOnseqüência, 
pela redação atual do art. 79, da Lei n9 6.223, haverá certamente casos onde a 
participação acionária estatal alcance 5/6 (cinco sextos) do_capiTal e perma~ 
neçam cqmp_l_etamente fora d_e alcance fiscali_zador do Tribunal de Contas 
competente. 

Em segundo lugar, cabe ressaltar que a permissão legal para emitir ações 
seru valor nominal pode acarretar sitm1ções em que o acionista controlador 
detenha apenas urna pequena parcela do capital social. Isto equivale a dizer 
que, ·pelo menos em tese, haverá a possibilidade de termos empresas com par
ticipação de capital quase exclusivamente púbHCo fora de qualquer controle 
externo. 

Não fossem as outras razões apontadas, as duas últimas seriãm suficieri
tes para demonstrar a absoluta inconveniência de manter-se a atual redação 
do art. 7' da Lei n' 6.223, de 1975. 

O projeto ora apresentado, além de estar em perfeita consonância com a_ 
letra e o espírito do texto constitucional, tem o mérito de inibir, de forma pre
ventiva, tendências freqUentemente detectadas de malversação de fundos 
públicos ao determinar que todas as pessoas jurídicas de direito privado com 
participação acionárla- do Estado sejam submetidas à _fiscalização financeira 
do Tribunal de Contas competente. 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1981. -Itamar Franco. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 6.223, DE 14 DE JULHO DE 1975 

Dispõe sobre a fiscall:zaç_ão financeira e orçamentária da União, 
pelo Congresso Nacional, e dá outras providências. 

Art. 7'~ As entidades públicas com personalidade jurídica de direito pri~ 
vado, cujo capital pertença, exclusiva ou majoritariamente à União, a Estado, 
ao Distrito Federa], a Município ou a qualquer entidade da respectiva admi
nistração indireta, ficam sUbmetidas à fiscalização financeira do Tribunal de 
Contas competente, sem prejuízo do controle exercido pelo Poder Executivo. 
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§ Jl' A fiscalização prevista neste-artigo respeitará as peculiaridades de 
funcionamento da entidade, limitando-se a verificar a exatidão das contas e a 
legitimidade dos atos, e levará em conta os seus objetivos, natureza empresa
rial e operação segundo os métodos do setor privado da economia. 

§ 21' f: vedada a imposição de norrnas não Previstas na legislação geral 
ou especifica. 

(Às Comissões de Constituição-e JUstiça e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 105, DE 1981. 

Torna obrigatória a construção de módulos esportivos~ nos con
juntos residenciais edificados pelo Banco Nacional da Habitação -
BNH. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Os conjuntos habitacionais a serem construídos pelo Banco Na~ 

cional da Habitação- BNH, deverão ter módulos esportivos, para uso co
mum e de moradores dos núcleos habitacionais vizinhos. 

Parágrafo d.nico. Os inód_ulos a que se refere este artigo terão, no míni
mo, campo de futebol, --quadra de vôlei e basquete e pista de atletismo. 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

As crianças mais pobreS passam muitas horas nas ruas, pois, nas escolas 
públicas, quando as freqUentam, elas permanecem apenas poucos momentos 
do dia. 

O reflexo de tal situação estã muito evidente nos números apurados pela 
Comissão Parlamentar de Inquérito do Menor, que nos mostravam a existên
cia, em 1975, de 15 (quinze) milhões de menores matginalizados, dos quais 13 
(treze) milhões e 500 (quinhentos) mil eram carentes, I (um) milhão e 900 (no
vecentos) mil eram abandonados e 111 (cento e onze) mil eram infratores. 

A falta de oportunidade de recreação tem levado muitos joVens à prática 
de pequenos delitos, primeiro pas~o rumo à marginalidade definitiva. 

Não é sem razão que a Declaração Universal dos Direitos da Criança, 
incluiu a recreação no elenco das necessidades essenciais do menor. 

Uma criança sem infância será um_ adulto triste, quando não revoltado 
contra a sociedade. -

A proposição de nossa autoria, portanto, objetiva proporcionar inte
gração comunitárlà._e lazer principalmente às populações de baixa e média 
rendas, que habitam os grãndes conjuntos residenciais edificados pelo BNH. 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1981. - Cunha Lima. 

( Âs Comissões de Constituição e Ju.iiiça, de Educação e Culrura 
e de Finanças.} 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 106, DE 1981 

Disciplina a~e.xpedição de passaporte e visto de salda aos menores 
que especif'rea. 

O Congresso Nãci?nat_decreta: 
Art. 1 '~' Ficam sujeitoS às disposições constãntes desta lei, no que tange 

à expedição de passaporte e yjsto de saída, os menores que se encontrem 
numa das situações previstas nos itenS 1,11, III, IV e V, do artigo 17, da Lei nl' 
6.697, de 10 de outubro de 1979. 

Art. 29 As autoridades administrativas só expedirão passaporte ou visw 
to de saída ao menor, ainda que viajando acompanhado, mediante prévia au
torização do Juizado de Menores. 

Art. 39 Ao requerer a autorização-de que trata o artigo anterior ores~ 
ponsável, devidamente qualificado, esclarecerá: 

a) o motivo da viagcirn; 
b) o nome e a quaJificãção do acompanhante do menor ou do responsá

vel pelo mesmo durante a estada no exterior; 
c) o tempo de ausência do território nacional; 
d) as localidades a serem visitadas o_u. qUando for o caso, a cidade de re~ 

sidéncla no exterior; e , -
e) a provável data de regresso. 
Parágrafo único. _Poderá a autoridade judiciária exigir iÕforrnações 

complementares, decidindo, afinal, segundo a conveniência do menor. 
Art. 5'i' Concedída a autorjzação, o Juizado de Menores comunicará o 

fato ao Ministério das Relações Exteriores que dará conhecimento da viagem 
às repartições consulares brasileiras com jurisdição sobre as localidades a se~ 
rem visitadas ou àquela indicada como de residência no exterior. 

Parágrafo único. No caso de fixar o menor r~idêncla no estrangeiro 
com prazo de duração superior a 90 (nOventa") -dias sCrâ promovido, pelo res
ponsável, no prazo de 15 (quinze) dias contados da chegada, o registro do me
nor no Consulado competente. 

Art. 6'>' Ê de um ano o prazo máximo de permanência ininterrupta no 
exterior, facultada a prorrogação,_p_or igual período, a critério da autoridade 
judiciária. 

Art. 79 Em nenhuma hipótese será autorizada a saída de menor do País 
para prestar serviço doméstiCo no" exterior. 

~ , Art. 81' Constitu_i infração punfvel na forma do artigo 72 da Lei 6.697, 
Cfe 1979, deixar O responsável de cumprir as obrigações constantes da presente 
lei. 

Art. 9"' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 10. São revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

São alarmantes as freqüentes notícias que nos chegam através dos meios 
de informação segundo as quais menores brasileiros são expatriados pelos 
responsáveis passando a viver, no estrangeiro, em condições precaríssirnas e 
sem qualquer possibilidade de reCorrerem às autoridades nacionais. O estudo 
desta prática criminosa e atentatória aos interesses do País, revela que, na to
talídade dos casos até hoje conhec-idos, pessoas inescrupulosas, valendo-se de 
um dos institutos jurídicos existentes na legislação interna, obtêm a guarda de 
menores desamparados para, em seguida, envlâ-]os ao exterior. Uma vez co~ 
locado fora do alcance e da vigilância das autoridades brasileiras são eles pos~ 

-fos a serViço dos interes[t;:S pessoais do responsável. 

O Estado tem o dever de velar pela educação e o bem-estar do menor, 
sobretudo daquele carente de qualquer tipo de assistência. Não se justifica 

-que uma falha da legislação possa servir de instrumento hábil à prática do au~ 
têntico tráfico de menores que vem ocorrendo com crescente intensidade. 

A proposição em pauta, ao disciplinar a concessão de passaporte e visto 
de saída aos menores que se encontram sob a responsabilidade de pessoas que 
não os pais, contribui para o estabelecimento de um sistema de cont,çoJe que 
impeça a sua indiscriminada expatriação. Por outro lado, irnpõe~se às autori
d<Jdes consolares brasileiras o dever de manter o registro de todos os menores 
residentes no exterior o que facilitará o exercício de uma intervenção adminisw 
trativa quando, por algum motivo, se fiZer necessária. 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1981. -Itamar Franco. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 6.697, DE !O DE OUTUBRO DE 1979. 

Institui o Código de Menores1 • 

. . ~~.--.--.. ..... ...--~-.-............... : .... .. -.--: ...... -.......... ~'; ~ ~- -~ .. 
Art. 17. A colocação em lar substituto será feita mediante: 
I- delegação do pátrio poder; 
11- guarda; 
III- tutela; 
!V- adoção simples; 
V- adoção_ plena. 
Parágrafo único, A guarda de fato, se decorrente de anterior situação 

irregular, não impedirá a aplicação das medidas previstas neste art~go. 

.. ·--· .......... ~ ......... , __ :, -~ ...... ~-·~ ...... ' .. ~~· ..... -......... . 
-Art. 72. Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao 

pâtrio poder ou decorrentes de tutela ou de guarda, bem assim determinação 
judicial sobre medida de assistência, proteção ou vigilância a menor. 

_Pen:;t- Multa de até três valores de referência, aplicandowse o dobro na 
reincidência. 

. - ·-· ' . ~ ..... · .. -... ---·· .. -............. ~-··. ·-~ .. ~---.... ~· .. -; .. ·~ ........ --· ~-
NOTICIAS A QUE SE REFERE O AUTOR DO PROJETO EM SUA 

JUSTIFICAÇÃO: 

-JUIZ ANULA TUTELA DE LIBANf.S 

Belo Horizonte- Suspeito de ter envolvido a menor Selma Aparecida 
da Silva, 17 anos, que estava sob sua tutela, no tráfico de escravas brancas enw 
tre o Líbano e o Brasil, o comerciante libanês Tufick Khatib, residente em 
Uberlândia, terá seu poder de tutela suspenso hoje pelo juiz de Menores da ci
dade, Sebastião Lintz. Tufick tinha enviado Selma ao Líbano, em 1975, para 
morar com sua irmã: 

A menina, encontrada semana_ passada, perambulando pelas ruas de Bei
rute, foi detíd3. por-policiais libaneses e entregue à Embaixada brasileira. O 
Ministério das Relações Exteriores informou ao Juiz Sebastião Líntz que a 
ordem da extradição administratiVa de Selma já foi expedida. Ela chega a 
Belo Horizonte sexta-feira, para ser entregue ao Juizado de Menores de 
Uberlândia. 
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MENORES SAEM DO BRASIL PARA 
LIBANO COMO DOM~STICAS 

Mário Chiman01'itch 
Correspondente 

Beirute- Seu nome é Selma Aparecida da Silva. Tem 17 anos de idade e 
nasceu na localidade de Quintinos, região da Zona da Mata, em Minas Ge
rais._ Há quatro dias, ela foi trazida por agentes da Polícia ciVil libanesa à Em
baixada do Brasil em Beirute, para -que sua identidade fosse comprovada an
tes de ser deportada. 

Selma é um dos inúmeros casos do que as autoridades libanesas vêem 
como um verdadeiro tráfico de ciianças brasíleiras ao Líbano, para servir de 
empregadas domésticas, sem outra remuneração senão a comida, algumas 
peças de roupa e um canto para dormir. São iii variavelmente submetidas a 
maus-tratos c tentam fugir. 

"Adoçào" 

Filha de mãe solteira, Elza Augusto da Silva, Selma nasceu em 17 de 
março de 1964 -e, no dia 21 de setembro Qe 1975, o JuizadQ de Menores de 
Uberlândia, Minas Gerais, coricedeU~fhe autorizaÇão para viajar desacompa
nhada ao Líbano. Selma tinha 11 anos. 

Havia sido "adotada" no Brasil por Toufik Khatib, brasileiro naturali
zado de origem libanesa, residente à Rua Padre Pio, 85, em Uberlândia. O 
objetivo era conseguir quC a menlmiTõ.sse enviada a Beirute para servir como 
empregada de sua irmã, Waddad Khatib, residente na capital libanesa. 

Dois meses após chegar ao _Líbano, Selma foi seduzida por Hussein Hat
toun, de 32 anos, amigo e vizinho da família Khatib, sob promessa de casa~ 
mento.-A vida de Selma era um iilfern-o. Seus patrões jamais a matricularam 
numa escola, o que fez com que esqUece-Sse quase cornPfetameflte o portu
guês. Expressa-secam o árabe que aprendeu de ouvido. Nunca pôde se comu
nicar com a mãe e nem teve notícia$ do homem _que a "adotou" em Uberlân
dla. Era constantemente .espancada com cinto e ameaçada ·de morte quando 
insistia com os patrões que queria voltar ao Brasil. 

Hú uma semana, resolveu fugir e perambular pelas ruas de Beirute até 
ser recolhida pela polícia .. Leyada à Dlreçào-Geral de Seg~rança do Líbano, 
verificou-se que sua permanência era ilegal no pais e começaram os preparati
VO$ para sua deportação. 

Selma deverá voltar ao Brasil dentro de alguns dias onde será entregue à 
custódia do Juizado de Menores. Trêmula, vestindo as roupas novas que lhe 
foram compradas pelos funcionários da Embaixada do Brasil, Selma não 
pára de roer as unhas e chora amedrontada. Conta que o homem que a en
viou ao Líbano, Toufik Khatíb, também ""ãdotou" sua irmã Simone, que na 
época tinhu apenas quatro anos. As autoridades brasileiras no Líbano não sa
bem ainda se a pequena Simone foi também trazida ao país e estão investi
gando o fato. 

Tráfico 

No ano passado, as autoridades brasileiras resolveram um caso idêntico: 
o de Ma ria Aparecida Soares, nascida em Teófilo Otoni, Minas Gerais, e en
viada ao Líbano com oito anos de idade para servir de empregada doméstica. 
Como Selma, fugiu por não suportar os espancamentos. Kamal Abou Ham
dah, patrão de Maria Aparecida, intimado a comparecer à Embaixada do 
Brasil, revelou que a menor lhe fora entregue por sua cunhada, que a "com
prara" ao visitar O Brasil como turista. A criança foi repatriada no ano passa
do. 

Há também o caso não solucionado de .E:Iiana Alves de Souza, natural de 
Belém do Pará, enviada para o Líbano também com oito anos, em 1966. Veio 
para Beirute com a brasileira (residen"ie no Rio) Mays.sara Mattar H age, sua 
tutora segundo instrumento de concessão lavrado por um juiz de Belém. Elia
na também foi-entregue a urna família libanesa para fazer serviços. domésticos 
e fugiu em- conseqüência de maus-tratos. Está- deSaparecida. 

(Às ComissõeS de ConstituiçãO e JUstiça e de Relações Exterio~ 
res.) 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima).- Os projetes que vêm de ser lidos 
serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que srá lido pelo Sr. 19-Secretário. 

t lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 98, DE 1981 
Tendo sido convidado a participar da Comitiva que acompanhará Sua 

Excelência o Senhor Presidente da República em sua visita à RepúbJica Fede
r~ I da Alemanha- RFA, solicito me seja COncedida autorização para desem
penhar essa missão, nos termos dos_ arts. 36, § 21', da Constituição e 44 do Re
gimento Interno. 

Esclareço que deverei estar ausente do País durante cerca de dias. 
Sala das Sessões, 15 de maio de 1981. - Nilo Coelho. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - De acordo com o art. 44, § 4', 
do Regimento Interno, este requerimento será encaminhado à Comissão de 
Relações Exteriores, devendo ser submetido à deliberação do Plenário apó.s a 
Ordem do Dia, em virtude do que se acha previsto no art. 388, item II, letra b, 
du Lei Interna. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Sobre a mesa, comunicação que 
será Jidu pelo Sr. 1'1-Secretárlo. 

E lida a seguinre 

Ex9 Senhor 
Senador Jarbas Passarinho 
MD. Presidente do Senado Federal 
Nesta. 

Senhor Presidente, 

Brasília, 14 de maio de 1981. 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do 
País a partir de 18 do corrente a fim de participar, na qualidade de VicC.: 
Preside.nt~ da reunião dos Membros Afiliados da Organização Mundial de 
Turismo, a realizar-se na cidade de Ma9rid, Espanha. 

A_proveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência meus protes
tos de elevada estima e alta consideração. 

Cordialmente, Saldanha Der::J. 

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- A comunicação Ilda vai à publl
cação. Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Agenor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN. Pronuncia o seguinte discur
so. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Dois assuntos que considero de magna importância me trazem à tribuna 
na tarde de hoje. 

O primeiro deles, Sr. Presidente, é a despesa enorme, é a despesa extraor~ 
dinária, ê a despesa babilônica das empresas estatais brasileiras. 

As despes_as das 213 maiores empresas estatais brasileiras somaram a'im~ 
portc.incia de três trilhões, quinhentos e quarenta e oito bilhões de cruzeiros, 
estourando o orçamento de todas elas e numa situação, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, .sui generis. Gastaram o que não podiam e não deviam gastar, 
endividal-am~se numa proporaçãó de 42% e investiram menos. 

V~jam bem, Sr. Prt!sldeot_e e Srs. Senadores, essas 213 empresas gastaram 
soma superior a três trilhões de cruzeiros e investiram menos, criando uma si
tuação insustentável para a economia da Nação. O dinheiro é emprestado a 
juros altos, e as despesas dessas empresas, em certas situações, com mordo
mias. 

Para que o Senado Federal possa ter uma ídéia, o Correio Braziliense do 
dia 14, diz o seguinte: 

As 213 maiores empresas estatais gastaram, no ano passado 3 
trilhões, 638,3 bilhões de cruzeiros, ou seja 2,5 por cento acima do 
orçamento previsto - 3 trilhões, 548,4 bilhões de cruzeiros ... Estou
raram" o limite orçamentário, para gastos globais, a Petrobrás (que 
gastou 23 bilhões e 983 milhões acima do teto); o Sistema Nacional 
de Previdência e Assistência Social (SIMPAS) (que gastou 5I bi
lhões, 467,6 milhões de cruzeiros acima do teto). 

Eis aqUi o endividamento desse sistema na rede bancária. Agora, os jor
nais jâ apregoam a necessidade, segundo o Presidente do Instituto, de aumenk 
tar os encargos sociais de 8% para 9,5%. 

O Sr. Mauro BeneV/des (PMDB- CE)- V. Ex• permite um aparte, 
nobre Senador Agenor Maria? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Com o maior prazer, Se
nador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB - CE)- Veja V. Ex•, nobre Senador 
Agenor Maria, que todas as entidades da Administração indireta manipula
vam recursos verdadeiramente fabulosos, corno bem ressalta, e tudo isto 
acontece sem que o Congresso possa ex~rcitar sobre esses gastos o crivo de 
uma fiscalização severa e vigilante. Temos nos empenhado no sentido de ins
trumentalizar a Comissão de Finanças do Senado Federal, para que ela possa 
cumprir os encargos que lhe foram deferidos pela Lei n9 6.223, de julho de 
1975. Há cerca de três anos temos nos empenhado, exatamente, para dotar 
aquela comissão permanente, desta Casa, de condições adequadas para pro~ 
ceder a esse trabalho de fiscalização no campo financeiro, orçamentário e pa~ 
trimonial. Além djsso, temos também envidado esforços no sentido de regula
mentar, discíplinilr o art. 45, da Carta Magna, a fim de possibilitar a apre~ 
ciação dos atas do Executivo e desses órgãos de administração descentraliza~ 
da, sob seu aspecto de legalidade. No momento em que V. Ex" vem à tribuna, 
com essa segurança de dados, indicando precisamente o montante despendi-
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do no exercício anterior. V. Exf deve, na conclusão do seu discurso, enfatizar 
u necessidade que reputamos imperiõ:Sn de o Congresso utilizar os instrumen~ 
tos ncccssârios par<t cumprir cabalmente os seus ministérios de fiscalização e 
controle. Muito grato a V. Ex', nobre Senador. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Eu é que agradeço, nobre 
Senador Mauro Benevides, porque V. Ex'-, desde que chegou a esta Casa, luta 
para fazer com que o dinheiro da Nação, que ê o dinheiro do povo, sofra a 
fiscalização do direito dos Representantes do povo. 

"As universidades também gastar?-m em 80, mais do que deve
riam. O estouro no nível de dispêndio das universidades brasileiras 
foi de 24 bilhões, 613 milhões de cruzeiros, ou seja, as uniVersidades 
dispendt:ram 66,5% acima do teto fixado pelo Governo. Esse exces
so de gasto é explicado no documento, como resultante do aumento 
concedido ao corpo docente c de compromissos anteriores assumi
dos e impossíveis de serem postergados." 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, são 3 trilhões, 548 bilhões de cruzei
ros novos despendidos e gastos no ano de 1980; alguma dess_as estatais estou
raram seus orç<lmentos acima dó.ls possibilidades; numa Nação que está em 
dificuldades, onde mais de 80% da classe assalariada sofre fome, onde mais de 
80o/c1 da cbsse média brasileira está com o telefone preso a um cadeado; numa 
Nação onde a pequena e média empresa estão trabalhando deficitariamente, 
não há outra saída, senão voltarmos à tribuna, não só para criticar, mas soli
citar do Governo uma atuaçãá-vá11da, para que possa ser respeitado, de uma 
vez por todas, o povo, a Nação brasileira. 

O Sr. Henrique Sam i/lo (PMDB - GO)- Pe~mite V~ _Ex, um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Com o ·maior prazer, Se
nador Henrique Santillo. 

O Sr. Henrique Santillo (PMDB- GO)- E apenas para dizer que V. 
Ex'- está carregado de razão. Realmente, a máquina estatal deste País é extre
mamente onerosa, está pesando extraordinariam-ente sobre os_ ombros da 
Nação, sobre os ombros da sociedade, quaae sempre para atividades que não 
rendem, na verdade, o suficiente para que- os illvestimentos sejam fatores de 
multiplicação, para que esses investimentos Se mul~ipliquem na área social. 
Na verdade, o Governo tem orientado os seus investimentos para projetes fa
raónicos, de gastos vultosos,--e que não representam quase nada em termos 
sociais, em termos mesmo de criação de novos empregos. Fica bem aquém do 
que a Nação está a exigir, do que o País está a exigir, do que o povo brasileiro 
está a exigir. V. Ex'- tem razão_. No que diz respeito às universidades, na ver
dade, é porque esse Governo, nos seus orçamef1:tos, não tem correspondido às 
necessidades do ensino; quer do ensino universitário, quei do ensino médio, 
quer do ensino fundamental, tem colocado verbas bem aquém das necessida
des do País. E quando, por exemplo, se vé na imprensa que em I980 as uni
versidades ultrapassaram muito o que era previsto em seus gastos, se deve, 
sobretudo, a isto, eminente Senador Agenor Maria. Estou certo de que V. Ex' 
também participa deSte-ponto de vista. É porq-ue, ria Verdade, esse Governo 
tem colocado as suas previsões orçamentáriaS muito aqliêm ·daquilo que a 
Nação está a exigir, pa-ra se resolver um -problema tão grande como este, Gos
taria de ressaltar, a preocupação que todos temos, alêm desta levantada por 
V. Ex~. qual seja, a dos elevados dispêndios da máquina estatal e das empre
sas estatais, coino-lambém a preocupação que se mostra evidenfe, a da ação 
nefasta dos grandes conglomerados internacionais n.este País. Muito pior do 
que as empresas estatais é a ação desses grandes conglomerados, das grandes 
empresas transnacionaís. Porque, tudo isso, se resume· rip. falta daquilo que 
este País está ansiando há muito tempo, na falta de democracia, na falta de se 
atender ao direito primordial, prioritáriO do nosso ·pOvo, que é o de exercer, 
através dos órgãos competentes da sociedade, fiscalização e controle efetivo, 
não apenas sobre as empresas estatais, como também sobre os grandes con
glomerados transnacionais que estão aqui, corri a sua cupidez, com a sua vo~ 
racidade, para continuar sugando, cada vez mais, nossas riqueias, quer sob a 
forma de trabalho a baixíssimos cuStos quer sob a forma de energia, a eles 
fornecida através do Estado, quer dizer~_ da Nação, a preços reduzidíssimos. 
Parabenizo-mecom V. Ex'- Como sempre, V. Ex• trata hoje de assunto funda~ 
mental para o País, como, aliás, tem sido rotineiro de sua parte. 

O SR. AGENOR MARl_A (PMDB- RN}-N<>breSenador Henrique 
Santillo, o méritõ que dou ao pronunciamento da tarde de hoje é o mérito éti
co e moral. 

O estouro do orçamento das universidades foi de 66,5%-24 bilhões de 
cruzeiros. 

Aqui a desculpa para o estouro do Instituto do Açúcar e do Álcool não 
cabe na minha cabeça._ O Instituto do Açúcar e do Álcool, autarquia do Mi
nistério da lndústriã_e do Comércio, gastou, em I 980, 7,5% acimã do teto dos 
dispêndios globais, ou seja,-gastou 5 biHlÕes, 912 milhões de cruzeiros. o es-

Loure é explicado -como resultante das compras de açúcar em quantidade su
perior à prCvis.ta, umu vez que os preços internacionais apresentavam tendên
ciu de alta. Quer dizer, é a Nação que perde. 

QnP"ldO ~J.o fazer o Orçamento fiSCal da União, que é superavitário, nin-
guém enxerga as pessous que-pagam Imposto de Renda de salário neste País; 
ninguém enxerga milhões de criaturas gue têm um salário de fome; ninguém 
enxerga 72% das crianças do Nordeste que morrem por carência alimentar, 
em função da falta de um salário que posSa dar oportunidade aos pais de 
família de, pelo menos, dar alimento aos seus entes queridos. 

O que não é justo, o que não é 16áiCo, o que não é evidente é que esta 
Nação, que está com mais de 60% da sua população assalariada jogada na 
sarjeta do sofrimento, do abandqno e da dor, possa oferecer, através das suas 
empresns estatais, que são do povo, um deficit superior a quase 1 triihão de 
cruzeiros. 

O Sr. José Richa (PMDB =- ~-Rl :- Permite V. Ex'-_ um aparte? 

O SR. AGENO.R MARIA (PMDB ~ RN)- Nobre Senador Henrique 
Santillo, o Brasil cte hoje não tem como permitir que a PETROBRÁS tenha 
um lucro, num trimestre, de 27 bilhões de cruzeiros, aumentando o preço da 
gasolinu, aumentando o preço dos combustíveis, enquanto baixa o preço do 
petróleo no exteri.or, e venha, através do seu balancete, demonstrar o estouro, 
porque passou a dar det~rminados privilégios a pessoas, a grupos que têm o 
direito de tirar salários bilionárioS. Enquanto isso, o assalariado de salário 
mínimo neste Pais já não tem co_mo s_e alimentar. 

Ouço, com o maior prazer, o nobre Senador José Richa. 

O Sr. José Rü:ha (PMDB- PR)- Nobre Senador Agenor Maria, mais 
úma vez V. Ex' iraz a debate, nesta Cas<;t, assunto da maior importância. Os 
exagerados gastos das empresas estatais me parecem ser um dos principais fa
tores inflacionários. Um País que se debate, como o nosso. com um dos índi
ces mais elevados do Mundo de taxa de inflação, não pode dar-se ao luxo de 
não rever a sua política e, sobretudo, a fiscalização que deva ser exercida 
sobre as empresas estatais, todas elas deficitárias, Não houve uma reciclagem 
do Governo com r~laçà6 a seus planos relacionados com as estatais. Essas es~ 
wtais fogem ao controle- como disse o Senador Mauro Benevides- do ins~ 
trumento maior de fiscalização que· é o Congresso Nacional. Muito pior ain~ 
da do que as estatais, em si, são -os fundos federais que essas estatais adminis
tram. Quase sempre as estatais geram, administram os recursos de um ou 
mais fundOs federiiis. Esses fundos_ federais, que atê 1978 somavam cento e 
sessenta e nove, escapam completamente ao controle de quem quer que seja. 
O gigantismo desses organismos chegou a tal ponto que nem as próprias esta~ 
tais, e muito menos o próprio Governo, consequem fiscalizã~los adequadaw 
mente. O próprio Governo já se perdeu nesse emaranhado e nesse número 
exagerado de fundos federais. O Fundo de Defesa de Reserva do Café, por 
exemplo, é um caso típico. Não há o menor controle. Durante muitos anos, 
esse Fundo foi só acumulado. Desde 65 que o Brasil produz menos cafê do 
que a sua própria demanda. Então, o Fundo, que já na época era superviw 
tário, a partir de então, quando o Governo começou a vender o fabuloso es
toque de 66 milhões de sacas de café, naturalmente foi crescendo. E o que fez 
o Governo pouco tempo atrás? O Governo incorporou os recursos desse Fun
do ao próprio Tesouro Nacional, sem nenhuma fiscalização, sem nenhuma 
prestação de _contas. Esses recursos, como de resto quase todos os recursos de 
fundos federais, não pertencem ao Governo. Na maioria das vezes, são fun
dos criados com o recurso da própria população, como é o casode PIS
PASEP. O fundo do PIS é composto pela contribuição dos próprios trabalha
dores; o do PASEP, pelos próprios funcionários públicos; o Fundo de Garan
tia, idem, todos os fundos. Como o é o do Café. O Fundo do Café é composto 
por aquele confisco cambial para qual o próprio produtor de café contribui. 
E_ntão, o Governo não tem o direito de gerir esses fundos sem prestar conta, 
e, muito meno_s, em determinada época, incorporar seus recursos ao Tesouro 
NacionaL O que é pior ainda, Senador Agen_or Maria, é que essas estatais, 
que não têm competência nenhuma -para administrar esses fundos, que não 
prestam contas a ninguém, são a_dmistrativamente de_ficitârias. O caso do IBC 
-ainda para ficar no exemplo do cafê- é muito típíco. O IBC não produz 
café., o IBC não comerciaüza, O IBC apenas gere a política cafeeira do País e 
fiscaliza a sua execução. Para cada 100 sacas de cafê exportados, o IBC gasta 
quase 19 sacas, só- para gerir"essi poGiiCa cafeeira. Veja-se o exagero: 19 sacas 
de café, em cada 100 exportadas pelo Brasil, é o que gasta o IBC com essa sua 
estrutura burocrática, e já feita a essa imensa mordomia a que V. Ex'- faz refe
rência no seu díscurso. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Muito obrigado, Senador 
José Richa. _ 
_ O Sistema Nacional de Previdêcia e Assistência Social gastou além do 
previsto do !imite definido, 51 bilhões, 467 milhões de cruzeiros, ou seja, 8,2% 
acima do teto. O excesso de gastos do SINPAS é justificado, no relatório do 
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SESC, como decorrência dos aumentos de pagamentos de benefícios previ
denciários concedidos pelo INPS, cujo volume depende da política salarial e é 
incomprimível, de acordo com o documento. 

Sabemos que a Previdência Socíá! no Brasil é Ym fracasso. Sabemos que 
a Previdênciu Social estú falida, Sabemos que a Previdência Soda! está deven
do à rede bancá riu soma superior a 80 bilhões de cruzeiros. Jà hoje os jornais 
trouxeram declaraç5o do ex-Ministro __ Gouvêa de Bulhões, assegurando que, 
a continuar vigorando essa política que aí está, em dois anos o Brasil estará 
em estado de insolyência. Insolvência é falência. E diz o Sr. Ministro Octâvio 
Gouvêa de Bulhões que a insolvência em dois anos é irreversível porque tudo 
neste País está Sendo feito na base de dio_heiro emprestado. 

O Sr. José Fragelli (PP - MS) - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Ouço, com o maior pra
zer, o aparte de V. Ex', nobre Senador José Fragelli. 

O Sr. José Fragelli (PP- MS)- f: ap_ena~ para registrar que, ontem e 
anteontem, nós da Oposição fámos duramente censurados pela Maioria do 
Governo pelo fato de estarmos impedindo a aprovação de dezenas de proje
tas de empréstimos externos, em dólares, para Estados e Municípios. Essa de
claração do ex-Ministro Octávio Gouvêa- de Bulhões, mostra que, nós da 
Oposição~ longe de estarmos praticando algo que !llereça censura, estamos, 
ao contrário, defendendo os verdadeiros interesses nacionais, porque esses 
milhões de dólares que deveriam ser tomados ao exterior pelos Estados e Mu
nicípios, viriam sobrecarregar, de maneira bastante onerosa, a nossa: dívida 
externa. E, se nós estamos, como disse o ex-Ministro, a dois anos, possivel
mente, da insolvência, justamente pelo falto de estarmos, cada vez mais, au
mentando o nosso endividamento no exterior, a atuação das Oposições, va
mos usar a expressão de sempre, tem sido patriótica, porque vem ao encontro 
dos verdadeiros interesses nacíánais. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Agradeço a V. Ex• seu 
aparte que foi oportuno, porque, de fato, o número excessivo ·de empréstimos 
em dólares que temos na Casa, para grande número de municípios brasilei
ros, n5o é outra coisa senão o Governo Federal a patrocinar esses emprésti
mos em dólares, para criar condições de enfrentar a balança de serviços até 
dezembro. Infelizmente, a grande realidade nacional é esta. 

O que diz, aquí, -o Correio Braziliense: 

Excluindo o excesso de gastos das empresas concessionárias de 
energia elétrica (83, r bilhões de cruzeiros), as treze empresas estatais 
federais foram as responsáveis pelo "estouro" de 89,9 bilhões de 
dólares. 

O que fez a ELETROBRÃS agora, este ano? Programou uma alta na sua 
tarifa de energia em 102%, ou seja, a alta da tarifa elêtrica do Brasil estâ mui
to acima do poder aquisitivo do assalariado, pois se o assalariado não teve 
um aumento de 102% e vrii pag3i 102% a mais na sua luz, então, essa energia 
está tirando, da mesa do assalariado, o sustento dele. 

Pelo amor de Deus, onde vai chegar este País? As nossas estatais se endi
vidando no exterior, estourando os seus orçamentos, aplicando menos e com 
menor rentabilidade, ainda por cima criando dificuldade para o consumidor 
nacional. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, em 1980; nO ailO passado, as 213 maiores 
empresas do País gastaram 7,3% além do que deviam no orçamento de despe
sas correntes, prejudicando a Nação como um todo e mergulhando o País 
nesta catastrófica e apoteóticidnflação- que não Seloride nos vai arrastar e 
conduzir. 

Mas, o que diz o GOverno, hoje? Que é o subsídio à agrícultura nacional 
que está inflacionando este País. Pelo amor de Deus! Como é que essa agri
cultura, gravosa, defidfâria, marginalizada, pode estar concorrendQ para a 
inflação brasileira? 

Eu disse ao Presidente do Banco Central, há 4 dias atrás, nesta Casa, que 
uma vaca, de porte médio, uma mestiça média, custa 50.000,00 ciUZeiros, ao 
preço de mercado._O dinheiro_ subiu para 33% e 50.000,00" cruzeiros, a 33% ao 
ano, dá 16.500,00 crUiéifos de juros. O bezerro não vale os 16.500,00 cruzei
ros. Então, o que vai fazer o peCuarista~ que precisou dos 50.000,00 cruzeiros? 
Ele vai vender a vaca no primeiro ano para pagar o juro. E com o quê ele vai 
pagar a prestação, o valor da vaca? 

Esta, Sr. Presidente c Srs. Senadores, é a realidade Nacional. Como é que 
esses juros podem ser subsidiados, se a juros de 33% ninguém pOde comprar 
mais a matriz? E ninguém podendo comprar a matriZ, porque não pode pagar 
os juros, nós vamoS: importar cãrne nesses próximos cinco anos. O que está 
acontecendo é que quem tem a matriz velha e abate, não tem como comprar a 
matriz nova, ainda por cima, com essa poupança ociosa garantindo 20% no 
trimestre sem obrigação, com sigilo absoluto e a tranqUilidade de lucro certo. 
Esse é o piimeiro problema, Sr. Presidente. 

Agora, pet;o apenas alguns minutOs para, de relance, tocar no problema 
do álcool. A credibilidade do álcool acabou; está por terra a credibilidade do 
álcool. A venda de carro a álcool caiu._ Para que o PlenáriO do Senado tenha 
u_ma idéia, depois de atingir o volume de vendas de 42 mil unidades, no pri
meiro mês do ano, representando 58%-do mercado de automóvel, a comercia
lizãção de ca"rros a álcool caiu em abril para 18 mil veículos. E por qUe caiu de 
42 mil para 18 mil? Caiu porque primeiro o Governo permitiu a eXJ)órtação 
de álcool para o exte~ior à vont~de. 

Em 1980, nós exportamos, Sr. Presidente, para o exterior, o equivalente 
a 120 milhões de dólares de álcool. Ora, nós não podíamos manter a frota na
cional, adicionando 20% de álcool a gasolina, manter a frota de automóveis a 
âlcool consumindo só álcool, e ainda exportar álco_ol à vontade para o exte-
riOr. - -

O que foi que aconteceu? Faltou álcool. Faltando álcool, o que fez o Go
verno? Permitiu uma campanha onde se dizia que estavam colocando água no 
álcool e, não satisfeito, subiu o álcool, de uma veZ só, mais do que a gasolina 
e o óleo diesel. Só concluindo esse raciocínio, Sr. Presidente, a gasolina subiu 
_de __ 60 para 66 cruzeiros, ou seja 6 cruzeiros, o .óleo diesel subiu de 39 para 42 
cruzeiros, e o álcool subiu lO cruzeiros em I_ litro. Mas, meu Deus, por que é 
que subiu, de uma vez só, 10 cruzeiros em I litro de âlcool? Ou seja, subiu 
mais o âlcool, que é nosso, do que a gasolina e o óleo diesel. Resultado, ades
pesa bilionária que o Governo teve, para mobiliz.ar a atenção nacional, para 
motivar o povo brasileiro para usar o carro a álcool, de uma vez por todas, 
foi abaixo. 

Aí eu pergunto: onde é que este Governo estâ com a cabeça? No meu úl
timo pronunciamento, eu disse que era importante que ele fosse submetido a 
uma junta médica, porque eu tenho a impressão que ele não estâ co_m o juizo 
perfeito. Este_é um assunto sério, diante da realidade que grita dentro de cada 
um de nós. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB - RN) - Pois não. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Senador Agenor Maria, V, Ex' 
tem razão: às vezes, só uma junta médica ... O Presidente da PETROBRÁS 
disse ontem à Nação da necessidade de se reduzir a produção de carros movi
dos a âlcool. Em seguida, o Secretário do Planejamento, Ministro Delfim 
Netto, diz à Nação que o preço do carro a âlcool está caro: O Governo esti
mulou o consumidor à compra do carro movido a álcool. O Governo tem to
dos os mecanismos para controlar a indústria automobilística. E foi o próprio 
Governo que permitiu a liberação dos preços dos automóveis. V. Ex' tem ra
zão quando fala_ernjunüt médica. O Ministro que deveria dirigir a Pasta, que 
é o Ministro das Minas e Energia, este fica calado, não diz nada. O Ministro 
Delfim Netto diz que o preço do carro está alto. O Governo, que tem os me
canismos, não age. O Presidente da PETROBRÃS diz que nós precisamos re
duzir a fabricação de carros a álcool. Permita-me V, Ex' a seguinte expressão: 
durma-se com -um barulho dessesl 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, se procurarmos ler o que foi escrito em 77, 78, 79 e 80 a respeito de 
âlcool e se lermos agora o que está se_ dizendo, veremos que é completamente 
diferente. Agora, qUerem tirar o álcool da gasolina e deixar de fabricar o car
ro a álcool. 

Mas, pelo amor de Deus, se levamos 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80, sete lon
~os anos pára motivar o brasileiro, para desenvolver o Programa Nacional do 
A !coo!, para motivar esta Nação, e -quando se alcança uma produção acima 
de 4 bilhões de litros de álcool, quando se consegue jogar no mercado o-carro 
a álcool, com aceitaçãO total - porque há seis meses a procura de carro a ál
cool no mercado era maior do que a do carro a gasolina - vem o Go_~erno e 
desmancha tudo. 

O Sr. Alexandre Costa (PDS~ MA)- V. Ex.' não está adicion3oâo nes
ses 4 bilhões a âgua que estão pondo no álcool. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- Sr. Presidente, V. Ex• não 
permite que eu conceda mais apãrte;--eu pergunto a V. Ex• se posso conceder 
um último aparte. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Eu não estou permitindo apar
tes, porque não estou na tribuna. Estou apenas comunicando a V. Ex' que hâ 
urna lista muito grande de oradores inscritos. O tempo de V. Ex• jâ se esgotou 
há 5 minutos, e eu pediria a V, Ex• que não concedesse mais apartes para não 
pre:fudicar os demais inclusive o 1 '?-S-ecretáriO, Senador Cunha Lima que é o 
próx.írilo orador e está sendo prejudicado pelo prolongamento 1o discurso de 
V. Ex' 
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O SR. AGENOR MARIA (PMDB...:. RN)- Sr.Presidente, o nobre 
Senador José Fragelli pede apenas um segUndo. Eu pergurito a V. Ex•·se pos-
so permitir. -

O SR. PRESIDENT-E (Aimir .Pinto) -A Mesa não é tão rig.orosa as
sim, é diplomática neste ponto de vista, é liberal. Agora, quer a compreensão 
do orador. 

O SR. AGENOR MARIA (PMbB- RN)..:.... Ouço o aparte .do nÓbre. 
Senador José Fragelli. · , 

O Sr. José Fragellí (PP- MS)- Mas é r~eãl~~er:tte errado. Nó_s devem~s 
fixar bem a coisa. Y. Ex~ situou a atuação dO GovernO relativamente à pro
dução de álcool, es_timulado durante tantos anos. Então, nós podemos resu
mir numa frase muito peqUena: o que· ci a·ôvéfnO-TeZ- em reiàÇãó ao-produtor 
do carro a álcool e ao b1~sileiro consumidor dO-álCool-nlotor foi uma chanta
gem, porque csfmulou tanto o 1- ...,du1 1 produzir o carro a âlcool, como o 
consumidor brasileiro à consumi·Io. E o resultado a que chegamos é esse que 
v. Ex~ está dizen lo. Vamos usar um p 1 rtuguês c~aro, foi uma chantagem que 
o Governo fez ~ om o produtor e com o consumidor. 

O SR. AGENOR MARIA (PMDB- RN)- SenadorJosê Fragelli, eu 
fui motorista de caminhão. Dizendo isto, estou dizendo tudo. Eu cÕnheço a 
classe. Conheço centenas -de- milhares de criaturas que vivem do volante do 
carro, se matando, trabalhando IS a 20 horas por dia e acreditandO nesse Go
verno ao converterem o motor do seu carro para consumir álcool. Converte
ram-, assumindo compromissos de prestações, obrigações e, Sr. Senador José __ 
Fragclli, centenas de inilhares de pais de família, que acreditando nesse Go
verno inverteram seus carros ou seus caminhões para motor à álcool, estão 
agora de mão na cabeça, sem saber o que vão faze!-, porque o que se diz está 
aqui no jornal de hoje. O Ministro Shigeaki Ueki dizendo que quer menos 
carros a álcool, endossado mais abaixo por outras personalidades do Gover
no. O que se está lendo, na imprensa, é que o-que o Governo encontrou agora 
é o financiamento que ele buscava e o BID concedeu ontem, através de telex: 
duzentos e cinqüenta milhões de dólares para o Projeto Nacional do ÃlcooL 
Está aqui o telex, do ontem. 

Na hora em que começaram a tramar para entregar a energia renovada 
ao capital estrangeiro, começaram, paralelo a isso, a desmoralizar o Progra
ma Nacional do Àlcool. A realidade, Senador Jos.é Fragelli, é essa, mas o que 
faz com que aqueles que são p.i.tl-iotas-, Oeste País, o ·que faz com que a gente 
se sinta, a cada dia que p3ssa, n1ais pesSimiSt:it, -e que infêfizmente busca-se na 
Nação urna força víva em defesa dos melhores princfpios e não se encontra. E 
um salva-se quem puder, a cada dia a Nação é arrastada, para o desconheci
do. 

Vou concluir, Sr. PreSidente, Si-s. Senadores, dizendo: O problema do ál
cool, nas condições em que está, não só desmoralíza esse Governo, mas vai le
var ao hospício, ao desespero, enfim, centenas de pais de famílias que, infeliz
mente, acreditando nele, conVerteram os motores dos seus veículos à gasolina 
em motores a álcooL Muito obrigado. (Muito bem.' Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra, pela Lide
rança, ao nobre _Seriad.ar Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALl/ME (PDS- AC. Prónuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, SiS. SemidoreS: -

O mundo continua pensativo e perplexo ante o brutal atentado sofrido 
pelo Papa João Paulo II. Mas por que, quais as razões que levaram um jovem 
a alvejar um ancião-, cuja vida tem sido voltada para o amor ao seu próximo e 
para a caridade? 

Não será o reflexo da brutalidade do dia a dia que se assiste contagiando 
e se refletindo nos fracos de espírito? 

Preocupado com o seu semelhante, o Papa João Paulo II, desde a sua ju
ventude e especialmente logo após a responsabilidade do seu Pontificado, não 
mediu esforços e nem canseiras em busca de-uma sOciedade mais justa e ·um 
mundo onde todos se respeitem e se amem_c.omo verdadeiros irmãos, pois ele 
mesmo afirmava que "A Igreja não precisa ªpelar para sistemas ideológicos a 
fim de amar, defender e colaborar com a libertação do homem" (pag. 77). 

Bondoso no olhar, manso na fala e firme no caminhar, seu espírito ben
fazejo mantém aceso_aquele pensamento de que .. A caridade é fedunda, de 
uma fecundidade que assombra. Conhece o raio do s_ol que enxuga o pranto, 
o bálsamo que cicatriza o co-ração, o braço que sustenta os inválidos da vida, 
a asa que eleva para um mundo melhor os deslludidos deste mundo. Se não 
apagu, como dizia o poeta; se não apaga a dor pelo esquecimento, engrandece 
a dor pela esperança" (pag. 366 - Antologia da Eloquência Universal). 

Percorreu o Brasil deixando o traço marcante de sua forte personalidade 
de homem que ama o seu próximo e de conduta de verdadeiro Apóstolo do 
bem? 

Ao chegar ao Brasil, logo se inclinou- e beijou o solo, num gesto que tra
duz humildade como característic_a de suas_ atitudes. E ern seguida manifestou 
seu contenüuilen-to: "Não foi sem grande e Profunda emoção que beijei o 
hom e generosó solo brasileiro. Com -este g~to de amizade, recebei os meus 
votos de felicidades: Deus abençoe a todos vós, brasileiros, com a paz e a 
prosperidade, a serena concórdia na compreensão e na fraternidade" (pag. 99 
- Nos passos de João de Deus). 

- O _infortunado, com o seu procedimento criminoso contra a existência de 
quem luta v? por uma vida mais equitativa, riãO- pensou que no seu gesto de 
treslouqtdo consubstanciou o que afirmava a sua vítima: "O pecado retira 
DeuS do lugar central que lhe é devido na histôriados homens e na história 
pessoal de cada homem". _. ____ _ .. . 

·A brutalidade desse hediondo crime e de outros havidos nestas últimas 
décadas, contra seres humanos preocupados com os seus semelhantes, deve 
levar a humanidade a meditar em busca de uma fórmula salvadora para fazer 
ressurgir a pregação da Verdade, traduzida no "Amai-vos uns aos outros 
corno Eu vos amei", que servi rã para minimizar a escalada da insegurança em 
busca do caminho de Deus. 

E desta Tribuna, levantamos a nossa voz para reuni-la às dos milhões do 
mu-ndo inteiro em solidariedade ao Papa João Paulo Jl e à paz que deve rei
nar entre os seres humanos. 

Muito obrigado. Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESrDENTE (Aimíi" Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Cunha Lima. 

O SR. CUNHA l.li\IA (PMDB- PB. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Noticias inquietadoras que chegam do meu Estado, trazem~me nova
mente à tribuna do Senado para abordar um tema semanalmente focalizado 
no Congresso Nacional; a problemática da região nordestina. 

Tenho dito c reafirmado exaustivamente que, a descontinuidade dos pro
jetas aprovados em função das necessidades do Nordeste, é a causa da crise 
permanente vivida pela Região e dos agravamentos períodicos dessa instabili
dade, todas as vezes em que ocorrem estiagens mais longas no Polígono das 
secas. 

Ainda agora, a ausência de chuvas regulares nas últimas semanas, está 
sepult<.~ndo as esperanças dos agriçultores paraíbanos, envolvidos no mês de 
março pelas perspectivas de uma boa safra face à abundante precipitação plu
viométrica que inundou todos os reservatóiios da região, inclusive destruindo 
com sua força centenas de pequenas e médias barragens. 

O fato é que, na presente semana. duas cidades do sertão paraibano vive
ram horas de apreensão e insegurança pela presença nas suas ruas de milti
dões de camponeses famintos e desesperançados, que encontraram na prática 
do saque, a solução imediatista para o sofrimento de seus familiares. 

Primeiro foi o município de Pombal, onde próprios- da COBAL foram 
atacados por um contingente de maís de 1.500 flagelados que repartiram en
tre si os gênerOs alimentícios encontrados num Posto volante daquele órgão 
do Governo. 

Enquanto isto ocorreU na segunda-feira, na terça, noutro munícípto ser
tanejo, em Antenor Navarro, um grande grUpo_ de agricultores em busca de 
comida e de trabalho invadiu a cid:.1de ri uma tentativa de econtrar uma safda 
para suas dífkuldades. 

Se a_situaçào na ârea sertaneja está tão crít[ca, com a possibilidade de se 
multiplicarem essas invasões e esses saques, nas demais regiões do Estado o 
pai10I-Uma não é diferente. 

Acabo de receber, por exemplo, do Prefeito de Salgado de São Felix, Jo
sé Luiz Neto, o seguinte despacho telegráfico; "comunico V. Ex~ meu municí
pio numerosas famílias passando fonie motivo longa estiagem". 

Esta comuna está localizada numa área bem mais fértil do que o sertão, 
mais próxima da capital do Estado, porém nem por isso livre dos problemas 
que aflingem todo o interior da Paraíba. Mas tudo isso continua acontecen
do, Senhor Presidente, porque a problen1ática do Nordeste nào é enfrentada 
com a seriedade e a determinação exigida pela gravidade da situação. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB- PB)- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. CUNHA LIMA (PMDB __-PB)- Pois não, ouço o aparte de V. 
Ex', nobre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena (PMDB _- PB) - Nobre Senador, ainda há 
poucos dias, ocupei- esta tribuna p:.1ra versar o mesmo assunto do seu pronun
ciamento. Todos estamos alarmados com a situação das nossas populações 
flageladas pelos efeito.s das estiagens que têm se prolongado muito este ano, 
no Nordeste brasileiro, particularmente ri6 nosso Estado, a Paraíba. E o que 
esperamos é que aquelas palavras aqui proferidas pelo Ministro do Interior, 
Mário Andreazza, no sentido de que o Governo manteria a assistência aos 
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flagelados no CüSO de não caírem novas chuvas na_regi~o, sejani realmente 
mantidas na prUtica. Mas, além dessa assistência aos flagelados, que tem um 
carúter, digamos, p3terndlistas, nós devemos insistir nas soluções definitivas 
para o problema do se mi-árido nordestino. Neste ponto, creio que V. Ex• está 
comigo, porque é um pensamento generalizado de todos os nordestinos. O 
que nós precisamos é de refomar a r~alização de grand_es obras na região, 
sobretudo de obras visando à criação de uma infra-estrutura-que suporte benl 
os anos de seca, e neste particular lembro os projetÕs de firigaç-ão. Infelizmen
te, ati; .es_ta_ altura, _o Nordeste não dispõe nem de 40 mil hectares irrigados, 
quando o III Plano de Desenvolvimento Nacionãl previa uma meta, para 
1974, de 120 mil hectares. Esta é a dura real_idaêí~_.da nossa região~ 

O SR. CUNHA LIMA (Pt-'!DB- PB)- Tem razão V.Ex•, nobre Se.. 
nador Humberto Lucena. V. Ex• que, como outros, tem assiduamente fre
qüentado a tribuna, atendendo aos reclamos da i_ente nordestina e da gente 
paraibana. principalmente, pois V. Ex" a representá e muito bem conceitua a 
nossa problcmátiCa,-·ao-Nordeste brasileiro. 

O Sr. /1.-fauro Benevides (PMDB -CE)- V.- Ex• permite um aparte, 
nobre Senador Cunha Lima? 

O SR. CUNHA LIMA (PMDB - PB) -Ouço com muito prazer o 
aparte de V. Ex'" 

O Sr. A4auro Benevides (PMDB- CE)- Desejo. também, inteferir no 
oportuno pronunciamento de V. Ex•, para anuncir a presença, no Estado do 
Ceará, de técnicos de São José dos C~pos, do Centro Tecnológico Aeroes
pacial, aquele mesmo que nós, da cOmissão de Assuntos Regicmais, visita
mos no ano passado. Lamentavelmente. só agora é _que as lideranças nordes
tinas, sobretudo as suas autoridades mais responsáveis, despertaram para a 
necessidade, que é imperiosa e inadiável, de se somar esforços, utilizando a 
tecnologia do pessoal do CT A para promover chuvas artificiais e outras pro
vidências adequadas à realidade nordestina~ O professor Paes Leme se encon
tra, no momento, no EstadQ do Ceará, participando de um debate com técni
cos da FUCENE, do DNOCS e de outras e~qd_ad~sgoyern~mentais e priva
das, procurando defender aqueles pontos de vista que foram expendrdos para 
nós Senadores, ainda no ano de 1980 .. Se o Governo, advertido pelo prognós
tico pessimista do CT A e pel8.s sucessivas manifes~ã.ções das tribUTiaS parla
mentares, sobretudo aqui do Senado,. tivesse antecipado providências, acredi
to que nós já teríamos reduzido, de certa forma, os_ efeitos ç(anosos__desse fla
gelo na região que V. Ex•, eu e tantos outros companheiros representamos 
nesta Casa. 

O SR. CUNHA LIMA (PMDB- PB)- Nobre Senador Mauro Seno
vides, agradecendo o aparte de V. E_x', exalto essa condição de V. Ex~ que, 
como nordestino, comO Senador e como membro da Comissão-de Assuntos 
Regionais dá a verdadeira djmensão.~os estudos feitos pelo CTA. As infor
mações e observações de V. Ex'" de que só igOr"i:i, ·embora um pouco tarde, 
mas ainda a tempo, essas medidas estão sendo tomadas no Estado de V. Ex• 
esperamos que elas também se expandam por todo o Nordeste brasileiro, 
pmque o problema é idêntico em_ toda a Região. 

V. Ex~. como os demais representantes norde_stinos no Senado daRe
pública, tt!m freqüentado permanentemente a tribuna do Senado Federal 
para debater, para conclamar o Governo, as autoridades para soluções defi
nitivas quanto à problemática da seca do Nordeste. Muito obrigado a V. Ex• 

Há mais de 50-anos .. entra Governo e sai Governo,-cada um ·determinou 
algum projeto em favor do Nordeste ou auiorizqU a execução de_ algum pla
no, mas nenhum deu continuidade efetiva aos pfõgYàinas llprova-dos. 

A SUDENE está aí esvaziada e mioimiiada-ern seu Prestígio, em sua 
atuaçào e sobretudo em seu orçamento. · 

O DNOCS, outro órgão que tantos serv:JçÕ_~_}ã-preStou aO Nordeste, tam
bém está com seus programas reduzidos, porque vem sofrendo nos últimos 
anos um processo de erosão na sua estrutura e nas suas verbas. 

O Sr. Alexandre Costa (PDS- MA)- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. CUNHA LIMA (PMDB - PB)- Pois não. 

O Sr. Alexandre Costa (PDS- MA)- Não quero interromper V. Ex'", 
que disserta muito bem sobre a problemática nordestina. Mas, desejaria só 
que V. Ex' satisfizesse a minha curiosidade: os anunciados auxílios àqueles 
que perderam a sua lavoura ainda não chegaram à Paraíf?a? 

O SR. CUNHA LIMA (PMDB- PB)- Infelizmente ainda não chega
ram, nobre Senador, como, de resto, ainda não chegaram a vários outros Es
tados da Região. Os anúncios feitos, reiteradamente, pelo Sr. Ministro do In
terior, pelo Superintendente da SUDENE, e pelas autoridaci·.:.s monetárias, 
estão ainda no papeL A verdade é que eles não chegaram, efetivamente, a 
nossa região e às-oagências do Banco dQ Brasil, onde t~mos milhares de mu-

tuários esperando por essas medidas, que, de certa forma, virão minimizar o 
sofrimento e as apree'nsões do povo nordestino. Muito obrigado a V. Ex' 

Mas além da desContinuídade, ouúo problema estâ surgindo ultimamen
te: a Jalta de Critério uniforme para determinadas medidas adotadas no senti
do de proteger o interior nordestino. 

No caso da Paraíba, particularmente, uma dessas discriminações 
preocupa-me nos últimos dias, como tem preocupado o meu nobre colega de 
bancada, Senador Humberto Lucena. 

Ê que o Conselho Monetário Nacional, em d-ecisiiÕ louvável e justa, 
aprovou o perdão total dos compromissos de crêdito rural dos rnini
agropecuaristas do Nordeste e adotou facilidades para a regularização dos 
dêbitos dos pequenos agropecuaristas. · 

Pois bem, para surpresa nossa. mU-nicípios-de uma mesma região geo
econômica foram exCluídos das providências coniunicadas através da Circu
lar 626 do Banco Central, numa decisão discrimfnatória e injusta, que está 
causando prejuízo"s e inquietação a homens do campo tão sofredores e tão ne
cessitados da ajuda governamental, quanto aqueles cujos municípios foram 
alcançados pelas medidas especiais adotadas em boa hora pelas autoridades 
monetárias do País. 

Tão logo tomei conhecimento dessa injustiça, dirigi-me, através de telex, 
ao Ba~co Central e à SUDENE; quando o Exm9 Sr. Ministro do Interio_r_ es
teve nesta Casa, formulei pergUnta escfíta sobre o assunto, embora ainda não 
respondida. 

Mas ontem, Sr. Presidente, não obstante o meu telex tenha sido expedido 
nõ dia 10 de abril, a SUDENE dignou-se re.sponder-me através do Superin
tendente eni exercício, Dr. José Martins de Oliveira Amado, nos seguintes 
termos: 

"Cúffiprimentando Vossência e- referindo rio seu telex que soli
cita ampHição relação municípios paraibanos beneficiados pela Cir
cular 626, lamentamos informar nossa impossibilidade de atender 
seu pleito, tendo vista municípios mencionados, ilustre Senador nãO 
foram decretados emergência pelo Governo Estado, instrumento 
que legaliza c~ncessão beneffcio.s atfavês Governo Federal pt Sau
dações c_orcl~ais, José Martins Oliveira A~ado - Superintendente 
SUDENE em exercício." 

Como se vê, nào é apenas o Governo Federal q_ue se desc_uida com aso~ 
lução dos problemas do Nordeste. Também os Governos estaduais, neste ca
so, o Governo da Paraíba, coloca entraves e comete falhas que não encon
tram explicação lÓgica, segundo me parece. 

Espero que o Governo da Paraíba ex(?Iique não a mim, mas aos agrope
cuaristas de Alagoinha, Alagoa Grande, Alagoa Nova, Araçagi, Areia, 
Areia!, Belém, Cuít_egi, Fagundes, Guarãbira. Ingá, Lagoa Seca, Massaran
duba, Mogeíro, Montadas, Mulungu, Pilõezinhos, Salgado de São Félix, São 
SebastiãO de Lagoa de Roça, Serra Redonda, além dos distritos de Galante e 
São José da Mata, eln Campina Gran~_e,_qual a motivação que o inspirou na 
exclusão dessas localidades das medidas especi-ais adotadas pelo Governo Fe
deral em decorrência da seca. 

Mesmo que projeções- com base em evidências de ordem cientifica indi~ 
cassem, no morn.ento em que a área de emergência foi determinada, que esses 
municípios nãO SOrr"eriam os problemaS da estiigem, o fato ê que a realidade é 
bem outra. 

~-as comunidades estão ainlvessando as mesmas dificuldades daquelas 
relacionadas n~ Circular 626 do Banco Central e é sintomático que Venha do 
Município de Salgado de São Félix, um dos excluídos, o telegrama de alerta 
do Prefeito José Luiz. 

Há outros municípios paraibanos esquecidos na relação do Governo es
tadual encaminhado aos órgãos federilis, como é o ciso de Juarez Távora, 
Gurinhem e Cajá, em favor dos quais me telegrafou ontem o Prefeito Marcos 
Odilon, do Município de S<;~nta Rita. 

Com _data de 7 do corrente, o Banco Central expediu a Circular 632, in· 
clu_indo mais 99 municípios do Estado da Bahia não abrangidos na Circulat 
626. 

Terão s!do contemplados originalmente na área da emergência, Sr. Presi
dente'? 

E uma dúvida que espero seja esclarecida, embora mais forte do que esse 
detalhe _burocrático sejam os clamores das lideranças comunitárias dos mu~ 
nicípios discriminãdos em favor de uma revisão dos critérios anteriormente 
adotados face às sérias dificuldades que atravessam atualmente os agropecua~ 
ristas daquelas localidades. 

Cumpre ao Ministério do Interior, à SUDENE, ao Banco Central e ao 
Governo da Paraíba superar essa preliminar de importância secundária e pro
videnciar a ampliação das providências aprovadas pelo Conselho Monetário 
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Nacional a fim de que atinjam a todos os municípios das regiões assoladas 
pela estiagem. 

Não quero, porêrn, concluir esse pronunciamento, Sr. Presidente, sem 
uma referência a uma {frogramação anunciada pela SUDENE como meta 
prioritária para substituir o Programa de Emergência. 

Trata-se, segundo declarações do Superintendente Walfrido Salmito à 
imprensa de Brasília, da construção de cisternas e da implantação de calça
mento nas ruas. 

1: inegável a necessídade de reservatórios cobertos, tipo cisterna, em pe
quenas cidades do interior nordestino, contanto que as verbas destinadas a 
essas obras não sejam as mesmas amioçi_a,das para a construção de barragens, 
para a regularização de rios e para -a expansão do diminuto sistema irriga
tório -existente no Nordeste. 

Tal desvio de aplicação orçamentária, se ocorrer, será mais um erro adi
cionado aos muitos em que jâ incorreram órgãos federais nos variados pro
gramas de combate às s_ecas na nossa sofrida região. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- A Presidência co~voca sessão ex
traordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, destinada à apre
ciação do Projeto de Decreto Legislativo n9 25, de 1980, e do Projeto de Reso· 
lução n' 24, de 1981. ~- ~ 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao Nobre Se
nador Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB - GO. Pronuncia discurso. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Hã pouco o ilustre Senador Agenor Maiia, ocupando a tribuna, fez refe
rência ao problema do PROÃLCOOL. 

Convenço-me, Sr. Presidente, cada vez mais intensamente, de que, do 
mesmo modo que vastos setores deste Governo Colaboraram com a desmora
lização da PETROBRÁS para justificar os chamados contratos de risco, en
tregando a prospecção e lavra do petróleo, inconstitucional mente, a empresas 
estrangeiras, a empresas transnacionais, convenço-me de que também, agora, 
pretendem estes setores desmoralizar o PROÃLCOOL, para permitir que o 
capital estrangeiro, em mais um setor de nossa economia, tamb6m tenha sua 
influência preponderante. .. 

Preocupado com isto, Sr. Presidente, com o problema da atuação do ca
pital estrangeiro no Brasil, quando sabemos, perfeitamente, que esta Casa 
tem-se omitido diante desta questão - e a omissão se deve, sobretudo e ex
clusivamente, ao partido majoritário, na medida em que um simples projeto 
eStabelecendo um estatuto das multinacionars, traçando normas extrema
mente moderadas para a atuação do capital estrangeiro, tramitou na Câmara 
dos Deputados mais de quatro anos e, lã aprovado, vindo para este Senado 
aqui se encontra hã mais de dois anos, sem nenhuma satisfação da maioria, 
porque ela realmente é que determina a tramitação desses projetas, na medi
da em que tem maioria em todas as comissões; preocupado com isso, Sr. Pre
sidente, mesmo levando-se em conta a inocuidade deste Congresso, a inocui
dade desta Casa, mesmo levando-se em conta que os projetas apresentados 
pelos senadores, pelos parlamentares dormitam anos e anos seguidos nas co
missões técnicas da Casa, ainda assim insisto e apresento este projeto de lei a 
respeito do Programa Grande Cãrajás: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 107, DE 1981 
Estabelece normas para a concessão de inrentivos e isenrão de 

impostos no Programa Grande Carajás, e dá outras providt<:;ncias. 

O CongresSo Nacional decreta: 
Art. {9 Os incentivos e isenção de impostos, a que se referem os 

Decretos-leis n's 1.813. de.24 de novembro de 1980, e 1.825, de 22 de de
zembro de I 980, apenas serão concedidos às empresas do Programa Grande 
Carajás, cujo capital, votante e não votante, seja majOritariamente nacional, 
estatal ou privado. 

Parágrafo único. Para que as empresas referidas no caput deste Artigo 
sejam beneficiárias de incentivos e isenção de impostos, fica vedado o estabe
lecimento de acordo entre os acionistas nacionais e estrangeiros, bem como a 
participação associativa na fóiffia de tecnologia. 

Art. 29 Não se permiti rã o fOrnecimento de energia el~trica às empresas 
do Programa Grande Cara]ãs a preços inferiores ao custo do Kwfh colocado 
no parque consumidor. 

Art. 39 Serã obrigatória a lOcalização de unidades de concentração e 
transformação fuinerais nos ·muniCípios onde se situam as respectivas jazidas 
minerais. 

Art. 4'i' A produção agropecuáría, madeireira e de bens minerais do 
Programa Grande Carajâs deverá destinar~se prioritariamente ao atendimen
to às necessidades do mercado interno e, subsidiariamente, ao mercado de ex
portação. 

Art. 51' Ficam revogadas as disposições em contrário. 
Art. 6~> Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

JustificaçãO 

O presente projeto de lei procura definir algumas normas à concessão 
dos incentivos fiscais e tributários às empresas que se estabelecerem no Pro~ 
grama Grande Carajás estabelecidos pelo Decreto-lei n'i' 1.813/80, bem como 
à concessão de imposto de renda, por dez anos, a estas mesmas empresas, es
tabelecidas pelo Decre(o-lei n' 1.825/80. 

Os referidos diplomas legais deferem ao Conselho Interministerial do 
Programa Grande Carajás, criado na Secretaria de Planejamento da Presi~ 
dência da República, a incumbência de conceder os referidos incentivos, sem 
estabelecer qualquer limitação. 

O que se pretende é que incentivos fiscais e tributários ou isenção de im
posto de renda sejam concedidos apenas às empresas do Programa Grande 
Carajás que apresentem maioria de capital nacional, estatal ejou privado. 

Por outro lado, ê preciso definir proibição legal ao estabelecimento dos 
chamados acordos de acionistas, forma comprometedora de desfazer-se do 
domínio nacional de empresas cujo capital esteja mJjvritariamente em mãos 

--- nacionais, pela obrigaroriedade dos chamados quon1m tjualificados para a::; 
decisões mais importantes. E o caso da Mineração Rio do Norte SfA, cujo 
capital é constituído por 41% da Companhia Vale do Rio Doce (estatal), 10% 
da Companhia Brasileira de Alumínio, do Grupo Votorantim (privado nacio
nal), 19% da ALCA N e os- restantes 30% distribuídos por outras cinco empre
sas estrangeiras A/S A arda/ og Sundall Verk (norueguesa), Norsk Hydeo (no
rueguesa), Empresa Nacional de/ AlumínioS/A (espanhola), Reynolds Afeta/s 
C o. (norte-am~rí_cana) e Billton Intemational Metais (holandesa), para a ex
ploração da bauxita do Rio Trombetas. Apesar de 51% do capital nacional, a 
empresa está sob efetivo controle estrangeiro, na medida em que o contrato 
de acionistas contém cláusulas que obrigam aprovação de mais de 75% doca
pital votante para qualquer decisão relativa ao aumento de produção e às al
terações no preço de referência dos minérios. Obriga ainda aprovação de 90% 
dos votos societários para aumento de capital. Outro caso é o da associação 
da mesma CVRD à Nippon AmazOn Aluminium Co. - NALCO- consórcio 
de empresas privadas e estatais japonesas, para a constituição da ALBRAS
ALUNORTE, em que o próprio BNDE recusou-se ao financiamento da par~ 
te nacional, por considerar que o acordo de acionistas continha cláusula fa~ 
zendo com que as empresas, apesar da po~"e majoritária das ações por brasi
leiros, não estivessem efetivamente sob dominio nacional. 

Além disso, a Portaria n9 1.654, de 13 de agosto de 1979, do Ministério 
das Minas e Energia autoriza a ELETRONORTE a contratar fornecimento 
de energia elétrica para usinas de alumínio com tarifas 15% menores que as 
vigentes para os produtores de alumínio no restante do Pais, autorizando ain~ 
da a garantir, durante 20 anos, que o p-rodutor de alumínio não pagará pela 
energia elêtrica mais que 20% do preço internacional do produto e, por fim se 
a viabilidade de um projeto o exigir, o produtor no Norte poderá contar com 
preços especiais durante prazoS- determinados. Cãlculos indicam que, pelo 
custo previsto da energia elétrica de Tucuruí, seu fornecimento se darâ a 
preços altamente subsidiados. 

Este projeto de._J~i. origlna~s~ da ~onvicção de que é necessário resguardar 
os interesses nacíonãis- numa região cuja riqueza mineral e cujas potencialida~ 
des jã estão sobejamente conhecidas. 

A Amazônia Oriental, com ãrea de quase 1 milhão de Km~ de terras de 
boa qualidade, com serviços de infi'a-estrutiira (Usina de Tucuruí, estrada de 
ferro Carajás-Ponta de Madeira, Hidrovia, etc.) que significará investimen
to do País de mais de seis bilhões de dólares, possui riquezas inquestionáveis: 

1 - 18 bilhões de toneladas de rninêrio de ferro da melhor qualidade; 
2 - 1 bilhão de toneladas de minério de cobre com l% de teor de metal 

de 0.4 gramas de ouro por tonelada; 
3 - 3..6 bilhões de toneladas de bauxita em Trombetas, Almerim, Para~ 

geminas e Cárajás com teor étimo de 40% a 50% de alumiita; 
4 '""':" 47 milhões de toneladas de minério de níquel com teor de 1,5%; 
5 --59 milhões de toneladas de minério de manganês, com teor acíma de 

40%: 
6 - 100 mil toneladas de cassiterita, min6rio de estanho; 
7 - PossibiJídade de zinco, chumbo e silício metálico; 
8 - 2,4 milhões de hectares de florestas para exploração comercial; 
9 -_: 7 milhões de hectares de terras boas para plantio de grãos, legumi

nosas e mandioca; 
lO - 1 milhão de hectares para paStagens. 
O Projeto Grande Carajás ou Metal Amazon Project, çomo prefere a 

Vale do Rio Doce, prevê investiinentos da ordem de USS 35 bilhões, não se 
tratando de megalomania. A verdade é que dificilmente ainda surgirá na Ter
ra um país aquinhoado pela geografia com uma fronteira económica de tal 
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magnitude. E dever da atual geração, Sr. Pr_esidente, resguardá-la e mantê-la 
integrada ao espaço geoeconômico- políticÕ brasileiro e promover seu de
senvolvimento voltado para assegurar a todos que dele participam acesso de
cente a seus resultados. 

Sala das Sessões. 15 de maio_de 1981.- Henrique Santillo. 
Obrigado, Sr. Presidente. ( A-fuito hem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - O projeto lido e justificado da 
tribuna pelo nobre Sr. Senador Ht:IJrique Santí!Jo_, __ será publicadO e- remetido 
às Comissões de Constituição c Ju_stiça, de Minas e Energia, de Economia e 
de Finanças. 

O Sr. Bernardino Viana (PDS -PI) - Sr. Presidente, p~ço a palavra 
para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra. para uma 
observação ao nobre Senador Bernardino ViaJ!!!· 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS- PI. Para uma observação. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, eu gostaria de esclarecer ao nobre Sen?
dor }-:':),rique Santillo que o projeto que define normas sobre o comporta
mento c atuação _das empresas chumadas de multinacionais, em nosso País, 
foi aprovudo na ComissUo de Constituição e Justiça, onde foi Relator o Sena
dor Murilo Badaró, e nu ComissàJYde_ Relações Exteriores, de que fui o Rela
tor. Ambos demos parecer fuvorável ao projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)---: Dentro do prazo regimental de 
prorrogação da Hora do Expediente por 15 minutos, concedo a palavm ao 
nobre Senador Humberto Lucena, paru urna breve comunicação. 

O SR. HU:\IBERTO LUCENA (PMDB- PB. para uma breve comuni
cação.) - Sr. Presidente, Srs. Serradores: 

Acabumos de ouvir o pronunciamento do Senado c Cunha Lima, a res
peito do::. graves acontecimentos _que ocorreram no sertão da Paraíba, onde 
algumas cidades foram invadidas por flagelados, entfe as quais a Cidade de 
Pombal, onde chegaram cerca de 1.500 flagelados, há dois ou três dias, e sa
quearam um posto da COBAL, levando todo o estoque de legumes, cereais e 
enlutados. 

A pé ou a cavalo, mas sempre juntos, os homens chegaram a 
Pombal por volta das 6 horas. Após saquear o caminhão, tentaram 
arrombar us portas da Cõoperativa Mista AgríCola e o posto local 
du Cidagro, mas desistiram depois que com-erciantes e políticos pro
metemm que haveria distribuição de alimentos. 

Os seis soldados da delegacia de; Pombal não interferiram e pe
diram auxílio pelo rádio ã Secretaria_de Segurança, que determinou 
U Superintendência de PoLícia de __ PaiJ}s, município vizinho, o envio 
de 20 homens armados. 

Isto prova, Sr. Presidente, que o tal plano de abastecimento, que estaria 
sendo posto em prática pelo Govetno, para atender à situação dos que estão 
famintos no Nordeste, diante dos. .efeitos da seca, não está -sendo executado 
devidamente, pois os homens do campo estão se retirando das_ suas proprie~ 
dades para invatlir os centros urbanos, o que indica que o Governo precisa 
continuar, cam__urgência, o seu plano de emergência no Nordeste. 

Sr. Presidente, enquanto isso, leio em O Estado de S. Paulo, do dia 12 do 
corl-ente, uma notícia que- me cau·sou espanlb: 

"'SNI revela distorção no plano contra a seca." 

O Ministro do Jnterior, Mário Andreazza, confirmou que a 
missão do Serviço Nacional de Informações que foi ao Nordeste d~
teclou uma sêrie de distorções no plano de emergência para atendi
mento às vítimas das secas na região, e este deverã ser um dos fato
res que determinará, em breve, a reestruturaçãO do programa. Para 
o ministro, as irregularidades - com_o __ a]istame_n_t_os de pessoas que 
não teriam direito ao plano- são fatos isolados, acrescentando que 
o mais importante é ã -diferença registrada no regime pluviométrico 
deste ano em relação a 1980, jã que não se justifica continUar ·assis
tindo, dessa forma, algumas localidades onde as chuvas deverão 
permitir-Uma safra normal. 

O ministro explicou que pediu aos especialistas do SNI que fos
sem ao Nordeste porque, apesar de saber que em algumas ãreas o 
plano será mantido, "precisamos saber de que maneira isto serâ rea
lizado". Ele lembrou quejã no segundo semestre do ano passado o 
programa realizado nas propriedades rurais .. estava exaurindo-se, 
pois praticamente tudo que podia ser feito já O havia sido". ''As 
conclusões do SNI coincidem com as nossas", afirmou, "vamos mo
dificara sistemática e'iitC]uir um programa de obras públicas disse
minadas em toda a região que pretendemos atingir". 

Na viagem pelo Nordeste, onde percorreram quase mil quilô
metros e completaram 28 hOras- de vôo, os membros da missão 
'"Chapéu de Couro'' fizeram crfticas ao a tua! programa de emergên
cia, dizendo que "não tem como sobreviver do jeito que está". A 
missão estava chefiada pelo Coronel Ucio de Freitas Pereira, do 
Conselho de Segurança Nacional. 

Sr. Presidente, sem entrar no mérito da questão, o que quero é estranhar 
profundamente que o Sr. Ministro do Interior, Mário Andreazza, que é a au
toridade competente paru comandar a açào administrativa no Nordeste, te
nhu solicitado ao Serviço Nacionul de Informações que fosse ao Nordeste ins
pecionar a emergênciu. Não me consta que sejri da atribuição do Serviço Na
cional de Informações semelhante tarefu. Por que razão o Sr. Ministro do In~ 
terior ni:io pediu à própria SUDENE, o órgão de _pJanejamento regional, que 
fi:tesse essu físCitlização do Plano de Emergência? 

Acho, Sr. Presidente, que de maneira alguma cabia a presença do SNI no 
Nordeste, pàra faier uTna apuração desse tipo: 6 ass"u'nto não é da corrlpetên=
cia do Serviço Nacional de Informações. 

Sr. Presidente, houve, no caso, distorção completa da realidade adminis
tr<.Hi~·a brasileira. 

Era o registro que queria fazer nos Anais do Senado Federal, nesta tarde. 
(Muito hem/j 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nudor Maurõ Benevide_s. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Os círculos sócio-jurfdicos do meu Esti.:l.do foram abalados, anteontem, 
com a notícia do falecimento do Professor Francisco Uchôa de Albuquerque, 
coordenador do Curso de Direito- da Universidade Federal do Ceará. 

. I~tegrante d.i turma de 1953, da antig<I: FacU!Cl.-lde dé Direito do Ceará, o 
Dr~ Uchôa de Albuquerque, após militar na advocacia e no Ministério Públi
co, dedicou-se ao ensino superior, fazendo-o_ com brilho e proficiência notá-
veis. 

Filho do Município de Acopiara, no qual a sua ilustre família exerce 
prestigio?a liderança política, o pranteado extinto, embora sem militância 
partidária ativa, era sempre chamado a deslindar questões relacionadas com
u vída administrativa daquela próspera comuna. 

Entre professores e alunos do Curso de Direito, Francisco Uchôa de Al
buquerque desfrutava de invejável conceító, entregando-se aos encargos do 
magistérío superior com incomparável abnegação, o que lhe valeu a admi
ração pennanen-te de colegas e discípulos. 

No salão nobre da Faculdade de Direito, efetuou-se o velório do saudo
so causídico, ali comparecendo autoridades e representantes de todos os seg
mentos sociais da capital alencarina. 

Como contemporâneo de Francisc_o Uchôa de Albuquerque naquela Es
cola e seu amigo, dele sempre recebi provas sensibilizadoras de muito apreço 
e estima. 

Daí ter experimentado profurlda errioção ao tomar conhecimento de sua 
morte, vitimado que foi por um ataque cardíaco, embora se soubesse grave o 
seu estado de saúde, em conseqüência de insidiosa moléstia de que fora aco
metido já hi algum tempo. 

Rendo, pois, ~-r. Presidente, a minha homenagem ao Professor Francisco 
Uchôa de Albuquerclue, cuJo desaparecimento representa grande perda para 
as letras jurídicas cearenses. 

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

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Eunice Michiles- Evandro Carreira- Luiz Fernando Freire- Dinar
te- Mariz- Milton Cabral- Gilvan Rocha- RObertO Saturnino- Vicente 
Vuolo - Saldanha Derzi - Affonso Camargo. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Está finda a Hora do Expedien-
te. 

Passa-se à 
ORDEM. UO DIA 

Não há, em plenário, quorum para deliberação. Em conseqüência, as ma
tériaS ·consfantes da pauta de hoje não serão submetidas a votos, ficando sua 
apreciação transferida para a sessão ordináiía de amanhã. 

São os seguintes os itens c~ja ápreciação é adiada: 
1 . 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 70," DE 1980 
(Em regime de urgência- are 371, "c", do Regimento Interno) 

Projeto de Lei do Senado n' 70, de 1980. do Senador Humberto Lucena, 
que dispõe sobre coligação partidária, e dá outras providências, tendo pare-
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cer oral. da C o .;ssüo de Constituição -e Justiça, pela constitucionalidade, ju
rididdade e, n1 ;(rito. pela rejeiÇão. 

2 

Votação, cm turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 303, de 1979-
DF, que institui a taxa de limpeza pública no Distrito Federal, e dá outras 
priviâência5-.--te-rldo 

PARECER.ES, sob nos 710 a 712 e !.029 a 1.031, de 1980, das Comissões: 
-de Con~·tituição e Justiça-/? pronunciamento: pela constitucionalida

de ejuridicidmic; J9 pronunciamento: (reexame solicitado em plenário), favo
rável, com emenda n9 3-CCJ, que apresenta; 3? pronunciamento: (prestando 
esclarecimento solicitado pela- Comissão do Distrito Federal); 

-do Dú·trito Federa/-/? pronunciamento: favorável, nos termos das E
mendas de n9s I e 2-DF, que apresenta, com voto vencido, em separado, do 
Senhor Itamar Franco; 2P pronunciamento: favorável ao projeto e à emenda 
da Comissão de Constituiç-ão e Jusüça; e 

-de Finanças. favorável ao Projeto e ás emendas da Comissão do Dis
trito Federal, com voto vencido dos Senadores Affonso C amargo e José Ri
cha. 

3 

Votação, em turno único (apreciação pre,líminar da constitucionalidade. 
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n.,., 305, de. 1977 --Complementar, do Senador Itamar Franco, que dá nova 
redação aos parágrafos 29, 39, 4~> e~~>, e acrescenta parágrafos (antigOs e no
vos) à Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), 
tendo -

PARECERES, sob -nos 222 e 1.233, de 1979, e 1.013, de 1980, da Comis-
são 

-de Constituição e Jusiiç"a, f? pronunciamento- pela inconstitucionali
dade, com voto vencido doS Senadores Tancredo Neves~ Cunha Lima~ Hugo 
Ramos e Amaral Furlan: 2P pronunciamento -- (reexarne solicitado em ple
nário), rattficando seu parecer anterior; eJP pronunciamento- (reexame soli
citado em plenário), mantendÕ seus pareceres anteriores. coro voto vencido 
dos Senadores leíte Chaves e Cunha Lima, 

4 

Votação, em turno únicó -(apreciação pt-eliminar da constitucionalidade, 
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n9 196, de 1979- Complementar, do Senador Franco Montoro, que dispõe 
sobre o pagamento de pensão aos dependentes do trabalhador rural falecido 
antes de 31 de dezembro de 1971, tendo 

PARECERES, sob nos 43 e 1.005, de 198-0, da Comissão 
--de Constituição e Justiça -I'~ pronun~iamento: Pela inconstitucionali

dade, com voto vencido dos Senadores Leite_ Chaves e Cunha Lima; Jr> pro
nunciamento- (re"examc solicitado em pJenãrio): mantendo seu pronuncia~ 
mento anterior, com voto vencido dos Senadores Leite Chaves e Cunha Li~ 
ma. 

5 
Votação, em. turno úniCo, do Projeto de Resolução n~> 172, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia como concJusão de seu Parecer n~' 1.258 
de 1980), que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a elevar 
em Cri I.785.620.157,7S (um bilhão, setecentas e oitenta e cinco milhões, 
seiscentos e viríte inli, Cento e-ci~qüentae sete cruzeiros e setenta e cinco cen~ 
tavos) o montante de ·sua dívfdã- cpÕsÕlidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.259 e 1..260, de 1980, das Comissões: 
- de Con.~titilicão e Justiça, Pela constitucionalidade e juridícidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~> 177, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de_ seu Parecer n91.273, 
de [980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mossoró (RN) a elevar em 
Cri 3(5.464.652,36 (trczcJ?tos e quinze milhões, quatrocentos e sessenta e 
quatro mil, seiscentos e cinqUenta e dóiS-cruzeiros e trinta e seis centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES; sob nos I.l74 e 1.275, de 1980, das Comissões: 

-de Constituição e justlái:-pcla cOnstlt~~ionafldade e juridicidade; e 
- de Munidpios. favorável. 

7 

Votação, em turno úniCo, do-Projeto de Resolução nl? 178, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como con-Clusão de seu Parecer n9 1.277, 
de 1980), que aut<?ríza a Prefeitura Municipal de Rio das Pedras (SP) a elevar 
·em Cri 29.983-645,00 (vinte e nove mHhões, novecentos e oitenta e três mil c 
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seiscentos e quarenta e dnco cruzeiros) o montante de sua dívida consolida~ 
da, tendo. 

PARECERES, sob n's 1.278 e 1.279, de 1980, das Comissões; 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de MZfnidpio.f, favorável. 

8 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9J79, de l980(apre
senwdo pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~> 1.280, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC) a elevar 
em CrS 1.530.000,00 (um mílhão, quinhentos e trinta mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.281 e 1.282, de 1980, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; c: 
- de Municfpios. favorável. 

9 

Votação, em turno úniCo, do Projeto de Resolução n~' 180, de 1980 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.283, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura M1,Jnícipa1 de Araripina (PE) a elevar em 
CrS 2.600.000,00 (dois fnilhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívidu consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.284 e 1.285, de 1980, das Comissões: 

--de Constiluição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade; e 
----de Municípios, favoráveL 

lO 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~> 181, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como condusão de seu Parecer n9 1.286, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Arês (RN) a elevar em Cr$ 
1.448.100,00 {um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil e cem cruzeiros) 
o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.287 e 1.288, de 1980, das Comissões: 

-de Constituição e Jzistiéa. pela constitucionalidade e juridícidade; e 
-de Municfptos, favoráveL 

II 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~> 182, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.289, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) a ele
var em Cr$ 23.600.000,00 (vinte e três milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.290 e 1.291, de 1980, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Municípios. favorável. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 183, de 1980 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.292, 
de I 980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campos Belos (GO) a elevar 
em Cr$ 895.100,00 (oitocentos e noventa e cinco mil e cem cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada~t_endo 

PARECERES, sob nos 1.293 e 1.294, de 1980, das Comissões: 

~de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munidpios, favorável. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 184. de 1980 (apre-
sentado Pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nv- 1.295, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dueré (GO) a elevar em Cr$ 
767.700,00 (setecentos e sessenta e sete mil e setecentos cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.296 e 1.297, de !980, das Comissões: 

- -...::::..-de Constituição e Justiça, peJa constitucionalidade e juridicídade: e 
- de Municípios, favorável. 

14 

Votação, eiri turno único, do Projeto de Resolução n9 189, de 1980 (apre-
sentado_pela Co_ITI)$Sào de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 1.310, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Velho (RN) a elevar 
em Cr$ 2.909.300,00 (dois milhões, novecentos e nove mi1 e trezentos cruzei~ 
ros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 
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PARECERES, sob n•s 1311 e 1.312, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios; faVOrável. 

15 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 194, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusãO de seu Parecer n9 1.325, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina (PI) a elevar em 
Cr$ 37.265.300,00 (trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil e tre
zentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES,sob n•s 1.326 e 1.327, de 1980, das Comissões: 

- de Constituição e Justtça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Muniâpios, favoráveL 

16 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 201, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer nC? 1.345-, 
de 1980, com voto vencido, em separado, do Senador Lázaro Barboza), que 
autoriza o Governo do Estado de Goiás a reali~ar operação de empréstimo 
externo, no valor de US$ 35,Q00,000.00 (trinta e cinco milhões de dólares 
norte-americanos) destindo a financiar programas do Estado, tendo 

PARECER, sob n' 1.346, de 1980, da Comissão: 

-de ConstiiiiíçàO e-Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidade. 

17 

Votação, em turnO úniCo, dO Projeto de Resolução n9 I, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 4, de 
1981, com voto Ve-ncido do Senador Lázaro Barboza), que autoriza o Gover
no do Estado de Pernambuco a realizar empréstimo externo no valor de US$ 
25,000,000.00 (vín1~6Cínco milhOes de-dólares norte~americanos)_ ou o equi· 
valente em outra moeda, destinado ao desenvolvimento agropecuário doEs· 
tado, tendo 

PARECERES, sob n•s 5 e 6, de 1981, das Comissões: 

- de Constituição- e JuStiçil, pela constituciOrialidade e jurídicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

18 

Votação, em turno -único, do Projeto de Resolução n9 21, de 1981 (apre
sentado pela Comis-sãi:fde Finanças cOmo cOnclusão de seu Parecer n9 108, de 
1981, com voto vencido dos Senadores José Fragelli e Affonsp Ca:margo), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul (SP) a realizar ope
ração de empréstimo externo, no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões 
de dólares norte-americanos), destinado a financiar o programa de investi
mentos urbanos, tendo 

PARECERES, sob n9s 109 e I 10, de 1981, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constituciorialidade ejuridicidade; e 
- de Munidpios, favorável. 

!9 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 20, -de 198f (apre
sentado pela Comissão de Finãnças como COnclusão de seu p-arecer n9 106, de 
1981), que autoriz.a. __ o G<:fverno do Estado do Rio Grande do Norte a realizar 
operação de empréstimo externo, no valoi' âe US$ 20,000,000.-00 (vinte mi
lhões-di-dólaici;); destinado a·-finar1Ci3r prog-raiiüiS -âe €mpreenâimentos in
dustriais, agroindústria, infra-estrutura e promoção social, tendo 

PARECER, sob n' 107, de 1981, da Comissão 

- de Canstituição e Justiça, pela constitucionali_dacf,e e juridicidade. 

20 

Votação em primeiro tuTrlo, -do Projeto de_ Lei do Senado n9 3~J, de 
1979, do Senador Roberto Saturnino, que dispõ_ea_ respeito da especialização 
de engenheiros e arquitetos em "Engenharia de Segurança do Trabalho" e da 
profissão de "Técni_<::o de Segu'rança do Trabalho" e estabelece providências, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 863 a 865, de 1980, das Comissões: 

-de ConstitUiÇão e JUstiÇa, pela constitucionalidade e juridicidade1 com 
emenda que apresenta, de número 1-CCJ; _ _ _ _ _ 

-de Legislação Social, faVorável ao Projeto e à Emenda da Corriissão de 
Constituição e Justiça; e 

-de Educação e Cultura, favorável ao projeto e à emenda da Comis_são 
de Constituição e Justiça. 

21 

Votaçãõ, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos term-os do art. 296 do Regimento InternO), do Projeto de Lei do Se~ 
nado n'? 49, de 1979, do Senador Orestes Quércta:, que eleva o valor da impor~ 
tância a ser depositada em favor do empregado, quando rescindido seu con~ 
trato sem justa causa, alterando o artigo 69 da Lei do Fun~o de Garan_tia do 
Tempo de Serviço- n'? 5.107, de 13 de setembro de 1966- e determina ou~ 
tras providências. tendo 

PARECER, sob n• 1.026, de 1980, da Comissão: 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitUcionalidade, com voto venci~ 
do, em separado, do Senador CUnha- Lhna e voto venCido dos Senadores 
Franco Montara e Tancredo Neves. 

22 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridicidade, nos 
termos do art. 196 -do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'~' 
357, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessã6de a~ 
posentadoria especial para os coveiroS e empregados em cemitérios, tendo 

PARECER, sob n• 1.006, de 1980, da Comissão: 

-de ConstituiÇão e Justiça, pela injllrídicidade, com voto vencido dos 
Senadores Cunha lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador A der~ 
bal Jurema. 

23 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionã.liw 
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n'? 142, de 1980, do Senador Orestes Quércia, alterando dispositivo da 
Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, que-dispõe sobre a Lei Orgânica da Pre
vidência Scial, tendo 

PARECER, soo n• 1.034, de 1980, da Comissão: 

--de Constituição ·e Justiça, pela ínconstitucion-alidade. 

24 

Votação, em primeiro turno (apreciação pr'eliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimeri.to Interno), do Projeto de Lei do Se
nado_n~ _146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do imposto de 
renda o 13C? salário, tendo 

PARECER, sob n• 64, de 1981, da Comissão 

- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

25 

Votação, -em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionaH
dade ejllridicidade; nos termos do ai-t. 296 do Regimento Interno), do Proje
to de Lei do Senado nC? 163, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que dispõe 
sobre a concessão de aposentadwia especial para os garçons, tendo 

PARECER, sob n• 1.009, de 1980, da Comissão 

-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade. 

O SR, PRESIDENTE (Almir Pinto) - Vai-se passar, agora, à apre
ciaÇão do Requerimento n9 98, de 1981, lido no Expediente, 

A matéria depende de parecer da Coinissão de Relações Exteriores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardino Viana para proferir o 

parecer. 
O SR BERNARDINO VIANA (PDS - PI. Para proferir parecer.)

Si. Presidente e Srs. Senadores, vem à consideração da Comissão de Relações 
Exteriores pedido do nobre Senador Nilo Coelho para ausentar-se 9o País, 
como integrante da Comitiva de Sua Excelência o Senhor Presidente da Re
pública, de quem é convidado, em sua visita ã República Federal da Alema
nha (RF A), no período de 17 a 19 do corre_nte. 

Essa visita só poderá oferecer resultados favoráveis ao País em, partfCu
larmente, ao Senado Federal, através -dos cantatas que manterá com os repre
sentantes do Poder Legislativo e dos partidos políticos daquela nação amiga. 

Diante-do ex.Põsto, Sr. Presidente, resta-me desejar ao nobre Senador 
Nilo Coelho feliz viagell!, C(ll'!!_ o meu parecer favorável pelo deferimento do 
pedido, que está conforme com as normas regimeriiais vigentes. 
· - · É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR,_PRESIDENTE (A 1m ir_ Pinto) - O parecer é favorável. 
Completada a instrução da matéria, ã votação, que deveria ser feita nOs ta 

oportunidade, fica adiada por falta de "quorum". 

O SR. PRESIDENTE (A1mir Pinto) - Há, aindaLoradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. -
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O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte dis· 
curso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Antes de abordar, ainda que ligeiramente, dois projetes ontem por mim 
apresentados - em que submete à fiscalização do Congresso Nacional o 
Orçamento Monetário e outro que dispõe sobre a fiscalização financeira da 
União -, pretendo homenagear o ilustre mineiro e juiz~forano, falecido no 
Rio de Janeiro, o artista -PláStico Edson .rviotta, um dos vultos mais expressi
VOS da pintura contemporânea. 

Diretor do Muse-u Nacional de Belas-Artes, o seu acervo de trabalho ao 
País, seja como pintor admirável, dos mais fecundos e criativos, ou como exi~ 
mio e extraordinário restaurador de obras alheias, é inestimável. 

A cultura e a arte foram o seu mundo, dedicando a elas toda a sua sensi~ 
bilidade que era parte intrínseca e inerente- ao seu eSpírito. 

Em 1939, premiado pelo Salão Nacional de Belas~Artes, com uma via
gem ao exterior, o maior prêmio das artes plásticas brasileiras, Edson Motta, 
ávido de alargar suas concepções artístícas e ffiosóficas e a-perfeiçoar sua téc
nica, empreendeu pela Europa uma peregrinação aos seus principais museus, 
aproximando-se com as grandes obras da pintura mundial; estuda-as exausti
vamente, e colhe todos os ensinamentos dos renomados mestres, a temática 
que as inspira, dó clássiCo ao-abstracio~ismo. 

Este último movimento, no entanto, embora na Ordem do _Dia, não o se
duziu. Preferiu, antes, a escola figurativista, sem, contudo, jamais tornar-se 
um acadêmico. 

Estava convicto de que os postulados da escola abstracionsita retiravam 
do pintor a emoção e o sentimento. E isto era incompatível, no seu entender, 
com a verdadeira criatividade. 

Falando sobre ele, em artigo ao Diário Mercantil, de Ju~z de Fora, o emi
nente Professor Almir de Oliveira assim exPressou: 

.... Não o conheci pessoalmente senão há poucos anos .... Mas os 
poucos contatos que me deram a alegria de sua presença amável e 
sêria, cordial e compenetrada, serviram para que eu viesse a admirar 
mais ainda o artista e o homem que nele existiam". 

Apesar das prerniações constantes de seus trabalhos pelos melhores júris 
nacionais, da alta expreSsão de seu nome nos meios artísticos, dos cargos im
portantes que ocupou, como o de Diretor do Museu Nacional de Belas-Ar_!es, 
nunca demonstrou qualquer vestígio de vaidade ou presunção. . 

Ê, ao contrário~ urna criatura simpleS e modesta, fiel a sua mineiridade 
de ··ser e não parecer~', encarando a arte como representação da própria vida, 
esta tão cheia de contradições,"-armadilhas, fraquezas. 

Não obstante morar no Rio de Jarieifõ-,--IT:iásjuiz-forano de nascimento, 
Edson Motta nunca desvinculou-se de sua terra natal, oferecendo sempre o 
seu talento e presença a todos os movimentos artísticos de Juiz de Fora. 

Bm 1978, promoveu a exposição .. Artista de Juiz de Fora", no Museu 
Nacional de Belas-Artes, de muito sucesso junto á_o público carioca, divul
gando ao máximo nossa comuna. 

Não satisfeito ainda, fêz realizar, durante esta exposição, conferências 
sobre a pintura, literatura e imprensa Juiz-fofailas. 

Eu próprio PossO dar testemunho desta permanente e abnegada dedi
cação. Em minha gestão à frente da Prefeitura, ele, juntamente com a saudosa 
Geralda Armond, então Diretora do Museu Mariano Procópio, deu contri
buições valiosas na reforma daquele órgão e, mais impo.rtante, restaurou 
peças de comprovado valor histórico e artístico, enriquecendo o seu acervo 
com este trabalho admirável. 

Seu amor e afeição àquela Casa, levaram-no à Presidência do Conselho 
dos Amigos do Museu Mariano Procópio, eleborando logo um regimento 
para organizar melhor a sua atuação e dinamizar o Museu. 

No Rio, criou um curso de artes plásticas destinado a jovens juiz
foranos, a tírn de estimulá-los e ajudá-los a se realizar sem as lutas e dificulda
des que enfrentou e alguns de seus discípulos hoje se destacam no cenário 
artístico nacional, como Guimarães Rosa. 

A estes revelou novas técnicas pictóriCas- a pintura mural- e os enca
minhou na direçãó de urna autêntica criação, longe dos vanguardismos do 
momento e de conceituações estêreis da arte e da vida. 

O esplendor de sua obra perene, os serviços que dedicou à nossa arte, o 
caráter e bondade de seu generoso coração - _tll:~O ~o o credencia a que lhe 
sejam tributados homenagens corno esta qUe Ora faço aqui. 

Dele disse, no Jornal do Brasil, com profunda beleza e lirismo, outro mi
neiro, o nosso poeta Carlos Drurnmond de Andrade. 

"O que Edson fez a vida inteira foi frabalhar em benefício dos 
valores culturais do País, sej3 como pintor de muita sensibilidade e 
raro apuro técnico, alheio a falsos modismos, seja corno ardoroso 
defensor da permanência de obras alheias". 

Este registro, pois, torna~se, nesta tarde, oportun~ e imprescindível sobre 
uma personalidade artística tão marcante corno a de Edson Motta, cujo desa
parecimento a todos entristece. 

Sr. Presidente, apresentei ontem ao Senado Federal estes projetas de lei: 

PROJETO DE LEI DO SENADO FEDERAL N• • DE 1981 

Dá nova redacào ao item l/1, do art. 4P da Lei nP 4.595, de 31 de 
de~embro de 1964. e determina a submissão ao CongressO Nacional do 
Orçamento Monetário. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I"' O item III do art. 4" da Lei n9 4.595, de_Jl-de de

zembro de I 964, passa a vigorar com a seguinte redação: 

~·ni - Elaborar, até o último dia do mês de agosto de cada 
a!}o, a proposta de Orçamento Monetário, na qual serão estimadas 
as necessidades globals de moeda e crédito para o exercício seguin
te;" 

Art. 29 O Presidente da República submeterá ao Congresso 
Nacional, juntamente com o Projeto de Lei Ofçamentária, a prõ-
postit de "Orçamento Monetário. 

PROJETO DE LEI DO SENADO FEDERAL N• , DE 1981 

.Dá nova redaçào ao art. JP da Lei nP6.223, de 14 de julho de 1975. 
que dispõe sobre a fisça/ização financeira e orçamentária da União 
pelo Congresso -Nacional. 

ú" Congressõ-NB.cional-decreta: 
Art. I• O ar!. 7' da Lei n' 6.223, de 14 de julho de 1975, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 79 As pesSoas jurídicas de direito privado, de cujo capital 
participe a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, ainda 
que através de entidade da respectiva administração indireta, ficam 
submetidas à fiscalização financeira do Tribunal de Contas compe~ 
tenie, sem prejuíZo dÕ- controle exercido pelo Poder Executivo. 

-- Purágrafo único. A fiscalização prevista neste artigo respeita
rá as peculiaridades de funcionamento das entidades." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicólçào, 
Art. 39 São revogadas as disposições em contrário. 

Estes projetes, Sr. Presidente, representam, no meu entendimento, se a
provados, um grande passo para a nossa fiscalização. 

Nesta tarde, Sr. Presidente, ao abordar, ainda que ligeiramente, estes 
dois projetas, presto não apenas como companheiro de Partido, como no e
xercício do mandato, com simples palavras, minha homenagem ao Senador 
Mauro Benevides, um homem que, desde que chegou a esta Casa, tem bata· 
lhado para que essa prerrogativa que, sim, cabe ao Congresso Nacional -
fiscalização _dos atas do Executivo- se torne verdadeira. Portanto, ao apre~ 
sentar estes_ dois projetas, eu me permitiria dizer que presto, no exercício do 
meu mandato, homenagem muito amiga ao Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- V. Ex• me permite, nobre Se~ 
nado r? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Com o maior prazer. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB ~CE)- Antes de mais nada, terei que 
expressar a V. Ex• os meus agradecimentos por esta referéncia magnânima, 
de sua parte, a um trabalho modestíssimo que vim empreendendo (não apoia
do!), desde quando, em 1975, cheguei ao Senado Federal, como representante 
do povo cearense. Recordo-me de que, naquele mesmo ano, quando V. Ex• e 
eu estreávamos nesta Casa, o Congresso Nacional ultimava a tramitação do 
projeto que-deu lugar à Lei n' 6.223, de 14 de julhc de 1975, exatamene o di
ploma que ofereceu eficácia aos arts. 70 e seguintes da Constituição, para per
mitir a fiscalização orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos do Po
der Executivo e da Admiqistração Indíreta. Posteriormente, quando levantei 
a bandeira da regulamentação do art. 45 da Lei Maior, V. Ex•, em seguidas 
intervenções neste Plenãrio, quando o projeto veio a-lume, sobretudo naquele 
período em que se discutia o rifo da urgência regimental para o mesmo, con
tei com o seu apoio firme, decídido e entusiástico, suscitando, às vezes, com a 
sua autoridade de regimentalista, numerosas questões de ordem, para viabili
zar a ação parlamentar, permitindo que nós, senadores e deputados, pudêsse
mos utilizar uma prerrogativa da maior importância, da maior significação 
para a defesa do interesse público. Em todos esses lances, agora, sim, aligeira
damente referidos, V. Ex• foi sempre aquele companheiro dedicado, aguerri
do, brilhante, destemido, cobrando um posicionamento da Bancada da 
Maioria que representasse a viabilização da minha proposição. Felizmente, 
no ano passado, conseguimos aprovar, a duras penas, e depois de uma longa 
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e penosa tramitação, o projeto de lei que disc'iplina o art. 45 da Lei Maior do 
País. Acredito que a Câmara dos Deputados, para onde foi remetido o proje
to, haverá de examiná-lo à luz de outras proposições, de outras iniciativas. 
Desejamos qüe aquela outra Casa do COngresso ofereça exatamente eficácia 
ao art. 45, a fim de que não Seja essa letra morta, sem qualquer Utilização por 
rarte de senadores e deputados. Como Membro da Mesa do Senado Federal, 
V. Ex' tem assumido, realmente, um comportamento elogiável, tentando es
tabelecer um -vínculo permanente de interrelacionamento entre o Senado e 
Tribunal de Contas da União. Tudo isso como um somatório de esforços 
para se levar a cabo um trabalho de fiscaHzação dos recursos públicos. No 
instante em que V. Ex• submete à consideração do Senado Federal, como o 
fez na sessão de ontem, proposição da maior importância, que certamerite vai 
obter repercussão significativa na vida financeira e administrativa do País, 
faço votos por que sua proposição tenha- realmente uma trilmitação célere e 
rossa, no menor espaço de tempo. tornar-se lei, para que, então, tenhamos 
condições de conhecer de perto o Orçamento Monetário, que é sempre apro
vado ao arrepio de qualquer manifestação do Congresso Nacional. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG) - Agradeço, Senador 
Mauro Benevides, a intervenção de V. Ex' Nas suas palavras, na luta pelare
gulamentação do art. 45 da Consfituição, V. Ex' foi o vanguardeiro-mar, di
ria, não apenas no Senado Federal, e sim no Congresso Nacional. 

Neste instante, Sr. Presidente, de acordo com as diretrizes e determi
nações do Senador Jarbas Passarinho, estou mantendo entendimentos com o 
Tribunal de Contas para tentar acoplar o nosso Centro de Processamento de 
Dados ao Tribunal, como Se referiu na sua fala o eminente Senador Mauro 
Benevides. É possível, Sr. Presidente, que at~ fins de junho, ainda deste ano, 
jã com um terminal instalado no Plenário do Senado Federal, é- possível, repi
to, rossamos nós, Senadores, acompanhar o Orçamento de 1981; o Orçamen
to enviado pelo Senhor Presidente da Repúbirca, o Orçamento aprovado pelo 
Congresso Nacional e as modificações que sofre, decorrentes da própria lei 
que lhe permite alteração de 20%. 

Permitirá, também, o Centro de Processamerito de Dados do Senado Fe-
deral, uma anátise para 5 anos atrás, do OrÇameÍ1to. · 

Para o futuro, Sr. Presidente, ainda, de acordo com as diretrizes do Pre
sidente do Senado Federal, o eminente Senador Jarbas Passarinho, nós pode~ 
remos acompanhar pari passu, o Orçamento ainda da administração direta. 
Lament!.lvelmente, e ainda hoje nós ouvimos o Sr. Senador Agenor Maria se 
referir, embora JigCiiã-mente, ao problema das empresas estatais, nós temos, 
neste País, m!.lis de 50 empresas que não sofreln, sequer, a fiscalização, já não 
digo do Tribunal de Contas, mas do próprio Congresso Nacional. Ê a razão 
pela qual estou apresentando, hoje, Sr. Presidente, exatamente, uma modifi
c.açiio da Lei n'16.223, de 14 de julho de 1975, lei esta também já referida pelo 
nobre SenadOfMiiuro Bcnevides e que dispõe sobre a fiscalização financeira 
e orçamentária da União pelo Congresso NacionaL 

Não é possível, Sr. Presidente, que a União nelas participando, ainda 
que minoritariamente ou, ainda que igualitadãmente, essas empresas, como 
disse, que vão a número maior do que 50~ não possam so.frer o criVo da fisca
li7açào do Congresso Nacional e do Tribunal de Contas. 

O objetivo do meu projeto, então, nesta tarde, Sr. Presidente, é, exala
mente, com este aspecto. Digo mais, na justificativa do meu projeto: 

Com o advento da Lei n9 6.224, de 1975, que disciplinou a fiscalização fi
nanceira c orçamentária da União pelo Congresso Nacional, surgiram dúvi
das quanto a estarem ou não as unidadeS iiltegrãntes da ã.dminhiração indire
ta, sendo a participação do Poder Público.~ em teárlos patrimoniais, iguali
tária ou minoritúria, s~ujeitas ao ProCesS'o de cofltrole externo. Com o intuito 
de espancar as dúvidas existentes, foi dada nova redação ao artigo 79, do refe
rido cfiploma legal, pCia Lei n9 6.525, de 1978, ficando, a partir de então, ex
e/urdas do controle não só as empresas onde a participação estatal é minori
tária ou igualitária mas também ai:tuelas onde a participação estatal se faz por 
meio de açõcs preferenciãis {sem· direito a voto portanto). 

A nova orientação legislatiVa irriprimida à mãtêria, ã partir de 1978, 
revela-se, além de inoportuna e inconveniente; Ser absolutamente contrária 
ao espírito do texto constitucional. Senão vejamos: 

A Constituição Federal determina, em--Seu artigO 70, parágrafo ú.nico, 
que o controle externo da atividade financeira· e orçalnentária da União seja 
feito de uma tríplice maneira: · 

-através d_a aprovação das Contãs do Pfesidente da Repúblic3.;-
- pela auditoria financeira e orçãriientária; e - -. 
-com o ;ulgamento das contas dos administradores e demais responsáveis 

por bens e t·alores públicos. 
Não pode a lei ordinária cxiinir uns e outros que manipulam recursos 

públicos do dever de prestar contas e sujeitar-se ao controle instituído na Car
ta Magna, sob pena de incidir em IJlanífesta inconstitucionalidade. O 

Procurador-Geral do TCU em longo e substancioso parecer sobre o assunto 
assim se manifestou: 

"a competência do Tribunal para julgar as contas de adminis
tradores e demais responsáveis por bens e valores públicos é radica
da no artigo 70 e parágrafo I q da Constituição Federal, independen
do, assim, de lei ordinária. Esta não pode restringir a amplitude do 
preceito, obviamente subentendida no texto constitucional, do qt, ' 
se fez eco o arL 93 do Decreto-lei n9 200-67: quem quer que utilize 
bens e valores públicos terá que justificar o seu bom e regular em
prego, na conformidade das leis e dos regulamentos e normas ema
nados das autoridades administrativas competentes. Sendo, como 
são, as airibuições de fiscalização financeira e orçamentáría da Uníãv 
matéria relativa à partilha constitucional dos Poderes, não tem o legis
lador da legislatura otdinárf .. , poder para atribuí-los ou negá-los ao le
gisla!Íl'O, como não tem para acrescentar ou restringir as demais atri
buições de qualquer dos três poderes da República". (n'. grifo) 

Segundo a organização constitucional do País, cabe às empresas pri-va
das organizar~ explorar as atividades ecoriómicãS. O Es'tado apenas estimüla 
e apóia a iníciàtiva parficular- e, supletivamente, organiza e explora determi
nado ramo cujo desenvolvimento se afigure insuficiente. Quando a empresa 
privada recebe colaboração financeira, sob a forma de participação acionáría 
ou underwriting, nada justifica a sua excluSão dos sistemas de controle previs
tos em lei parajod_os os que administram recursos públicos. Cumpre salientar 
ainda que o volume de recursos destinados para este fim é significativo, ha
ven-do mesmo uma nítida tendência no sentido do progressivo aumento de 
gastos desta natureza. 

Como bem recorda o Procurador-Geral do Tribunal de Contas, no jâ 
"menciçnadq_ parecer: 

"não é a feição jurídica da entidade_que explica e justifica o 
controle da Corte mas a presença de recursos públicos por ela geren
ciados, administrados, pelo que é respo?sâvel nos termos do art. 70 
e parágrafo 19 da Constituição Federal." 

As disposições co-nstitucionais relativas à fiscalização financeira e orça
mentária da Uníào constituem um domínio reservado que não pode ser atin
gido pela lei ordinãria. O que ali se estipulou foi o mínimo exigível em termos 
de controle a ser exercido sobre o patrimônio comum. Qualquer norma que, 
neste particular, venha a restringir os preceitos contidos na Carta Magna es
tará inapelavelmente eivada _de inconstitucionalidade. 

A proposição, além de preencher grave lacuna existente no ordenamento 
jurídico, é oportuna, pois se ajusta ã tendêncía histórica de ampliar o poder 
de fiscalização tradicionalmente outorgado ao Poder Legislativo. Destaque
se que o controle exercido pelo Congresso Nacíonal, por ser efetuado a poste
riori, não pode ter efeitos negativos sobre o desempenho administrativo do 
Poder Executivo, das unidades a ele subordinadas ou das empresas privadas 
que gerenciam recursos públicos. 

Constitui pura ingenuidade admitir que a fiscalização e o controle da uti~ 
Jiznção dos bens e valores públicos possam ser eficazes quando deixados a 
cargo exclusivo da entidade que os manipula. Esta é forçosamente suspeita 
para opinar sobre a regularidade das contas apresentadas e dos resultados ob~ 
tidOs. Ademais, é necessário que um órgão isento de interesses rolíticos, 
como é o ca_so do Tribunal de Contas, julgue a eficiência com que se houve o 
administrador público na aplicação dos recursos a ele confiados. A tese por 
nós esposada é, de resto, acatada por todos os setores da vida pública. Exem
plo disto nos oferece o Poder Exe_cutivo ao reconhecer que "o êxito da estra
tégia global da política eçonômica_fixaclª- pelo Governo para 1981" está con~ 
dicionada ao "discipHnamento do setor público definido de maneira ampla, 
para incluir a constelação de empresas estatais" (Parte Introdutória do Orça
mento Monetário de 1981 - pãg. 3). 

Quanto à conveniência da medida, cumpre lembrar que, com o advento 
da Lei n9 6 . .404/76, (nova lei das ~ociedades anônimas) ocorreram pelo menos 
duas inovações de capital importância no direito societário, as quais estão a 
indicar a necessidade de reformular o sistema de controle. 

Em primeiro l~ga.r! Passou-se a admitir que o número de ações preferen~ 
ciais, sem direito a-vOto portanto, atinja~ 2/3 (~ois terços) do total das ações 
emitiôas. Ocorrendo esta hipótese, poderá _o detentor do controle acionárío 
Possuir nada mais do que I/6 do n_úmero_global de ações. Em conseqtiência, 
pela redaçào atU-al do aft. 79, da Lei n96.223, haverá certamente casos onde a 
partiCipação acionária estatal alcance 5j6 (cinco sextos) do capital e perma
neçam completamente fora de alcance fiscalizador do Tribunal de Contas 
competente. 

Em segundo lugar, cabe ressaltar que a permissão legai para emitir ações 
sem valor nominal pode acarretar situações em que o acionista controlador 
detenha apenas uma pequena parcela do capital social. Isto equivale a dizer 
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que, pelo menos em tese, haverá a possibilidade de termos empresas com par R 
ticipação de capital quase exclusivamente pübHco fora de qualquer conlrole 
externo, 

Não fossem as ou..tras razões apontadas, as duas últimas seriam suficlen
tes para demonstrar a absoluta inconveniência de manterRse a atual redação 
do art. 7• da Lei n• 6.223, de !975. 

O projeto ora apresentado, além de estar cm perfeita consonância com a 
letra e o espíríto-do textQconstituçional, tem o mérito de inibir, de forma pre
ventiva, tendências freqOentcmente detectadas de malversação de fundos 
públicos ao determinar que todas as pessoas jurídicas de direito prrvado com 
participação acionária do __ Estado sejam submetidas à fisÇalização financeira 
do Tribunal de Contas competente. 

Pasme, Sr. Presidente, pela primeira vez, é o que me Consta, desde 1964, 
o Orçamento Monetârio é publicado; orçamento que, por iricrível que pareça, 
o Gongresso Nacional delegou ao Conselho Monetário- não delegou ao 
MinistéríO, delegou ao Conselho do Ministério, um órgão- do Ministério -
para que elaborasse essa importante peça que tem que ser anexada à lei de 
meios que aprovamos. Porque a lei de mcíos, quando vem ao Congresso NaR 
cional, ela não sofre as míoirn_as alterações ou se mantém dentro da liberdade 
que dá ao Poder Executivo. 

O Sr. Mauro Benevides (PMOB- CE)~- V. Ex• permite outro aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG) - Pois não. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- V. Exf. tem constatado aqui, 
seguidamente, que o que se faz, na_ apr~ciaÇão da proposta da lei de meios da 
União, é Um ato meramente homologatório do Congresso Nacional. Não_se 
faz nada, não se pode apresentar qualquer tipo de emenda Gue altera a natu
reza, o montante ou o objetivo de qualquer dotação. Então, apenas, nos limíR 
tamos a subscrever aqueles pareceres redigidos pelas assessorias. A nossa 
contribuição é meramente formal, para se ultimar a tramitação da proposta 
orçamentária para o próximo exerCício:Eu me-reCOrdo que, num dos exercí
cios, não sei se há dois ou-três anos, se preteriâeu--aqui alterar uma dotação 
que se sabia reconhecidamente incorreta no Orçamento da União. Mas nós 
nos defrontamos com a dificuldade de natUreza constitucional. Nó_s não poR 
derfamos alterar aquela dotação orçamentária. Então, o único caminho que 
poderíamos utilizar seda solicitar ào Poder Executivo o envio de urna mensa
gem aditiva que alterasse aqueles recursos consignados de forma equivocada 
por parte do Governo da União. Antes, pretendeu-se, aqL~;i, assegurar recurR 
sos para os partidos, que teriam assim disponibilidades orçamentárias com as 
quais procurariam cumprir a sUa ação de divulgação, de aproximação com o 
eleitorado. Apesar de se ter contado com o consenso, e naquela êpoca exis
tiam apenas os dois partidos, o PDB e a ARENA, lamentavelmente, nem 
com o consenso das lideranças, foi possível promover-se qualquer alteração 
no orçamento federal. V. Ex•, há poucos instantes, se referiu à precariedade 
de recursos de que dispõe o Congresso até para acompanhar a execução orça
mentária. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- E verdade, Senador. 
O Sr. frfauro Benevides (PMDB- CE)_~ Y!!ja V. E~,., _nós recebemos 

aqui, no segundo semestre do exercício, as solicitações do Poder Executivo 
para suplemcntação de dotações orçamentárias, Limitamo-nos a votar as so
licitações do Senhor Presidente da República, mas sem condições de conhe
cer, com absoluta precisão, a necessidade daquela verba cuja suplementação 
está sendo reclamada pelo Poder Executivo. Portanto, é necessário que se 
abranja toda essa faixa pretendida por V. Ex',já agora atingindo o Orçamen
to monetário. E preciso que, concomitantemente, se aparelhe o Congresso 
para cumprir esses importantes encargos. O entendimento, do qual V. Ex' 
tem sido dinâmico articulador junto ao Tr:ibunal de Contas, com a chancela 
do próprio Presidente Jarbas Passarinho e o apoio dos seus colegas de Mesa 
Diretora, essa aproximação ê da maior relevância, porque vai permitir-nos, a 
nós do Senado Federal, o conhecimento exato do que se vai passando no TriR 
bunal de Contas, no momento eril. que ele procura conhecer a realidade de 
empresas e de órgãos da Administração_ pública federal. Ainda ontem, a im
prensa brasileira divulgou a apreciação feita 'pelo TCU das co_ntas da NU
CLEN. V. Ex• viu que foram suscitadas váriaS e graves irregularidades no 
processo de prestação de contas. Se o Senado Federal, atravês da sua Comis
são de Finanças, se a Câmara dos Deputados, através da sua Comissão de 
Fis'calização FrhaiiCeira e Tornada de Contas, se estes dois órgãos possufssem 
uma estrutura técnica capaz de acompanhar a tramitação dessa matéria, nós, 
aqui, na tarde de hoje, estaríamos conhecendo, em toda sua extensão, as irre
gularidades praticadas por aquelas empresas da administração descentralizaR 
da. Então, o trabalho que V. Ex• tomou a cargo; tóniou a peito realizar neste 
instante, merece a nossa ajuda, merece a nossa colaboração e, sobretudo, 
deve merecer o prestígio de todas as bancadas: da Bancada da Maioria. da 

nossa Bancada do PMDB. da Bancada do Partido Popular, enfim, a fim de 
que todos os Senadores, compenetrados das suas responsabilidades diante 
dessa matéria, possam de fato levar o Senado, levar o Congresso a cumprir e 
a cumprir bein, esse nobre encargo constitucí6nal qtie é o de controlar e fiscaR 
lizar os ato~ __ executivos d~s empresas da administra,ção_ indíreta. 

O SR. ITAMAR fRANCO (PMDB- MG)- Senador Mauro Benevi
des, V. Ex~ tem inteira razão, e ê exatamente esta estrutura técnica que nós 
procuramos, através da orientação do Presidente da Casa e do PRODASEN, 
dar ao Congresso Nacional. Acompanhamos agora, em princípio, -o orça
mento da administração dir_eta, porque 6 orçamento da administração indire
ta por enquanto se tornará muito difícil. Mas, num futuro muito próXimo,....:.... 
aí, sim, Senador Mauro Benevidcs-- nós teremos que adaptar e reciclar os 
nossos trabalhos para esta época que estamos vivendo, da informática e da ci
bernética, aplicando os recursos técnicos de que o Senado dispõe, para acom
panharmos- se aprovado proje(o como este- o orçamento da União. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP - SC) - Dá ficença de um aparte, Senador? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Com muito prazer, pre
zado Líder do Partido Popular, Senador Evelásio Vieira. 

O Sr. E1·elásio Vieira (PP- sC)- O respeitável brasileiro Octávio· Bu
lhões afirmou, ontem, que o Brasil marcha para a sua insolvência. Essa afir
mação não surpfeeride os homens da Oposição. De há muito que o MDB, ul
timamente o PP e o PMDB, vinha afirmando enfaticamente que, mantida 
essa ordem econômica em nosso País, nós estaríamos perdendo a nossa sobe
rania. Não pelos poblemas sociais que são gravíssimos, pelos problemas eco
nômicos, pelos problemas políticos, mas, fundamentalmente, pela nossa dívi
da externa, da ordem de 4 trilhões e 800 bilhões de cruzeiros. Desse volume 
exfraordinário- e o pior é que essa dívida é crescente- as empresas estatais 
são as maiores responsáveis, Vária-s dessas empresas estão anualmente apre
senLando balanços deficitários, trabalhando no vermelho, e o Congi'esso, que 
tem a responsabilidade não só de legislar mas também de fiscalizar, fica impe-
dido de acompanhar as atividades dessas empresas. Se o Senado, o Congres
so, estivesse erp condições- de atuar, cumprir uma das suas finalidades, por 
certo essas empresas não se encOntrariam na situação difícil em que se encon
tram, nós não estaríamos com esse endividarnente externo tão crescente, daí 
nós solicitarmos essa intervenção para dar esse dadq ilustrativo ao belo pro
nunciamento que V. Ex• faz nesta tarde. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Muito obrigado, nobre 
Senador Evelásio Vieira. Assiste inteira razão a V. Ex• Veja, nobre Senador 
Evelásio Vieira, que ê muito mais sêrlo_~ Há empresas, e já disSe que ma~s de 
50 empresas, que sequer são fiscalizadaS pelO Tribunal de Contas e pelo Con
gresso Nacional. Evidentemente, não somos contra a empresa estatal, mas ela 
precisa ser fiscalizada. 

E a ampHtude que se deu, por exemplo, à Companhia Vale do Rio Doce, 
que surgiu para exploração de minêrio? Hoje, essa empresa, nobre Senador 
Evelásio Víeira, deve ter cerca de 50 subsidiárias, e m-uitas dessas subsidiárias 
também não são fiscalizadas-. 

Veja V. Ex• que nós precisamos exatarnente de quê? Esta é uma prerro
gativa do Congres-so Nacional, Sr. Presidente, ninguém a pode tirar do Con
gresso Nacional. Nós podemos perder até outras prerrogativas, mas a da fis
calização, com relação a esta nós não podemos estar subjugados ao crivo do 
Executivo, à vontade do Executivo. Esta é uma prerrogativa sagrada do Con
gresso Nacional. 

Como disse, estamos caffiinhando rii época da informática, da cibernéti
ca. O Congresso Nacional tem que evoluir, tambêm, para poder examinar 
tecnicamente esse Orçamento. 

Mas, Sr. Presidente, terminO dizeildO o seguinte: 
Quanto a conveniêncfa da medida, cumpre lembrar que, com o advento

da Lei n'1 6.404(76 (nova lei das sociedades anônimas), ocorreram pelo menos 
duas inovações de capital importânCia no direito societãrio, as quais estão a 
indicar a necessidade de reformular o sistema de controle. 

Em prii'neiro lugar, passou-se a admitir que o número de ações preferen
ciais, sem direito a voto, portanto, atinjam 2/3 (dois terços) do to_tal_das ações 
emitidas. Ocorrendo esta hipótese, poderâ o detentor do controle acionârio 
possuir nada mais do que IJ6do número global de ações. Em conseqüência, 
pela redação atual do art. 7~ da Lei n~ 6.22_3, haverá certamente casos onde a 
participação acionária estatal alcance 5/6 (cinco sextos) do capital e permaR 
neçam completamente for'\ de alcance fiscalizador do Tribunal de Contas 
competente. 

Em segundo lugar, cabe ressaltar que a permissão legal para emitir ações 
sem valor nominal pode acarretar situações em que o acionista controlador 
detenha apenas uma pequena parcela do capital social. Isto equivale a dizer 
que, pelo menos em tese, haverá a pOssibilidade de termos empresas com par-
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ticipação de capital quase exclusivamimie público- fora de qualquer controle 
externo. 

Não fossem as ·outras raiões apontadas, as duã.s últimas seriam suficien
tes para demonstrar a absoluta inconveniência de manter-se a atual redação 
do art. 7• da Lei n• 6.223, de 1975. 

O projeto ora -apre.Sêntado, a16ni de estãr em perfeita consOnância com a 
letra e o espírito do texto constitucional, tem o mêrito de inibir, de forma pre
ventiva, tendências freqüentemente detectadas de malversação de fundos 
públicoS, ao _determ-Íilar que todas as pessoas jufídíCaS de direito privado com 
particip8ção acionáriã' dO Estadà sejarrl SubmetidaS à fiscallzilç-ão financeira 
do Tribunal de Contas competente. ~ -- -

Sr. Presidente, esses dois projetas significam a cõntdbuição dO represen
tante por Minas Gerais_no processo de fiscalização do Congresso Nacional. 
Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se-
nador Evandro Carreira·: (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lenoir Vargas. (Pausa.) 
S. Ex" nã_o está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dejilridir Dalpasquale. 
O SR. OEJANOIR OALPASQl/ALE (PMDB:_ SC. Pronuncia o se

guinte discurso. Sem revisão do orador.)__:_ Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Há alguns meses, na região do vale do Rio Itajaí, no Estado de Santa Ca

tarina, houve uma precipitação bastante grande de chuvas que causaram o es~ 
touro de uma cnsecadeira onde o Departamento Nacional de Obras Públicas 
estava construindo uma barragem, na região do Município de Ibirama. Em 
conseqüência do estouro dessa barragem, houve inundação nos Muicípios de 
Ibirama, de Blurnenau, de Gaspar, de Ilhota e de Luiz Alves. Estes, os princi
pais prejudicados pela falha que houve na construç-ão dessa ensecacfeira. 

E evidente que o acidente causou grandes prejuízos ao-comércio, à indús
tria e a particulares também, na região do Vale do Itajaí. Tenho certeza atê de 
que o ilustre Senador representante do Estado catarinense e radicado exata
mente nessa região já tenha feito uso da palavra:, reclamando dos defeitos e 
dos erros cometidos por esse órgão do Ministério do Interior. Evidentemente, 
dada a grandeza dos prejuízos, houve reclamação do comércio, da indústria e 
de diversas associações outras junto ao DNOS e ao Min1stério do Interior. 
Esteve lá o ilustre Sr. Ministro Mário Andreazza e verificou, in loco. o prejuí
zo que houve. Prejuízo esse causado por uma falha técnica, do corpo técnicc 
do Departamento Nacional de Obras de Saneamento. 

Houve, naquele momento, a solicitação das prefeituras e das associações 
comerciais e industriais, para que o Ministério desse alguma ajuda, principal
mente às prefeituras que hoje se encontram em uma situação muito difícil, 
principalmente motivada pela maneira como são distribuídos os tributos, 
sendo que a grande fatia fica nas mãos· da União, uma outra grande parte 
para os estados e uma pequena parte para os municípioS. 

Pois bem, Sr. Presidente e Srs. _Senadores, o Sr. M__inistro prOmeteu para 
Blumenau a importância de 200 milhões de cruzeiros. Acontece que, em can
tata que fizemos com a prefeitura daquele município, o prefeito nós in(ormou 
que esta verba de 200 milhões teria sido cortada inicialmente para 100 mi
lhões e, agora, há poucos dias, o prefeito recebe a notícia de que, provavel
mente, venha a receber a importância de 40 miiiiões de cruzeiros para suprir o 
grande prejuízo que foi dado_ por deficiência téc.riidl de úin órg3.o do Minis
tério do Interior. 

Veja, Sr. Presidente, Srs_._ Senadores, corno se comporta o Governo Fede
ral através dos seus representantesj_unto às comunas, que SãO as grandes pre
judicadas e que são aquelas que, no momento em que acontece qualquer aci
dente, no momento em que haja qualquer solicitação por parte do brasileiro, 
sofrem o primeiro impacto, porque é a prefeitura que eStá ali no município, é 
a prefeitura qUe- ci;tá ali perto e é exatarrlente a ela que reCorreril aqueles que 
precisam de alguma coisa. Prejudicadas que estão pela mâ distribuição dos 
tributos brasileiros e ainda prejUdicadas porque, neste caso, o Ministério, que 
prometeu a importância de 200 milhões .de cruzeiros, provavelmente pagarâ 
apenas 40 milhões de cruzeiros. 

Foram muitos os prejuízos, Sr. Presidente, Srs. Senadoi'es, na ârea do co
mércio e na ârea da indústria. A cidade de Blumenau ficou parcialmente 
inundada, as casas de comércio do ceritro e ·as indústrias, nas localizações 
mais baixas da cidade, tiveram que paralisar o seu trabalhO e, além disso, ti..: 
veram grandes perdas, porque as águas invadiram-nas de uma maneira que 
não foi possível tirar a mercadoria. Além disso i foi" grande o número de 
famílias prejudicadas, perdendo os seus pertences domésticos, _até mesmo 
aqueles de primeira ni!ce5sídade que têm dentro de casa, como fogões, gela
deiras, e por nada disso o Governo se responsabiHia, apesar de que grande 
parte dos prejudicadOS ·estão se prepararidO -para-pi-opor uma ação judicial 

contra o DNOS, Departamento Nacional de Obras e Saneamento. Porque o 
erro, Sr. Presidente, ~oi ex_atamentci dos técnicos de DNOS, que ao fazerem a 
ensi!cadeii'a para constru'ir a barrãiem de contenção das cheias de um braço 
do Rio Itajaí, a fizeram mal e, com uma precipitação um pouco maior de chu
vas, ~sa ensecadeírã "':eio a estourar, cOm prejuízo inc31culável àquela região. 

Ê preciso que haja conscientização das autoridades competentes, Sr. Pre
sidente, Srs. se-nadores, é preciso que se reconheça que muitas famílias 
pobres, mesmo de operários.- tiveram grandes prejuízos. E por isto, Sr. Pres_i
dente, nós estamos a_gui, neste instante, a solicitar, pela região do Vale do Ita
jaí, que haja uma sensibilidade maior por parte do Sr. Ministro do Interior, 
Sr. Mário Andreazza. Esperamos que S. Ex" aterida à solicitação, atenda ao 
pedido daquela região pTejúdicada, evidentemente, pela insuficiência técni~ 
dos seus subalternos. Estão lá os prefeitos a reclamar- os prefeitos desses 
municípios que foram atingidos grándemente - estão lá os homens do co
mércio e da indústria -a entrar na Justiça responsabilízando o Ministério do 
Interior -pelo erro cometido e pelos prejuÚos havidos naquela re,gião. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP - SC)_ - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DEJANDIR DALPASQUALE (PMDB- SC)- Com muito-
prazer concedo aparte ao nobre Senador Evelásio Vieira. 

O Sr. E~·elásio Vieira (PP'- SC)- O Vale do Itajaí não é a principal re
gião econômica do Estado, mas urnã." das principais_regiões econômicas-do in
terior do BrasiL Tem um parque industrial altamente desenvolvido, o mesmo 
acontecendo em relação _ao setor terciário. E: urna região que tem se desenvol
vido fruto do trabalho daquelas que ali residem e, que tem contado com uma 
participação muito pálida dos poderes públicos. As cheias periódicas do Vale 
do Itajaí têm causado problemas sérios às populações dos municípios que 
constituem aquele ubérrimo vale. Tem sofrido a população, principalmente a 
mais pobre, quando suas casas são invadidas pelas águas barrentas do ltajai
Açu e perdem suas utilidades domésticas, perdem, também com os prejuízos 
materiais de suas residências. Há muitos anoS que se iniciou a construção de 
um sís(ertm de regularização das águas do Itajaí-Açu com a construção de 
barragens no Vale de Ituporanga, no Vale do Taió e no Vale do Rio Hercílio, 
obras, entretanto, que vêm sendo construídas com muita morosidade. E a 
atual barragem em construção no rio Hercílio tem contribuído para esses 
transbordamentos provocarem prejuízos ainda maiores. E por ter havido a 
falta de um estudo mais profundo na elaboração do projeto dessa terceira 
barragem, é preciso que o Governo agilize o reexame desse projeto e venha a 
construir a barragem com cuidado, para impedir que fatos como os que ocor
reram nas duas últimas enxentes não se repitam. E também que conclua todo 
o sistema de regularização para que o Vale do Itajaí possa se desenvolver num 
clima de tranqüilidade e possa dar uma particípação maior ao desenvolvi
mento do Estado e do Brasil. Queremos, com este registro, cumprimentar V. 
Ex~ pela manifestação que faz, não apenas na defesa das populações do Vale 
do ltajaí, como também do próprio interesse do Brasil. 

O SR. DEJANDIR DALPASQUALE (PMDB - SC) - Agradeço o 
aparte de V. Ex', ilustre Senador Evelásio Vieira~ E V. Ex• colocou com muita 
preciSão, até com muita modéstia o que repreSenta o Vale do Itajaí para San
ta Catarina e para o Brasil, a formaçãO do homem que habita aquela região ê 
realmente de grande expressão para o nosso Estado. São homens que traba
lham, produzem, enriquecem e exigem muito pouco. Eles mesmos procuram 
solucionar seus probli::mas, alrav~ da sua Cãpã.cidade. Por isso, aque"ia região 
é das mais respeitáveis do Estado catarinense, talvez a mais respeitável, pela 
grande produção que tem, contribuindo para o enriquecimento de nosso Es
tado. 

V. Ex" lembrou bem os problemas que o DNOS vem criando, tentando 
construir essas barragens, obras que vêm se arrastando por muitos e muitos 
anos e; muitas VezeS-, até criam problemas. A barragerrl da região de Taió é 
uma delas, pois inundou uma área muito grande! e, em certas épocas, chega a 
deixar, inclusive, muitos moradores daquela regiãO sem acesso, porque ãs es
tradas ficãin inundadas pelas águas das barragetis. Não houve ainda a indeni
zação por parte do DNOS e são muitas as pessoas que estão procurando rece
ber a indenização das terras que foram ocupadas. Por certo, acontecerá a 
mesma coisa na barragem do Rio Hercílio, onde, bem perto, se localiza tam
bém uma ârea indígena e o Governo ainda não procurou o caminho para so
lucionar o problema, que é rilais sério pOr se tratar exatamente de uma área 
de índios. -- · 

Por isto, ilustre Senador, o aparte de V. Ex' foi muito oportuno, muito 
certO -e veio, evTdentemente, abrílhantar este modesto pronunciamento que 
faço hoje, desta- tribuna do SenadÕ, para reclamar, em nome daquela gente, 
em nome dos prefudicados, para exigir que o Ministério do hlterior olhe para 
o problema que foi criado por um de seus órgãos e que ache a solução para 
aqueles que foram prejudicados e qUe querem, evidentemente, uma indeni-
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zação, pelo menos em parte, daquilo que perderam. Por_que o Ministêrio não 
pagará, nós abemos, toda tndenização e todos os prejuízos que foram causa
dos pelo estouro da ensacadeíra na Barragem do rio Hercílio~ na Região de 
lbirama. 

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, dirigimos as nossas palavras, 
aqui, e esperamos que o Sr. Ministro $~_sensibilize com o problema, e espera
mos mais, que o Governo se conscíentize do erro que está cometendo, ao dis
pensar pouco mais de 3% da_ arrecadação dos impostos para os municípios. 
Talvez não fosse necessário o Município de Blumenau, de Gaspar ou de Ibi
rama c os outros municípios prejudicados recorrerem aos órgãos públicos 
para exigirem uma ajuda para solucionar os ·problemas causados pelas águas, 
se eles tivessem uma arrecadação mais justa, se houvesse uma distribuição 
mais eqüitativa dos impostos arrecadados. Eles mesmos dariam a solução aos 
seus problemas ali; eles mesmos aplicariam essas importâncias, solucionando 
os problemas daqueles que foram prejudicados e também dos municípios) 
que muito prejudicado são, porque num acidente dessa natureza, as ruas as 
estradas, os parques, as praças, os serviços de água, os seiviços de esgotos, 
tudo fica prejudicado e tudo sofre, também, sériOs danos. 

OuVinios, aqui, diversas vezes já, nos-poucos dias que aqui estamos, re~ 
clamações de ilustres'Senadores para que se modifique a política tributária do 
nosso País, parã qú.e se dê mais ao município, porque é aquele cjue sOfre o pri
meiro impacto, ê aquele que sofre o primeirO peaido. E ali perto do cidadão, é 
ali perto do brasileiro é que está a prefeitura, é que estão prefeito. tele que 
recebe a primeira solicitação e é evidente que) se, no momento, ele tiver con
dições, serã ele mesmo quem dará solução ao problema criado_. Nunca, ou di
ficilmente, a não ser através de assoCiações, ou então, através de parlamenta
res ou de representantes, se chega ao Ministério para fazer uma solicitação 
em nome de pessoas prejudicadas. Porque é - reconhecemos --difícil que 
haja locomoção_ do Estado para a capital da República, para vir aqui solicitar 
alguma coisa em seu benefício, como é est~ ca~<;>_ e_f!i gue estão :a Solicitar uma 
indenização dos prejuízos causad<;JS _por falha __ téc?~ca do DNOS. , 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, era esta a reclamação que eu queria fazer, 
nesta tarde, e espero que haja sensibilidade por parte do Ministério ~() Inte
rior. 

Muito obrigado (Muito bem.') 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se-
nador Evclásio Vieira. (Pausa._) 

S. Ex• desiste da palavra. -

Concedo a palavra ao nobre Senadqr Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Cabe-me registrar, com tristeza, nesta tarde, o desfalque que acaba de 
ocorrer à minha geração- e à cultura brasJleira, com o falecimentO prematuro 
de Marcus Siqueífa - ·ator, encenãdor, teatrólogo e professor de teatro. 
Atuando em uma outra seara que não propriamente a minha, e agora arreba
tado da vida aos 41 anos, quando ~stava em pleno vigor de sua atividade, 
Marcus Siqueira deixa um claro nos meiOs artístiCOs do meu Estado. Fica-me 
o consolo de saber que, através do Centro de Cultura Luiz Freire, não lhe te
rei sido iodiferent_e, em vida, ao seu talento e seu valor. 

O jornalista e .crítico de arte, Valdir Coutinho, através do Diário de Per
nambuco do último dia 12, traça do extinto uma síntese precisa que, pOr isso 
mesmo, cabe aqui ser referida. Mostr'a, muito justamente, que a cOntribuição 
dada, pelo teatrólogo falecido, para o engrandecimento e a revitalização do 
teatro pernambucano, nos últimos anos, foi tãO grande que sua personalidade 
ficou defin_iti_vaffientC ligada à histófia da nossa dramaturgia nas últimas dé
cadas. 

A emoção que Pernambuco inteiro sente está bem expressa neste edito
rial do Diário de Pernambuco, do dia 13, que pranteia o artista morto neste 
termos: 

MARCUS 

Em plena capacidade criadora, Marcus Si queira se foi. Poucos 
homens tiveram, como ele, entre nós, a paixão do teatro. O palco 
era seu plano de vida. As gambiarras do proscênio il1sulflavam-lhe 
sangue novo, transfigurando-o: Aquele era o s~u universo, onde, en-

tretanlo, não penetrava como um diletante, mas sim como um com
batent_e, pondo a bezela a s_erviço da justiça. Pois, esse lutador pela 
arte foi, acima de tudo, um participante. Jamais se fechou, esqueci
~o dos 0 111 -os. ~entia-se bem no convívio e no diálogo. Tinha o dom 
de faz.er amigos, largo o coração para as dores e o amor. Ajudou, in
cisivamente. Fundou grupos teatrais, encenou peças importantes, 
Sobretudo, ensinou, transmitiu a sua experiência, sem egoísriio, fra
ternalmente, como tudo que fazia. Era um paraibano recífensiza-do, 
tão nosso como o Capibaribe, o frevo, as madrugadas boêmícas dos 
amigos. Agora, dorme para sempre em nosso chão, que tanto amou 
e a que tanto serviu. 

Marcus Siqueira fez o Curso de Teatro na Escola de Belas Artes da Üni
versidade Federal de Pernambuco e incorporou-se definitivamente à drama
turgía vivendo com ela e para ela dedicando todos os seus esforços. 

Como ator, üm dos seus trabalhos iniciais foi '"em boca fechada não en· 
tra mosquito~· de Ariano Suassuna. Mas, na interpretação do monólogo de 
Gogol, intitulado "O Diário de um Louco", veio a sua definitiva- cansa· 
gração.· 

O seu idealismo, aquilo que de mais profundo tocava sua alma de artista1 

levou-o a dFse-nvol ver seu talento na formação de novos valores do teatro per
nambucano, preocurando-se principalmente em criar um teatro mais de ide

' ias, Volt<ido para a· renovação do mundo, através de transformação do pró
prio homem. Com esse objetivo, fundou o Teatro Hermilo Borba Filho, ofe~ 
recendo oportunidades a todos os que queriam desenvolver-se nas artes cêni
cas. De 1968 até Os nossos dias, um grande número de artistas passou pelas 
suas mãoS e recebeu sua influência, numa variedade de atares, encenadores, 
autores, cenógrafos, iluminadores, professores, etc. 

A base do seu trabalho era o_ amor e a disciplina, sustentados por uma 
confiança imensa na humanidade. No Recife, abriu o Teatro Novo Tempo, 
no Palácio dos Manguinhos, o Teatro Hermilo Borba Filho, no Varadouro, 
em Olinda, o Teatro Sete, -no--LiVro Sete, ·que depois passou para a Ca_sa da 
Cultura, na capital pernambucana. 

Montou mais de 200 textos. O último trabalho que fez foi a direção de 
"Murro em Ponta de Faca". de Boal. quando a morte chegou, repentina, ele 
tinha estréia fuafcadã para ã peça "Pelo telefone", de autoria de Antonio Fa
gunde~. 

A morte de Marcus Siqueira priva, não apenas o Teatro de Pernambuco 
e o do BraSil de um devotado amante dessa arte, mas, sobretudo, de um idea~ 
lista que pretendia, pela sua ação vigorosa e contínua, implantar idéias novas 
~e valorização do homem. 

Era o qUe tinha a- dizer, Sr. Presidente. (Muito bem/) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Nada mais havendo que tratar, 
vou encerrar a presente sessão, designando para a extraordinária, anterior
mente convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussão, em turno único,- do Projeto de Decreto Legislativo n'? 25, de 
1980 (n' 56/80. na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Con

venção destinada a evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em ma
téria de Impostos sobre a Renda, firmada entre a República Federativa do 
Brasil e a República Argentina, na cidade de Buenos Aires, a 17 de maio de 
1980. tendo 

Pareceres Favoráveis, sob n"'s 147 e 148, de 1981, das Comissões: 
- de Relacões Exteriores; e 
- de Fina-hças. 

-2-
Discussão, em turno úniCO, do Projeto de Resolução-n'? 24, de 1981 (a

presentado pela Comissão de COfistituição e Justiça conto conclusão de seu 
Parecer n9 162, de 1981 ), que suspende a execução do parãgrafo único do art. 
7• do Decreto Municipal n• 12.490. de 29 de dezembro de 1975, de São Paulo. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-s~ a sessão às 26 horas e 50 minutos.) 
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ATA DA 66• SESSÃO, EM 15 DE MAIO DE 1981 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

- Extraordiná1·ia -
PRESJDtl:NCIA DO SR. PASSOS PÔRTO 

ÃS 18 HORAS E MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SE
NADORES: 

Laélia de Alcântara- Jorge Kalume- Eunice Michiles- Evandro 
Carreira- Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire- José Sarney _- Al
ber_to Silva- Bernardino Viana- Almir Pinto- Mauro Benevides- Age
no r Maria- Dinarte Mariz- MartiOs Filho ....... --Cunha Lima- Humberto 
Lucena- Milton Cabral- Aderbal Jurcma- Marcos Freire- Nilo Coe
lho - Luíz Cavalcante - Gilvan Rocha- Pa$_Sos Pôrto - Jutahy Maga
lhães-- Roberto Saturnin-o--=- Itamar Franco -_Tancredo Neves- Henri
que SantiUo ---GãStàõ Müller- Vicente Vuolo- José Fragelli- Mendes 
Canale - Saldanha Derzi - Affonso C amargo -José Richa - Evelásio 
Vieira - Dejandir Dalpasquale - Lenoir Vargas - Pedro Simon. 

O SR. PRESmENTE (Passos Pôrto) ~ A lista de presença acusa o 
comparecimento de 40 Srs. Senadores. Havendo número regimental, de_claro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. I ~'-Secretário piocederá à leitura do Expediente. 

t lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
O FI CIOS 

Do Sr. /?-Secr_etá,rio da Cãmara dos Deputados, encaminhando à revisão 
do Senado autógrafOS dos seguintes pr~jeros: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 49, DE 1981 
(No 946-B/79, na origem) 

Dispõe sobre a imervenção e a liquidação extrajudicial de empre
sas beneficiadas com brcentü•osfiscais na área de atuação da_SUDE
NE. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 As empresas beneficiadas com recursos de incentivos fiscais 

oriundos das deduções do fmposto sobre a Renda, administrados pela Supe
rintendência do Desenvolvimento do Nordeste -:-_S.VDENE, de acordo com 
a sistemãtica anterior à vigência do Decreto-Lei n9 1.376, de 12 de dezembro 
de 1974, ou contempladas com recursos do Fundo de Investimentos do Nor
deste- FINO R, ficam sujeitaS à interVençã<i oU à liquidação extrajudicial, 
em ambos os casos decretada e dirigida pela SUDENE, nos termos desta lei. 

A rt. 29 Far-se-â a intervenção quando se verificar qualquer das seguin
tes irregularidades: 

I- aplicação de recursos sem a devida observância do_ projeto aprovado 
pelo órgão de desenvolvimento regional; 

II - desvio dos recursos dos incentivos fiscais para fins -estranhos aos 
previstos nos projefos; 

III -atraso injustificado nos cronogramas previstos para execução do 
projeto. 

Art. 3~'- OCorrendo a hipótese prevista no inciso I do art. 29, poderá a 
SUDENE, sem prejuízo da imediata suspensão de qualquer liberação de re
cursos em favor da empresa benefici<ida, conceder-lhe prazo para que promo
va, com recursos próprios, a correta aplicação no projeto dos valores corres
pondentes às importâncias indevidamente aplicadas. 

§ 19 O prazo de que trata este artigo não serã inferior a 30 (trinta) nem 
superior a 90 (noventa) dias. 

§ 21' O não-cumprimento do disposto neste artigo irilplicará na imediata 
intervenção da SUDENE, bem como na aplicação das seguintes sanções: 

I - cancelamento do projeto, mediante revogação do ato que conside
rou a empresa beneficiária apta a receber- o incentivo fiscal; 

II - suspensão imediata de quaisquer liberações de recursos por parte 
do órgão de desenvolvimento regi_onal ou de instituições oficiais de crédito 
em favor da empresa beneficiária, bem como da concessão de- outros incenti
vos fiscais. 

Art. 49 Cancelado o projeto, a empresa beneficiária fica obrigada a re
colher ao Banco do Nordeste do Brasil, no prazo de 30 (trin_t_a_) __ dias, devida
mente atualizadas, as importâncias recebidas do FINO R, bem como as relati
vas a outros incentivos fiscais recebidos. 

§ I I' A atualização serã efetuada de acordo com os índices de correção 
monetária da dívida ativa da uniãO, tomando-se por base a data do recebi
mento do numerãr_io pela empresa beneficiária. 

§ 2~' O lião-atendimento ao disposto neste artigo importará na fmediata 
decretação da liquidação extrajudicial da empresa, considerando-se vencidas, 
antecipadamente, todas as obrigações assumidas pela empresa em liquidação. 

Art. 59 Efetivado o recolhimento das importâncias de que trata o artigo 
anterior, ficam autorizadas aS sêguintes operações: 

I - redução, pela empresa beneficiária, do seu capital social em montan
te equivalente às importâncfas iecehídaS e Cancelamento dos títulos corres
pondentes; 

II - emissão, pelos bancos operadores, em montante correspondente às 
importâncias recolhidas, de quotas do FINOR em favor dos proprietários 
dos títulos cancelados na forma do inciso anterior. 

Art. 69 O .desvio de recursos de incentivOs fiscais para fins estranhos 
aos previstos nos projetes, nos termos do inciso II do art. 29 desta lei, consti
tui crime de ação pública, punível com detenção de seis meses a dois anos e 
mu~ta de duas a cinco veze_s o "'alo r da. importância desviada, sem prejuízo de 
outras sanções penais Õu administrativas cabíveis. 

Parágrafo único. A SUOENE encaminhará ao Ministério Público os 
elementos que se fizerem necessários à instrução da ação penal de que trata 
este artigo. 

Art. 79 Ocorrendo extinção ou --sucessão de pessoas jurídicas proprie
tárias de títulos adquiridos na forma dos arts. 17 e 18 do Decreto-lei n~' 1.376, 
de 12- de dezembro de 1974, esses titulas poderão ser transferidos em favor de 
aciC?nistas, s9cios sucessores ou credores, p~rmanecendo indispeníveis até que 
se complete o prazo de sua intransferibílidade. 

Art. 89 Oc_orrendo extinção da empresa beneficiária dos recursos do 
FINO R, as quantias correspondentes a esses recursos ou o saldo apurado re
verterão àquele Fundo. 

Parágrafo único-.- Na hipótese deste artigo; os bancos operadores emiti
rão quotas do FINO R, no montante correspondente ao valor dos recursos a 
ele revertidos, em favor dos proprietários dos títulos emitidos pela empresa 
beneficíãria e adquiridos na forma dos arts. 17 e 18 do Decreto-lei n~' 1.376, de 
12 de dezembro de 1974. 

Art. 99 Aplicam-se aos processos de intervenção e de liquidação exira
judidal das empresas beneficiadas com recursos de incentivos fiscais na área 
da SUDENE, no que couberem, as normas da Lei n9 6.024, de 13 de março de 
1974. 

Art. lO. Os administradores das empresas referidas nesta lei, em inter
venção, liquidação extrajudiciid ou eventual falência ficarão com todos os 
bens i_n~isponíveis,_ não podendo, por qualquer forma, direta ou indireta, 
aliená-los, até a apuração e a liquidação final de suas responsabilidades. 

Parágrafo únicO. A indi"sponibiHdade de bens prevista neste artigo 
compreende o objeto principal, acessórios e respectivos frutos, observando
se, np_que couber, as disposições dos arts. 36 a 49 da Lei n~' 6.024, de 13 de 
março de 1974. 

Art. 11. Cabe concomitantemente à SUDENE e ao MinistériO da Fa
zenda a ftscalização âa ·aplicação dos recursos oriundos de inCentivos fiscais 
de que trata esta lei, adotando-se o sistema de rotatividade de fiscais. 

Art. 12. Fica a SUDENE autorizada a apurar a exata quantía da liqui
dação, bem como a fiscalização às empresas coligadas àquela sob process-o de 
intervenÇãO ou de liquidação extrajudicial. 

Art. IJ: Qs_adnünistradores de empresas referidas nesta lei respondem 
solidariamente pelas obrigações por elas assumidas durante sua gestão. até 
que se cumpram, observadas no que couber as disposições dos arts. 39 a.49 da 
Lei n' 6.024, de 13 de março de 1974. 

Art. 14. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (ses
senta) dias, a contar da data de sua publicação. 

Art. 15. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário: 

LEGISLAÇÀO CITADA 

DECRETO-LEI No 1.376, DE f2 DE DEZEMBRO DE 1974 
Dispõe sobre a criação de fundos de Investimento, altera a Legis

lação do Imposto sobre a Renda relativa a incentivos fiscais e dá ou
tras providências. 

O Presidente da República, 
No usO de atribuiÇão que lhe confere o artigo 55, item Tl, da Consti

tuição, decreta: 
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Art. J'i' As parcelas dedutíveis do Imposto sobre a_ Renda devido pelas 
pessoasjurídíc<is, relativas a incentivos fiscaiS e as-destinada~ a aplicações es
pecíficas,_ serão recolhidas e aplicadas de acordo com as disposições deste 
Decreto-lei. 

Parágrafo llnicO. As parcelas referidas neste artigo são as de que tra
tam: 

a) o artigo IS da Lei n' 4.239, de 27 de junho de 1963, alterado pelo arti
go 18 da Lei n' 4.869, de i' de dezembro de 1965 (SUDENE); 

b) o artigo 1~>, alínea b, do Decreto-lei n'i' 756, de II de agosto de 1969 
(SUDAM); 

c) o artigo 81 do Decreto-lei n'il2_2f, de 28 de fevereiro de 1967, alterado 
pelo artigo i' do Decreto-lei n' 1.217, de 9 de maio de 1972 (SUDEPE); 

d) o artigo }'i' do Decreto-lei n<,) 1.134, de 16 de novembro de 1970, com a 
alteração introdL·zida pelo c..:··;~o 49 do Decreto-lei nll 1.307, de 16 de janeiro 
de 1974 (IBDF); 

e) o artigo 49 do Decreto-lei n'i' 1.191, de 27 de outubro de 1971 
(EMBRATUR); 

f) o artigo 79 rln Decreto-lei n9 770, de 19 de agosto de 1969 
(EMBRAER); 

g) o artigo 4•, §i', do Decreto-lei n' 880, de 18 de setembro de 1969, re
vigorado pelo Decreto-lei n01.345, de 19 de setembro de 1974 (GERES); 

h) os artigos 19 e 29 do Decreto-lei n'i' 1.124, de 8 de setembro de 1970, re
vigorados pelo Decreto-lei n' 1_274, de 30 de maio de 1973 (MOBRAL). 

Art. 2'1 Ficam instituídos o Fundo de Investimentos do Nordeste (Fl
NOR), o Fundo de Investimentos da Amazônia (FINAM) e o Fundo de In
vestimentos Setoritiis (FISEí); administra4os e operados nos termos defini
dos neste Dccrcto_wlei. 

Parág"r~fo único. O .. Fundo de Investimentos Setorias {FISET) comM 
preende três contas, com escriturações distintãs,- para os setores de turismo, 
pesca e reflorestamento. 

Art. 39 ConstitUem recursos dos Fundos de Investimentos, de que trata 
o artigo anterior: 

I- os provenientes dos incentivos fiscais, a que alud~m as af.íneas "a" c 
''e" do parágrafo único do artigo 111; - -

II- subscrições, pela União Federal, de quotas inconversíveis em ações; 
III- subscrições voluntárias p~r pess_ças físicas e jurídicas; de direito 

público ou privado; --
IV- eventuais resultados de aplicações dos recursos previstos neste ar-

tigo; -
V- outros recursos previstos em lei. 
Parágrafo único. O incentivo fiScal de que trata a alínea "i" do artigo 

29 do Decreto-lei n'~ 1.338, de 23 de julho de 1974, inclui também a subscrição 
voluntária, pelas pessoas físicas, de quotas do FIN_AM c do FINOR. 

Art. 411 Os recursos- dos Fundos de Investimentos criados por este 
Decreto-lei serão aPlicados sOb a forma de subscrição de ações, e de partici
pação societária de que trata o artigo 19, § 111, inciso II, do Decreto-lei n9 
1.134, de 16 de novembro de 1970, em empresas que tenham sido considera
das aptas para receber incentivos fi.Sca(s pelas -agências de desenvolvimento 
regional ou setoriaL 

§ l9 O Poder Executivo poderá determinar a subscrição de quotas de 
um fundo por outro. 

§ 211 Os títulos representativos da aplicação de recursos dos Fundos na 
forma deste Decreto-lei serão custodiados nos respectivos bancos operadores. 

§ 3~> Excepcionalmente o Poder Executivo poderâ autorizar a aplicação 
de recursos dos Fundos de Investimento em debêntures conversíveis ou não 
em ações. 

Art. 59 O Furido de Investimentos do Nordeste (FINOR) será operado 
pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB); sob a superviSão da SUperin
tendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). 

Art. 69 O Fundo de Investimentos da Amazônia (FINAM) será opera
do pelo Banco do Amazônia S.A. (BASA), sob a supervisão da Superinten
dência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). 

Art. 79 O Fundo de Investimentos Setoriais (FISET), terá as suas con~ 
tas operadaS pelo Banco do Brasil S.A., sob a supervisão, respectivamente, da 
Empresa Brasileira de Turismo (EM BRA TUR), Superintendente do Desen
volvimento da Pesca (SUDEPE) e InstitutO Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal (I BDF). 

Art. 89 Caberá às agênciaS de desenvolvimentç. regional ou sc~orial de
finír prloridadis, arialisar e aproyar projeto( pàrã ·aplicação dos incentivos 
fiscais, acompanhar c fiscalizar a suã. execUção, bem corno autorizar a libe-
ração, pelos bancos operadores, dos recursos atribuídos ?OS projetes, obser
vado o disposto no· artigo 49 deste Decreto-lei. 

§ }'i' No documento de aprovação dos projetes, as agências de d_~envol
vimento regional ou setoriaf indicarão aos respectiVos- bancos operadOres dos 

f:undos de Investimentos os montantes aprovados em favor da pessoa jurídi
ca interessada, mediante subscrição prévia de títulos de capital da benefi~ 
ciária, de valor nominal corresPondente a cada_ liberação, títulos esses que 
permanecerão iildíS:p"Oilh;eis até qUe sejaffi pCrinutados na forma prevista nes~ 
te_Decreto~lei, ou recebimento de debêntures, conversíve:ís ou não em ações. 

§ 29 As ações subscritas na forma deste artigo poderão ser da modalid<.~~ 
de ordinária ou preferencial, neste último caso com cláusula de participação 
integral nos resultados, não sendo ~d_!nitida nenhuma forma complementar 
de qualifiCação dess-as ações. 

§ 39 _Dentro das respectivas áreas de atuação, a SUDENE e SU DAM 
envidar5o esforços especiais no sentido de assegurar a adequada participação 
das Unidades da Federação, menos desenvolvidas, nos incentivos fiscais. 

Art. 9' A SUDENE e o BNB, a SUDAM e o BASA, em suru áreas de 
atuação, manterão GrupoS Permanentes de Trabalho, constituídos de dois re~ 
presentantes de cada entidade, com o objetivo de compatibilizar os progra
mas de ação conjunta e os .esquemas de fontes de recursos financeiros destina~ 
d.os aos projetes a serem finanCiados pelos Fundos respectivos. 

~ 19 Caberá ao Ministro do-Jnterior aprovar us medidas necessárias ao 
funcionamento dos Grupos de Trabalho de que trata o "caput" deste artigo. 

§ 29 Os Ministr-os da Agriculturu e da Indústria e do Comércio provi~ 
denciarão a constituiÇão de Grupos Permanentes de Trabalho de carátcr ~c
mclhantc, dos quais participem representantes das ugências de desenvolvi
mento setorial e do Banco do Brasil S.A. 

Art. 1 O. Caberá ao Conselho de Desenvolvimento Económico propor 
as bases da política geral de aplicação de_ recursos a que se refere o artigo li, 
fixando diretrizes e prioridades segundo a orientação geral definida nos plu~ 
nos nacionais de desenvolvimento. 

§ J9 A- pÚtir do exercício financeiro de 1975, os Ministérios a que se su
bordinam as agências de desenvolvimento deverão apresentar ao Conselho de 
Desenvolvimento Económico, até o dia 30 de novembro de cada ano, os orça
mentos de comprometimento, para o exercício seguinte e os subseqüentes, 
dos recursos de que trata o urtigo J9, e·m funÇão dos quais serão efetivadas as 
aprovações dos projetes cfe investimento. Os orçamentos relativos uo exerci~ 
cio financeiro de 1975 deverão ser apresentados até _31 de janeiro. 

,., ... -............................................ · .. ·--;: .. ·-...... . 
Art. 21. Permanecem em vigor as atuais disposições relativas às 

funções e prerrogativas dos órgãos criados por lei, aos quais tenha sido atri~ 
buída a execução de programas regionais ou sctoriais de desenvolvimento 
econômico, especialmente as referentes a aprovação c controle da execução 
de projetos, dentro de suas áreas ou setores específicos de atuação. 

Ar L 22. O _Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BN B, o Banco du 
Amazônia S.A.- BASA e o Banco do Brasil S.A., serão os agentes finan_cei~ 
ros dos órgãos de desenvolvimento regional e setoriaJ para a gestão fmancciru 
de todas as medidas relacionadas com os Fundos de Investimentos R,egionais 
c Setoriais. 

Art. 23. As entidades operadoras dos Fundos criados por este Decreto
lei cxcrc_erào todos o_s direitos inerentes aos títulos e valores mobiliários inte
grantes de suas carteiras, inclusive o de demandar e ser demandado e o de re
presentação dos quotistas em Assembléias~Gerais Ordinárias ou Extraordi
nárias. 

Art. 24. Fica essegurado às pessoas jurídicas que efetivarem depósitos 
até o exercício deJ 97-4, inclusive o direito de aplicação dos recursos, nos pra
zos e condições estabelecidos, de acordo com a sistemática em vigor anterior
mente a este Decreto-lei. 

Art. 25. A inclusão, no sistema instituído pelo presente Decreto~lei, dos 
projetos já aprovados pelas agências de desenvolvimento dependerá da com~ 
provação de que a empresa titular vem cumprindo as normas estabelecidas 
para execução dos respectivos empreendimentos. 

Art. 26. Este Decreto~lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 12 de dezembro de 1974; 1539 da Independência e 8611 daRe
pública. - ERNESTO GEISEL, Mário Henrique Simonsen. 

LEI N' 6.024, DE 13 DE MARÇO DE 1974 

Dispõe sobre intervenção e liquidação extrajudicial de insti
tuições fin:incciras, e dá outras prolidências. 

CAPITULO I 

Disposição Preliminar 

Art. 111 As instituições financclras privadas e as públicas não federais, 
assim como as cooperativas de crédito, estão sujeitas, nos termos desta lei, à 
intervenção ou ã liquidação extrajudicial, em ambos os casos efetuadas e de
cretadas pelo Banco Central do Brasil, sem prejuízo dO disposto nos arts. 137 
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e 138 do Decreto-lei n'i' 2.627, de 26 de setembro ·de 1940, ou a falência, nos 
termos da legislação vigente. - -

CAPITULO II 

Ua lnten•ençào e seu Processo 

SEÇÃO I 

Da Intenençào 

Art. 2<? Far~se~á a intervenção quando se veríffcareni as seguintes anor~ 
malidadcs nos negóci_os socia_is da inStituição: ~ 

I- a entidade sofrer prejuízo, decorrente da rnâ administração, que su~ 
jeite a riscos os seus credores; 

11- forem verificadas reiteradas infrações a· arsp:Osltivõs da legislação 
bancária não regularizada após as determinações do Banco Centra[ do Brasil, 
no uso das suas atribuições de fiscalização. 

TTJ- na hipótese de ocorrer qualquer dos fatos mencionados nos arts. IY 
c 2• do Decreto-lei n• 7.661 de 21 dejunho_de J945.(Lei de Falêncía), houver 
possibilid<-Jde de evitar~se~ a liquidação extrajudicial. 

Art. 39 _ A intervenção será decretada ex officio pelo Banco Central do 
Brasil, ou por solicitação dos administradores da instituição- se o respecti~ 
vo estatuto lhes conferir esta competência- com indicação das causas do pe~ 
Jido, ::;em prejuízo da respunsabilidade civil e crirriinal em que iitcorrerem os 
mesmos administradores, pela indicação falsa Ou d0Jás8. 

Art. 49 O período da intervenção não excederá a 6 (seis) meses o qual, 
por decisão do Banco Central do Brasil poderá ser prorri"'gado uma única 
vez, até o máximo de -outros 6 (seis) meses~ 

Art. 59 A intervenção será execUtada por interventor nomeado pelo 
B:.tnco Central do Brasit, com plenos i)odêres de gestão. 

Parágrafo único._ Dependerão de prévia e expressa autorização do Ban
co Central do Brasil os atos do interventor que impliquem em dispo~ição ou 
oneraçào do patrimônio da sociedade, admissão e demissão de pessoal. 

\rt. 69 A intervenção produzirá, desde sua decretação, os seguíntes 
efeitos: 

a) suspensão da exigibilidade das obrigaÇões vencidas; 
b) suspensão da fluência do prazo das obrigações vincendas anterior~ 

mente contraídas: - -
c) ínexígibilidade dos depósitos já existenteS à data de sua decretação. 
Art. 79 A intervenção cessará; 
a )se os interessados, apresentando as necessárias condições de garantia, 

_;ulgadas a critério do Banco Central do Brasil, tornarem a si o prosseguimen~ 
to das atividades económicas da t:mpresa; 

b) quando, a critério do Banco Central do. Brasil, a situação da entidade 
se houver normalizad_o_; 

c) se decretada a liquidação extrajudicial ou a falência da entidade. 

SEÇÃO li 

Do Processo da Intervenção 

Art. ~ç. Indepe-ndentemente da publicação do ato de sua nomeação, o 
interventor será investido, de imediato, em suas furições. medfante termo de 
posse lavrado no "Diário" da entidade, ou. na falta deSte, no livro que o 
substituir, com a transcrição dQ~_a_t_o que· h-ouver de-cretado a medida e que o 
tenha nomeado. 

Art. 99 Ao assumir ·suas funções, o interventoc 
a) arrecadará, mediante tetmo, todos os livros da entidade e os doeu~ 

rnentos de interesse da administração; 
b l levantará o balanço geral e o inventário de todos os livros, documen

tos, dinheiro e demais bens da entidade, airlda- que em poder de terceiros, a 
qualquer título. 

Parágrafo único. O termo de arrecadação, o balanço geral e o inven
tário. deverão ser assinados também pelos administradores em exercício no 
dia anterior ao da posse do interventor, os quais poderão apresentar, em se~ 
parado, as declarações e observações que julgarem a bem dos seUS interesSes. 

Art. lO. Os ex~administradores da entidade de.verão entregar ao inter~ 
vt:ntor, dentro em cinco dias, contados da posse deste, declaração, assinada 
em conjunto por todos eles, de que conste a indicação: 

a) do nome, nacionalidade, estado clvil e endereço dos administradores 
e membros do Conselho -FiScal que estive-rem em exercíciO -nos últimos 12 me-
ses anteriores à decretação da medida; - --- -

f>) dos mandatos que, porventura, tenham outorgado em nome da insti
tuição. iddicando o seu objeto, nome e endereço do mandatário; 

c) dos bens imóveis, assim como das móveis, que não se encontrem no 
estabelecimento: 

d) da participação que, porventura. cada administrador ou membro do 
ConselhO Fiscal tenha em outras sociedades, com i-respectiva indicação. 

. . -
Art. I l. O interventor, dentro em sessenta dias, contados de sua posse, 

prorrogável se necessário, apresentará ao Banco Central do Brasil relatório, 
que conterá: 

a) exame da escrituração, da aplicação dos fundos e disponibilidades, e 
da situação económico~ financeira da instituição; 

b) indicação, devidamente comprovada, dos atos e omissões danosos 
que eventualmente tenha verificado; 

c) proposta justificada da adoção das providências que lhi: pareçam 
convenientes à inStituição: - ~-

Parágrafo único. As disposições deste artigo não impedem que o inter
ventor, antes da apresentação do relatório, proponha ao Banco Central do 
Brasil a adoção de qualquer providência que lhe pareça necessária e urgente. 

Art. 12. A vista da relatório ou da proposta do interventOr, o Banco 
Central do B·rasil poderá: -

a) determinar a cessação da intervenção, hipótese em que o interventor 
será autorizado a proniov.er os atos que, nesse sentido, se tornarem neces~ 
sários; --

b) manter a instituição sob intefveilçà"o, até serem eliminadas as irregu~ 
laridàdes que a motivaram, observado o disposto no art. 4'i'; 

c) decretar a liquídação extrajudicial da -entidade; 
d) autorizar 9 interventor a requerer a falência da entidade, quando o 

seu ativo não for sufiCiente "para- Cobrir se<{uer-inetade do valor dos crêditos 
quirografúrios, ou quando julgada inconveniente a liquidação extrajudicial, 
ou quando a complexidade dos negócios da instituição ou a gravidade dos fa~ 
tos apurados aconselharem a medida. 

Art. 13. Das decisões do interventor caberá recurso, sem efeito suspen
sivo, dentro em dez dias da respectiva ciência, para o Banco Central do Bra~ 
si!, cm única instâi1Cia. -

§ !.,., Findo o prazo sem a interposição de recurso, a decisão assumirá 
caráter definitivo. 

§ 211 O recurso serã entregue, mediante Protocolo, ao interventor que o 
_jnforrna~ã e o enc~inbará dentro em _cinco dias, ao Banco Central do Brasil. 
- - Art. 14. O ínierventor prestad contas aO Banco Central do Brasil, in

dependentemente de qualquer exigência, no momento em que deixar suas 
funções, ou a qualquer tempo, quando solicitado, e responderá, civil e crimi~ 
na! mente, por seus a tos. 

CAPITULO JJl 

Da Liquidação Extrajudicial 

SEÇÃO I 

Da Aplica(ão e dos Efeitos da Medida 

Art. 15. Decretar~se-á a liquidação extrajudicial da instituição financei~ 
r a: 

I - ex~officio: 

a) em razão de ocorrências que comprometam sua situação econômica 
qu financeira especialmen_te_ quando qeixar de satisfazer 1 com pontualidade, 
seUs compromissos ou quando se caracterizar qualquer dos motivos que au~ 
torizern a declaração de falência; 

b) quando a administração violar gravemente as normas legais e es_tatu~ 
tárias que disciplinam a atividade da institUição bem coino as determi~ 
nações do Conselho Monetário Nacional ou do Banco Central do Brasil, 
no uso de suas atribuições legais; 
c) g_uando a institu-ição sofrer prejufzo que s-Ujeite a risco anormal seu_s 

credores quirografários; 
d) quando, cassada, a autorização para funcionar, a instituição não ini~ 

ciar, nos 90 (noventa) dias seguintes, sua liquidação ordinária, ou quando, 
iniciada esta, verificar o Banco Centrai do Brasil que a morosidade de sua ad~ 
ministração--podt: acarretar prejuízos para os tredores; 

Ir- a requerimento -dos administradores da instituição- se o respecti~ 
v o estatuto social lhes conferir esta competência- ou por proposta do inter
ventor, expostos drcunstancialrnC:nte os motivos justific?dores da medida. 

§ i' O Banco Central do Brasil decidirã sobre a gravidade dos fatos de
terminantes da liquidação extrajudicial; consfdefando as repercussões deste 
sobre ~S--interesses dos ~erca~os financeiro~ e de capitais, e, poderá, em lugar 
da liquidação,- efetuar a intervenção, se julgar esta medida suficiente para 
normalização dos negócios da instituição e preservação daqueles interesses. 

§ 29 O ato do Banco Central do Brasil, que decretar a liquidação extra~ 
judicial indicará a data em_ que se tenha-carãCteriz~Cfo o estado que a determi
nou, fixando o termo legal da liquidação que não poderá ser superior a 60 
(sessenta) dias contados do primeiro protesto por falta de pagamento ou, na 
falta dt!ste, do ato que haja decretado a intervenção ou a liquidação. 
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Art. 16. A liquidação extrajudicial serâ eXecutada por liquidante no
meado pelo Banco Cent~a1 ~o Brasil, com a~ pios poderes de administração e 
liquidação, especialmente os de vefificação e classificação dos créditos, po
dendo nomear ·e demitir funcionários, fixando-lhes os vencimentos, outorgar 
e cassar mandatos, propor ações e representá r a massa em Juízo ou fora dele. 

§ 19 Com prévia e expressa autorizaçãO do Banco CC:-niral do Brasil, po
derá o liquidante, em benefício da massa, ultimar os negócios pendentes e, a 
qualquer tempo, onerar ou alienar seus bens neste último caso através de lici
tações. 

§ 29- Os honorários do liquidante, a serem pagos por conta da liquidan
da, serão fixados pelo Banco Central do -Brasil. 

Art. 17. Em todos os atas, documentos e publicações de interesse da li
quidação, serã usada, obrigatoriamente, a expressão "'Em liquidação extraju
dicial", em seguida à denominação da entidade. 

Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirã, de imedia
to, os seguintes efeitos: 

a) suspensão das ações e execuções iniciil.das sobre direitos e interesses 
relativos ao acervo- da entidade Iiquidanda, não podendo ser intentadas 
quaisquer outras, enquanto durar a liquidação; 

b) vencimento antecipado das obrigações -da liquidanda; 
c) não atendimento das cláusulas penais dos contratos unilaterais venci

dos em virtude de decretação da liquidação extrajudicial; 
d) não fluência de juros, meSino que estipulados, contra a massa, en

quanto não integralmente pago o passivo; 
e) interrupção da prescrição relativá a obrigações de responsabilidade 

da instituição; 
f) não reclamação de correção monetãria de quaisquer dívidas passivas, 

nem de penas pecuniárias por lnfração de leis penais ou administrativas. 
Art. 19. A liquidação extrajudicial cessará: 
a) se os interessados, apresentando as necessária$ cOridições de garantia, 

julgadas a critério do Banco Central do Brasil, tomarem a si o prosseguimen
to das atividades econômicas da empresa; 
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LEI N• 4.729, DE 14 DE JULHO DE l965 

Define o crime de sonegação riScai e ~á outras providências. 

Ari. 19 Constitui crime de sonegaÇão fiscal: 
I - prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, infor

mação que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito 
público interno, c-om a íntenção de eximir-se, total ou parcialmente, do paga
mento de tributos, taxas ou quaisquer adicionais devidos por lei; 

II - inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de 
qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a 
intenção de exonerar-se do pagamento de tributos devidos à Fazenda Púbti-
ca; 

III- alterar faturas e quaisquer documentos relativos a operações mer
cantis com o propósito de fraudar a Fazenda Pública; 

IV - fornecer ou emitir doCumentos graciosos ou alterar despesas, 
majorando~as com o objetivo de obter dedução de tributos devidos à Fazenda 
Pública, sem prejuízo das sanções administradvaS cabíveiS; 

V- exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário 
da paga, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida do im
posto sobre a renda como incentivo fiscal. 

Pena: detenção, de seis meses a dois anos, e multa de duas a cinco vezes o 
valor do tributo. 

§ }9 Quando se tratar de criminoso prírriário, a pena será reduzida à 
multa de 10 (dez) vezes o valor do tributo. 

§ 29 Se o agente cometer o crime prevalecendo-se do cargo público que 
exerce, a pena será aumentada da sexta parte. 

§ 39 O funcionário público com atribuições-de Verificação, lançamento 
ou fiscalização de tributos, que concorrer para a prática do crime de sone
gação fiscal serã punido com a pena deste artigo, aumentada da terça parte, 
com a abertura obrigatóría do competente processo administrativo. 

Art. 29 Extingue-se a punibilidade dos crimes previstos nesta lei quan
do o agente promover o recolhimento do tributo devido, antes de ter início, 
na esfera administrativa, a ação fiscal próPria. 

Parágrafo único. Não serã punida com as penas cominadas nos arts. lii' 
e 69 a sonegação fiscal anterior à vigência desta lei. 

Art. 39 Somente os atos definidos nesta lei poderão constituir crime de 
sonegação fiscal. 

Art. 49 A multa aplicada nos termos desta lei serã computada e recolhi~ 
da, integralmente, como receita pública extraordinária. 

Art. 59 No art. 334 do CódigO Penal, substituam~se os§§ I'~' e 2'í', pelos 
segUintes: 

"§ J9 Incorre na mesma pena quem: 

nbo; 

a} pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei; 
b) pratica fato assimiladO, em lei especial, a contrabando ou descami-

c) vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, 
utiliza em proveito pióprio ou albeio, no exercício de atividade comercial ou 
industrial, mercadoria de procedência estrãngeira que introduziu clandestina
mente no_ País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de in
trodução clandestina no território naciorüll ou de importação fraldulenta por 
parte de outrem; 

d) adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício 
de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, 
desacompanhada de documentação legal, ou acompanhada de documentos 
que sabe serem falsoS: 

§ 29 Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, 
qualquer forma de mercadorias estrangeiras, inclusive o exer~ício em residên
cias. 

§ 3~t A pena aplica-se em dobro se o crime de ~ontrabando ou descami
nho- é praticááO-em tfansporte aêreo.'' 

Art. 69 Quando se tratar de pessoa jurídica, a responsabilidade penal 
pelas infrações previstas nesta lei será de todos os que, direta ou indiretamen
te ligados à mesma, de modo permanente ou eventual, tenham praticado ou 
concorrido para a prática da sonegação fisca~. 

Art. 79 As autoridades administrativas que tiverem conhecimento de 
crime previstO nesta lei, inclusive em_ autos e papéis que conhecerem, sob pena 
de responsasbilici'ade, remetedo ao Ministério Público os elementos compro
batórios da infração, para instrução do procedimento criminal cabível. 

§ lll Se os_ elementos comprobatórios forem suficientes, o Ministério 
Público oferecerá, desde logo, denúncia. 

§ 29 Sendo necessários esclarecimentos, documentos_ ou diligências 
comPiérOelltares, o Ministério Público os requisitarã, na form_a estabelecida 
no- Código Penal. 

Art. 89 Em tudo o mais em que couber e não contrariar os arts. J'i' ao 7'~' 
desta Lei, aplicar-se-ão o Código Penal e o Código de Processo Penal. 

(Às Comissões df! Constituição e Justiça, de Assuntos Regionais, 
de Economia e de Finanças.) 

-PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 10, DE 1981 
- (N' 73/80 na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo-Quadro df! Cooperação entre a Re
pública Federativa do Brasil e a Comunidade Económica Européia, ce~ 
lebrado em Bruxelas, a 18 de setembro de 1980, bem como os textos 
dos seguintes atos, celebrados na mesma data, e anexos ao referido 
AcordoHQuadro: Anexo sobre Cooperação no Dominio da Comerciali
zaç-ão da Manteiga de Cacau e do Café Solúvel, Protocolo relath•o à 
Cooperação Comercial e Econômica entre a República Federativa do 
Brasil e a Comunidadf! Européia do Carvão e do Aço, e Troca de No
tas relath·as aos Transportes A-farltimos. 

O Congresso Naciorial decreta: 
- Art. lll Fica aprovado o texto do Acordo-Quadro de Cooperação entre 

a República Federativa do Brasil e a Comunidade Econômica Europêia, ce
lebrado em Bruxelas, a 18 de setembro de 1980, bem como os textos dos se
guintes atos, ci:Jehrados na mesma data, e anexos ao referido Acordo
Quadro: Anexo sobre Cooperação no Domínio da Comercialização da Man
teiga de Cacau e dO Cafê Solúvel, Protocolo relativo à Cooperação Comercial · 
e Económica entre a República Federativa do Brasil e a Comunidade Europe
ia dá Carvão e do Aço, e Troca de Notas relativas· aos Transportes Maríti
mos. 

Art. 29 Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

MENSAGEM N• 440, DE 1980 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Em conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, da Com;; , uição 

Federal, tenho a honra de submeter à_elevada consideração de Vossas Exce
lências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta

, do das Relações Exteriores o texto do Acordo-Quadro _de Cooperação entre a 
República Federativa do Brasil e a Comunidade Econômica Europêia, ce-
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lebrada em Bruxelas, a 18 de setembro de 1980, bem corno os textos dos se~ 
guintes atas, celebrados na mesma data;_ e -an-eXos ao referido Acordo-_ 
Quadro: Anexo sobre Cooperação no Domínio -da Co_mercialízação da Man
teiga de Cacau e do Café So!Uvel, Protocolo Relativo à Cooperação Comer
cial e Econóniicã: entre a RepUbliCa Federativa do Brasil e a Comunidade Eu
ropéia do Carvão c do Aço, e Troca de Notas relativas aos Transportes Marí
timos. 

Brasília, 27 de outubro de 1980. -João_ Figu_eiredo_. 
EXPOSIÇÀO DE MOTIVOS N' DPC7DAI7DE-I/SAL/274f665.12 (846) 
(070), DE 23 DE OUTUBRO DE 1980, -DO SENHOR MTNlSTR(:fDE ES
TADO DAS RELAÇ0ES EXTERIORES. 
A Sua Excelencia o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidentt! da República. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o anexo texto do 

Acordo de Cooperação entre a República Federativa do Brasil e a Comuni
dade EconómiCa Européia, assin3.d0 em Bruxelas, em 18 de setembro, por 
mim, em nome do Governo brasileiro, e pelos Senhores Gaston Thorn e Wi
lhclm Haferkamp. respectivamente, Presidente do Conselho das Comunida
des Européias e Vice-Presidente d~ ComissãO das Comunidades Européias, 
em nome da ComUnidade Eco"nômíca Eúfo"r)éiâ:·Também em anexo, encami~ 
nho a Vossa Excelência Protocolo, Que constituí parte integrante do referido 
Acordo, rdativo à cooperação comercial e ecOnômica entre--a Comunidade 
Européia do Carvão e do Aço (CECA) e a República Federativa do Brasil, 
assinado naquela mesma data pelo Embaixador Luiz Augusto Pereira Souto 
Maior cm nome do Governo brasileiro e em nome da Corriunid~Qe Econômi
C<l Européia por representantes dos nove Estados-membros. 

2-.- O novo Acordo e o seu Protocolo deverão substituir o Acordo Co
mercial BrJsil CE~ em aplicação desde }9 de_!aneiro de 1974, cujas dispo
sições, limitadas a um campo específicO do_ ~elacionamento entre o Brasil e a 
Comunidade Económica EuroPéia, velavam-se insuficientes para proporcio~ 
na r o ma-rco legal adequado à ampla ga'!la de atividades em conjunto pelas 
Partes Contratantes._Além do mais, o Acordo, através do mecanismo institu
cional que cria (a Comissão Mista), poderá vífa: constituir-se num instrumen
to útil pnra promover ainda mais o estreitamento dos laços de cooperação en
tre o Brasil e a CEE e proporcionar o foro adequado para o exame dos entra
ves à expansão dessa cooperação. 

3. Em resumo, o Acordo apresenta as seguintes características princi
pais: 

l) no preâmbulo, as Partes reconhecem que a cooperação pretendida 
deve levar cm conta os respectivos níveis de desenvolvimento econômico e o 
fato de o Brasil pertencer ao grupo dos "77", isto é, o grupo dos países em de
senvolvimento. A importância da cláusula, reivindicada pelo Brasil desde os 
primeiros contactos exploratórios com a Comissão, diríVa da posição atual 
dos p:Jises desenvolvidos; que pretendem, através da aplicação de conceitos 
corno os de "graduação" e "diferenciação", intfoduzii- distirições entre os 
países em desenvolvimento, com conseqüências adversas não só de natureza 
n•1lítica mas também, eventualmente, de ordem comercial e financeira, para 
os países em desenvolvimento, como o Brasil; 

2) ainda no preâmbulo, prevê-se que o Acordo terá um caráter evoluti
vo. Do seu campo de ação. não será excluído a priori nenhum domínio sus
cetível di! ser objeto de projetos de cooperação econômica; . 

3) no capítulo referente à cooperação comercial, além da cláusula de 
nação maí.S favorecida, que é aplicada em Cái-áter recíproco, por serem ambas 
memhrr'" do GATT, as Partes ContratanteS, com o objetivo de diversificai e 
dese;r.\ olvcr o seu intercâmbio comercial e de acordo com as respectivas legis
lações, procuração: conceder-se as mais amplas racilídades para as transações 
comerciais; cooperar no plano bilateral e multilateral para a solução de 
problemas comerciais de interesse comum; levar em consideração os interes
ses respectivos no que se refere ao acesso aos recursos e ao acesso aos merca
dos para os produtos manufaturados e semimanufaturados da outra Parte; 
aproximar os- operadores econôrriicos de ambas as regiões e estud3.r e reco
mendar medidas de promoção comercial; 

4) na parte relativa à cooperação econômica, prevê-se que as Partes pro
curarão facilitar e promover, atraVés da adoção de medidas adequadas, urna 
extensa cooperação entre as respectivas indústriãs; principafmente Sob a for
ma de empreendimentos comuns, cooperação científica e tecnológica, co?pe~ 
ração no domínio da energia, no setor agrícola, em terceiros países e promo
ver condições favoráveis à expansão dos investimentos em bases mutuamente 
vantajosas; 

5) o Acordo inclui ainda três adendos: um Anexo relativo à cooperação 
no domínio de comercialização de manteiga do cacau e do cafê solúvel; uma 

troca de cartas sobre transportes marítimos e o Protocolo acima referido de 
_cooperação com a CECA. 

4. A negociação deste novo Acordo com a CEE indica, por um lado, a 
importânciã crescente que as Comunidades Européias atribuem às suas re
lações com o Brasil, e, por outro, constitui -realização positiva, na medida em 
que marca· o· iníCio de uma nova etapa no noso relacionamento com as Como· 
nidades, abrindo perspectivas de uma cooperação mais dinâmica e diversifi_. 
cada com entidades representativa de um Grupo de países de atuação ·cada 
vez mais importante no comércio econôrn_ico internacional e, indivídualmen
tc, com tradicionais vínculos de toda natureza com o Brasil. 

5. Tendo em vista o que precede, submeto à elevada consideração de 
Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem ao Cogresso,-que encaminha 
o texto do Acordo de Cooperaçã_o entre a República Federativa do Brasil e a 
Comunidade Económica Européia, assim como o Protocolo relativo à coope
ração comercial e económica entre o Brasi_l e a Comunidade Européia do Car
vão e do Aço. 

Aproveito a ~porÍunidade para reno-~ar a Vossa Excelência, Senhor Pre
sidente, _os protestos do m~_rpais profundo respeito.- Saraiva Guerreiro. 

ACORDO-QUADRO 
DE COOPERA CÁO ENTRE 

A REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
E A COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPÉIA 

O GOverno da República Federativa do Brasil, 
de uma parte, e 

O Conselho das Comunidades Européfas, 
de outra, 

Inspirados pelos laços tradicionais de amizade que unem a República 
Federativa do Br:.~sil e os Estados-membros da Comunidade Econômica Eu-. 
ropéia: 

Constatando que a República Federativa do Brasil e a Comunidade Eco
nõmica Euro[léi~ desej_am estabelecer um' laço direto entre si a fim de manter, 
completar -e ampliar as relações existentes entre a República Federativa do 
Brasil e os Estados-membros da Comuniá<ide Econômica Europêia; 

Decididos. a consolidar, aprofundar e diversificar -suas relações comer
ciais e econômicas em toda a extensão proporcionada por sua crescente capa
cidade, a fim de satisfazer às respectivas necessidades tendo em vista'um be
neTício mútuo e- explorando as complementariedades de suas economias num 
contexto dinâmico; - -

Conscientes_do fato de que as relações comercíaís mais dinâmicas deseja
das pela República Federativa do Brasil e a Comunidade Econômica Europe
ia implicam uma cooperação que abranja as atividades comerciais e econômi-
cas; 

Conscientes-- de que- uma tal coOPefação é realizada entre parceiros 
iguais, embora tendo em consideração os respectivos níveis de desenvolvi
mento econômicO e o fato de o Brasil pertencer ao Grupo dos .. 77"; 

Persuadidos de que uma tal cooperação deve ser executada de uma for
ma evolutiva e pragmática em função do desenvolvimento de suas políticas; 

Desejando, por outro lado, contribuir para o desenvolvimento do co
mércio mundial, a fTm de promover um crescimento econôrpico e um progres
so social mais sólidos; 

Reconhecendo a utilidade de um acordo- quadro para a promoção dos 
objetivos de desenvolvimento e de crescimento económicos dos dois pareei-
r os; 

Decidiram concluir ti.m acordo - quadro de cooperação entre a Re
pública Federativa do Brasil e a Comunidade Económica Européia e designaM 
ram, para tal efeito, como Plenipotenciârios: 

O Governo da República Federativa do Brasil, 

Ramiro Saraiva Guerreiro, 
MiniStro de Estado das Relações Exteriores 
da República Federativa do Brasil; 

0- COnSelho dils Comunidades Ei.iiopéTãs, 

Gaston Thorn, 
Presidente em exercício do Conselho 
das Comunidades Européias; 
Wilhelm Haferkamp, 

V ice-Presidente da Comissão 

das Comunidades Europêias; 

Os quais; -após haverem trocado seus plenos poderes tidos como em boa 
e devida forma, 
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Convicrám no seguinte: 

ARTIGO I 

Tratamento de nação mais favorecida 

As partes contratantes conceder-se-ão o tratamento de nação mais favo
recida nas suas relações comerciais, cm conformidade com as disposições do 
Acordo Geral sobre Tarifás Aduaneiras e Comê-reio. 

ARTIGO 2 

Cooperado co·mêteial 

I. As partes contratantes comprometem-se a promover, até o mais alto 
nível possível, o desenvolvimento e a diversificação do seu intercâmbio co
mercial cm toda a extensão -que as respectivas situações económicas permi
tam. 

2. Ne~tc sentido, as partes co_ntratanteS OOiwêm estudar métodos e 
meios para eliminar os obstáculos que se opõem ao seu intercâmbio, especial
mente os obstáculos não~tariJárioS e para tarifáríás;-tendo em consideração 
os trabalhos já realizados por organizações "interiiãcionais. -

3. As partes contratantes, de acordo coin 85 respeCtiVas legislações, se 
esforçarão por conduzir uma política com vistas a: 

a) concedei--se mutuamente as mais amplas facilidades para as tran
~ões comerciais que apresentem um interesse para uma ou outra parte; 

h) cooperar, no plano bilateral e a nível multilateral, para a solução de 
problemas comerciais de interesse comum, inclusive os relativos a produtos 
de base, produtos sernimanufaturados e m~ufaturados; 

c) levar plenamente em consideração seus reSpectivos interesses e neces
sidades, tanto no que diz respeito ao acesso aQs recursos e aua ulterior trans
formação, como ao acesso ~os mercados das partes contratantes para os pro-
dutos semimanufaturados e manufaturados da ouira p-a-ite;, -

d) aproximar os operadores econólnicos das duas regiões-com a finali
dade de diversificar e aumentar as correntes de troca existentes; 

e) estudar e recomendar medidas de promoção comercial de forma a en~ 
corajar o desenvolvimento das importações e exportaçõ~s. 

ARTIGO 3 

Cooperação econômica 

I. As partes contratantes, em vista de seu interesse mútuo e tendo em 
consideração seus objetivos económicos de longo prazo, desenvolverão sua 
cooperação econôniica etn todos os domínios que julguem apropriados. Essa 
cooperação visarã especialmente a: 

- favorecer o desenvolvimento e a prosperidade das respectivas indús-
trias; 

- abrir novas font:es de suprimento e novos mercados; 
- encorajar o progresso científiéo e tecnológico; 
-contribuir, de forma geral, ao desenvolvim(!nto das economias e níveis 

de vida respectivos. 
2~ A fim de realizar esses objetivos, as part~s contratantes procurarão, 

entre outras, facilitar e promoVer~ atravé~ _de medidas apropriaa:as: 
a) uma cooperação ampla e harmoniOsa entre as respectivas indústrias; 

especialmente sob a forma de empreendimentos comuns; 
b) uma crescente participação, em condições-mutuamente vantajosas, 

dos respectivos operadores económicos no desenvolvimento industrial das 
partes contratantes; 

c) uma cooperação científica e tecno16gica; 
d} uma cooperação no domínio da energiji; 
e) uma cooperação no setor agrícola; 
f) condições favoráveis ã expansão dos investimentos em bases vantajO

sas para cada uma das partes interessadas; 
g) uma cooperação no que se refere a terceiros países. 
3. As partes contratantes encorajarão, de maneira apropriada, inter

câmbios regulares de informação relacionada com a cooperaçãQ_comercial e 
econômica. 

4. Sem prejufzo das disposições aplicãveis na matêria pelos tratados 
que instituem as Comunidades Européias, o presente Acordo, da mesma for
ma que toda a ação empreendida no seu cont_ex.to,_ deixam intacta a compe
tência dos Estados me,mbros das Comunid~des Européias de emprender 
açàes bilaterais com a República Federativa do Brasil no domínio da coOpe~ 
ração económica e- de concluir, se for o casO, novos acordos de cooperação 
económica com o BrasiL 

ARTIG04 

COmissão Mista de Cooperação 

I. Fica instituída uma Comissão Mista de Cooperação composta de re
presentantes dª Comunidade Econômica Européia e da República Federativa 

do Brasil. A Comissão Mi:Sta-de Cooperação ~eunir-se-â uma vez por ano. 
Reuntões _extraordinãrias poderão" Ser convocadas de comum acordo. 

2. A Comissão Mista de Cooperação ficarã incumbida de encorajar e 
de acomp-anhar as diferentes atividades de cooperação comercial e econômica 
previstas entre o Bra~íl e as Comunidades Européias. A fim de facilitar a exe
cução do presente aCordO e promc::fvenr·realização dos seus objetivos gerais, · 
realizar-se~ão consuhas, a um nfvel apropriado, no seio da referida Comíssão. 

ARTIGO 5 

Outros acordos 

O presenfe'Acordo substitui o Acordo Comercial, em aplicação desde llil 
de janeiro de _l974, entre a República Federativa do Brasil e a Comunidade 
Ecoriômici:i Européia. 

Sob reserva das disposições relativas à cooperação econômica, previstas 
no Artigo 3, parãgrafo 4, as disposições -do presente Acordo substituem as 
disposições dos aCOrdOs Concluídos entre oS-Estados-membros das Comuni
dades Européias- e a República Federativa do Brasil, na ~edida em que as 
illeSffias Sejam incompatíveis com as primeiras ou idênticas a elas. 

ARTIGO 6 

Comunidade Européia do Carvão e do Aço 

Um protocolo separado é concluído entre, de uma parte, a Comunidade 
Européia do Carvão e do Aço e seus Estados-membros, e, de outra parte, a 
República Federativa do -BraSil. 

ARTIGO 7 

O Anexo é parte integrante do presente Acordo. 

ARTIGO 8 

Aplicação territorial 

O Acordo aplicar-se-ã, por um lado, aos territórios nos quais o tratado 
que institui a Comunidade Econômica Européia é aplicâvel, nas condições 
previstas pelo referido tratado e, por outro lado, ao território da República 
Federativa do Bra_sil. 

ARTIGO 9 

Duração 

1. O presente Acordo entrarâ em vigor no primeiro dia do mês seguinte 
ao da data em que as partes contratantes se hajam notificado o cumprimento 
dos procedimentos· necessários para tal fim. 

2. O presente Acordo é concluído por um período de cinco anos. Serâ 
renovado anualmente, se nenhuma das partes contratantes o denunciar até 
seis meses antes de sua expiração. 

ARTIGO !O 

Idiomas que fazem fé 

O presente Acordo é feito em duplo exemplar nos idiomas português, 
alemão, dinamarquês, fi"ãncês, inglês, italiano e neerlandês~ cada um desses 
textos fazendo igualmente fé. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil 
For regeringen for den Foderative Republik Brasilien 
Für die Regierung der Foderativen Republik Brasilien 
For the Government of the Federative Republic of Brazil 
Pour le Gouvernement de la République Fédérative du Bresil 

"Per ii Governo del\a Repubblica Federale dei Brasile 
Voor de Regering van de Federatie":e Republiek Brazilie 

R. S. Guerreiro 
Ramiro Saraiva Guerreiro 

Pelo Conselho das Comunidades Européias 
For Radet for De europaeiske Faellesskaber 
Für den Rat der Europaischen Gemeinschaften 
For the Cotiilcil of the European Communities 
Pour le Conseil des Communautés ellropêennes 
Per ii Consiglio delle Comunità Europee 
Voar de Raad van de Europese Gemeenschappen 

Gastou Thorn 
Wilhelm Haferkamp 

ANEXO 

COOPERAÇÃO NO DOMINIO DA COMERCIALIZAÇÁO 
DA MANTEIGA DE CACAU E DO CAFÉ SOLúVEL 

I. A Comunidade, no quadro-de sua oferta de preferências gerafs depo
sitadas na UNCT AD e segundo as modalidades decorrentes das conclusões 
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concertada..., no âmbito desta, suspenderá os direitOS d8. -Tarífa Aduaneira Co- · 
mum referentes aos produtos abaixo especificados, originários dos países em 
desenvolvimento, no nível indicado em relação a cada um deles: 

N<? da Tarifa 
Aduaneira 

Comum 
Ocsignaçào de Mercadorias 

ex 18.04 Manteiga de cacau, inclusive a gor
dura e o óleo de cacau: 
-Manteiga de cacau 

21.02 Ê-xtraios ou cssênciãs de-cat6.-d~
chá ou mate; preparações à base 
desses ex tratos ou essência-s: 
ex A. Extratos ou essências de ca

fé; preparações à -base des
ses ex tratos ou essências: 

-café solúvel 

Alíquotas 

8% 

9% 

2. As importações preferenciais de (jue trata o inciso 1 se f3rão dentro 
dos limites de contingentes tarifário-S coinunitários: CUjOs ·montãrites, no ano 
de 1974, foram de 21.600 toneladas ·para a manteig3-de CàCã.u-;cClrreSpondente 
à posição ex 18.04, e de 18.75.0 toneladas para o café solúvel, correspondente 
à subposiçào 21.02 ex A. 

No tocante aos anos seguintes ao primeiro ario de aplicação do Acordo, 
o volume dos contingentes tarifárioS acima indicados será aumentado cada 
ano, no quadro do regime comunitário" Ck-preferências gerais, em fUnção das 
necessidades e das importações da comunidade;- o volume Poderá ser modifi
cado em função das variações eventuais .da lista dOs Países beneficiários do 
dito regime. 

3. Se a Comunidade verificar que as íffipoftações de produtos que se 
beneficiam do regime previsto no inciso 1 se faúffi na Comunidade" em quan
tidades ou a preços que causem ou ameacem causar prejuízo grave aos produ
tores da Comunidade de produtos similares ou cie produtos diretamente con
correntes ou criem uma situação desfavorável nos paíSes associados, os direi
tos da Tarifa AdU-aneira Comum poderão ser parcial ou integralmente resta
belecidos para os produtos em causa no tocante aos países ou territórios dos 
quais se origine 6 prejuízo._ Tais medidas poderãOTgualmente ser tornadas no 
caso de prejuízo grave ou de amaça de prejuízo irave limitado a uma só re
gião da Comunidade. 

4. O Brasil tornará todas as disposições apropriadas com vistas a evitar 
que sua política de preços e outras condições de comercialização da manteiga 
de cacau e do café solúvel possam perturbar o mercado interno da Comuni
dade ou suas correntes tradicionais de intercâmbio. 

5. O Brasil está disposto, no quadro de cOopCração comercial prevista 
no Artigo 2 do Acordo, a proceder, no âmbito da Comissão Mista de Cape
ração instaurada pelo Acordo, a um exame regular dos efeitos que sua políti
ca de preços de exportação da manteiga de cacau e do café solúvel poderia 
causar no mercado da COmunidade. 

6. Caso se apresentem dificuldades nã exéCuçãO das- disposi-ções do pre
sente Anexo, as duas partes entabularão discussões, no quadro da Comissão 
Mista de Cooperação, com vista a encontrar soluções mutuamente satisfa-
tórias. .-

PROTOCOLO 

RELATIVO À COOPERAÇÃO COMERCIAL E ECONOMICA 
ENTRE 

A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
E A COMUNIDADE EUROPEIA DO CARVÃO E DO AÇO 

O Governo da República Federativa do Brasil de uma parte, e 
A COmissão das Comunidades Européias, em nome da Comunidade Eu-

ropéia do Carvão e do aço, e 
O Governo do Reino da Bélgica, 
O Governo do Reino da Dinarri3.rca, 
O Governo da República Federal da Alemanha, 
O Governo da República Francesa, 
O Governo da República da Irlanda, 
O Governo da República da Itãlia, 
O Gõverno do_ Grão-Ducado_ do Luxemburgo, 
O Governo -do Reino dos Países· BaixOs, 
O Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, 
de outra parte, 

Convieram no -seguinte: 

ARTIGO l 

. Os attigps I a-5 do Acordo-Quadro de Cooperação entre a Comunidade 
Econônilcâ Européia e a República Federativa do Brasil, assinado em Bruxe
las, em 18 de setembro de 1980, aplicam-se igualmente aos domínios abrangi
dos pelo Tratado que institui a Comunidade Européia do Carvão e do Aço. 

ARTIGO 2 

O presente Protocolo aplica-se, por um lado, aos territórios em que o 
Tratado instituindo a Comunidade Européiri do Carvão e do Aço é aplicâvel 
e nas condições previstas pelo referido Tratado, e, por outro, ao território da 
RepúbliC<.I Federativa do Brasil. - -

ARTIGO 3 

O presente Protocolo entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte- à 
data na qual as partes contratantes notificarem-se do cumprimento dos pro
cedimentos necessários para tal fim. Deixa de ser aplicado no caso em que 
seja denun-Ciado o Acordo-Quadro a que se refere o Artigo 1. 

ARTIGO 4 

O presente Protocolo é redigido em dois exemplares em Jíngua portugue~ 
sa, alemã; dinririlaf(Juesa, francesa·, inglesa, italiana e neerlandesa, cada um 
dessCs tC:xtos lazei1do igualmente fé. 

Feito cm Br"uxeicl.s, aás.dezoito de setembro de mil novecentos e oitenta 
Udfaerdiget i Bruxelles, den attende september nitten hundrede og firs 
Geschehen zu Brüssel em achtzehnten september neuzehnhundertachtzig 
Dane at Brussels on the eighteenth day o_f september in the year one 

thousand nine hundred and eighty - ~- _ 
~·Fait à -Bruxelles, le dix-huit seçitember mil neuf cent quatrevigt 

Fatto a Bruxelles, addi' diciotto SetterDbre millenovecentoottanta 
Gedaan te Brussel, de achttiende september negentienhonderd tachtig 
Pelo Governo da República Federativa do Brasil 

(assinatura ilegível) 

For Det, europaeiske Kul - og StálfaeHesskab 
For die Europaische Oemeinschaft füi- Kohle und Stahl 
For the European COal and Steel Co.mmunity 
Pour la Communauté européenne du charbon et de l'acier 

_ .Per la Comunità Europea dei Carbone e deli'Acciaio 
Voar de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 

(assina~Era ilegível) 

Pour le Gouv~ernement du Royaume de Belgique 
Voar de Regering van het Koninkrijk Belgle 

(assinatura ilegível) 

Pá Kongeriget Danmarks vegne 

(aSsinatura ilegível) 

Für die Regierung der BundeSrepublik Deustscbland 
(assinatura ilegível) 

Pour !e Gouvernement de la Repúblique française 

(assinatura- ilegível) 

For the Governmeni óf Ireland 

(assinatura ilegível) 

Per il Governo- della- RepUbhfica italian-a 

(assínatura ilegível) 

Pour !e Gouvernemen~ du Grand-Duché de Luxembourg 

(assinatura -ilegível) 

Voar de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden 

(assinatura ilegível) 

For the Government of the United Kingdom of Great Brita"in and 
Northern Irefand 

_(assinatura ilegível) 

BREVVEKSLING 
VEDRORENDE SOTRANSPORT 

BRIEFWECHSEL 
UEBER DEN SEETRANSPORT 

EXCHANCE OF LETTERS 
ON SEA TRANSPORT 
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ÉCHANGE DE LETTRES 
RELATIF AUX TRANSPORTS MARITIMES 

SCAMBIO DI LETTERE 
RELATIVO AI TRANSPORTI MARITIMI 

BRIEFWISSELING 
BETREFFENDE HET VERVOER OVER ZEE 

TROCA DE NOTAS 
RELATIVO AOS TRANSPORTES MARITIMOS 

Tenho a honra de confirmar·lhe o que se segue: 
Levando em conta as preocupações manifestadas pela Comii.:Oid.ide Eco

nômica Européia e pelos Estados membros quando da negociação do Acordo 
entre o Brasil e a Comunidade firmado nesta data, a respeito dos entraves ao 
intercâmbio comen;;;ial que possam decorrer do funcionamento dos transpor
tes marítimos, ficou ·convenéionado que serão buscadas soluções mutuamente 
satisfatórias cm m-Cltéria de tra-nsportes marítimos entre O Brasil e a Com uni· 
dade e os Estados membros. 

Com tal objefivo, Jícou igUalmente convencíonadO que, desde a primeira 
reunião da Comissão Mista, os problemas lnencionados no primeiro parágra· 
fo que possam afctar a expansão do intercâmbio comercial recíproco serão 
examinados com vistas a assegurar um desenvolvimento harmonioso do in· 
tercâmbio. 

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmaerkede hojagtelse. 
Genehmigen Sie, Herr Mínister, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten 

Hochachtung. -
Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration. 
VouiHez agréer, Monsieur le Mini"Stre, l'assurance de ma plus haute con

sidération. 
Voglia gradire, Signor Min-isÚÕ~r5ensi deÜa mia p[u alta cons_iderazione. 
Geiievc, Excellentie, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te 

aanvaarden. 
Queira aceitar, Senhor Ministro, a expressão da minha mais alta consi-

deração. 
Pa vegne Radet for De europaeiske Faeilesskaber 
Im Namen des Rates der Europaischen Gemeinschaften 
On behalf of the Council of the European Communities 
Au nom du Conseil des Communautés europênnes 
A nome dei CQosiglio deHe Comunità Europee 
Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen 
Em nome do Conselho das Comunidades Européias 

Gaston Thorn 
\Vihelm Haferkamp 

Senhor Presidente, 
Hr. Formand, 
Herr Prasident! 
Sir 
Monsieur Prési"dent, 
Signor Presidente, 
Mijnher de Voorzitter, 

Bruxelas, em 18 de setembro de 1980 

Tenho a honra de confirmar-lhe o que se segue: 
Levando em conta as preocupações manifestadas pela Comunidade Eco· 

nômica Européia e pelos Estados membros quando da negociação do Acordo 
entre o Brasil e a Comunidade firmado nesta data, a respeito dos entraves ao 
intercâmbio comercial que possam decorrer do funcionamento dos transpor
tes marítimos, ficou convencionado que serão buscadas soluções mutuamente 
satisfatórias em matérias de transPortes marítimos entre o Brasil e a Comuni
dade e os Eslados membros. 

Com tal objetivo, ficou igua!mente convenCionado qUe, desde a primeira 
reunião da ComisSão Mista, os problemas mencionados no primeiro parãgra· 
fo que possam afetar a expansão do intercâmbio Comercial recíproco serão 
examinados com vistas a assegurar um desenvolvimento harmonioso do in-
tercâmbio. -

Queira aceitar, Senhor Presidente, a expressão da minha ma:is alta consi
deração. 

Modtag, h r. Formand, forsikringen om min mest udmaerkede hojagfel-
se. 

Geneh-migen Sie, Herr Prasident, den Ausdruck meinér-aUsgezeichnets· 
ten Hochachtung. 

Please acept, Sir, the assurance of my highest consideration. 
Venillez agrée, Monsieur !e Président, l'assurance de ma plus haute con· 

sidération. 

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu alta considerazio· 
ne. 

Geheve. Mijnheer de Vorzitter, de verzekering van mijn bijzondere hoo· 
gachting te aanvaarden. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil 
For regeringen for forbundsrepublikken Brasilien 
Für die Rcgierung der Foderativen Republik Brasilien 
For the Government of the Federative Republic of Brazil 
Pour le gouvefnen1ent de la RéPUblique Fêdêrative du Brésil 
Per il Governo della República Federativa dei Brasile 
Voar de Regering van de Federatieve Republik Brazilie 

R. S. Guerre-iro 

(Às ·comissões de Reldções Exteriores. de Minas e Energia, de 
Transport~s. Comunicações ·e Obras Públicas e de Economia.] 

PARECERES 

PARECER N' 180, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Oficio "S" n~' 
04, de /980 (Ojício n' 10-P/MC. de /0-3-80, na origem), do Senhor 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado 

_Federal, cópia do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal 
nos aUtos do Recurso Extraordinário, nl' 86.292~7, o qual declarou a 
inconstitucionalidadl! do art. 91, lll, da Constituição do Estado de São 
P~u/o, na redução da Emenáa n? 2, de 30 de outubro de 1969. 

_Rel~tor: Senador Murilo Badaró 
O Senhor Presidente do Supremo Tríbunal Federal, para os fins previs· 

tos no art. 42, VII, da Constituição, remeteu ao Senado Federal, cópias das 
notas taquigráficas e do acórdão proferido por aquela Corte de Justiça, nos 
autos do Recurso Extraordinário nll86.292·7, o qual declarou a inconstitucio
nalidade do art. 91, III, da Constituição do Estado de São Paulo, na redação 
da Emenda nll 2, de 30 de outubro de 1969. 

Narram os autos, que o recorrente irilpetrou mandado de segurança con· 
tra decisão da Pri_meira Cãmara do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, que considerou irregulares diversos contratos celebrados entre o 
Fundo Estadual de Construções Escolares FECE, e algumas sociedades cons· 
trutoras na gestão do impetrante, ex·Diretor Executivo. 

Com efeito, a Corte de Contas determinou o cancelamento das despesas 
correspondentes c declarou a insubsistência dos meSmos contratos, com uni~ 
cando os fatos ao Secretário da Educação para a apuração da responsabilida~ 
de dos ordenadOres da despesa. -

A decisão questionada se estribou no art. 91, inciso 111, da Constituição 
Estadual que considera convalidados o cancela,mento da d~spesa e a insubsistên· 
cia dos contraros. quando a Assembléia Legislativa não opinar, em trinta dias. 
sobre a comunicação que lhe faça o Tribunal de Contas. 

Invocando preceito da éarta Magna Federal, o impetrante sustenta que 
o preceito da Carta Paulista é inconstitucional, pois colide com o paradigma 
f~~deral, segundo o qual, a falta de deliberação du Congresso Nacional sobre 
solicitação do Tribunal de Contas para a sustação de contratos, ao contrário 
daquela, na ocorrência de irregularidades, importa na insubsistênciã da impug· 
nação. 

Em recurso extraordinário, o recorrente alegou que a decisão impugnada 
--viOlou o diSposto nos artigos 13 e 72, § 611, da Constituiçã-o Federal, e que o 
art. 91, III, da Constituição Paulista sendo inconstitucional, impunha-se a 
anulação do acórdão proferido pela Egrégia Primeira Câmara de Corte de 
Contas do Estado. 

Convém assinalar que a ilustrada PiOcuradori"iGeral de Justiça do Esta· 
do de São Paulo opinou pelo deferiinento d-o "apelo extremo, ao contrário da 
ProcuradOria da Faz.enda que o impugnou, como igualmente procedeu a Pro
curadoria Geral da República, ao opinar pelo não conhecimentO do Recurso. 

Relatando a matéria, o eminente Minfstro Leitão de Abreu, após longas 
consideraçõeS~ prolatou seu voto reconhecendo que o preceito impUgnado, ao 
contrário do que afirma o recorrente, se limita a introduzir alteração apenas 
.quanto ao modus procedendi, não violando nenhum principio a cuja obser~ 
vaçào estivesse jungido. 

CitandO Hely Lopes Meirelles, observa que a Carta Paulista, nesse parti~ 
cular, ou seja, ao atribuir ao silêncio ou omissão da Assembléia efeito apro~ 
batório da impugnação, perfilhou alvitre que não discrepa do preceito esta· 
tuldo no art. 51,§ 3'\ que pre:-.·ê a deliberação pela omissão dos parlamenta
res, quando o Presidente da República julgar urgente a apreciação de matéria 
enviada ao Congresso Nacional_. 

Por esses fundamentos, não conheceu do recurso. 
Depois de lOngos debates, prevaleceu o entendimento do eminente Mi

nistro Moreira Alves, de que a Carta Paulista ofendeu, invertendo a regra im-
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perativa constante do art. 91, IH, da Constituição Federal, de aplicação cc
gente para os Estados, na forma do art. 13, IV, da Carta Magna. 

Pelas peculiaridadeS de-Qúc se reveste, o importa"itte-vOto do Relator me
rece transcrição. ainda que pardal: 

"Entendo que os Estados estão_ obrigados a observar os princípios fun
dumcntais da fiscalização orçamentária. E o princfpio basilar da fiscalização 
orçamentária, cm face da Contitt.iição Federal, é o de que o Tribunal de Con
tas é mero auxiliar do Congresso Nacional, a quem cabe dizer a última pala
vra a respeito da legitimidade das contas, ou da legitimidade dos contratos. 

Ora, em virtude, disso, a Constituição Federal "êXúaiu, n~ ~~cante especí
fico a esse problema, conclusão que, a meu v<: '! ajusta com o sistema: a de 
que, quando um contrato, emanado do Poder Executivo, e que, portanto, 
teve sua legalidade por ele apreciada, vai a exame do Tribunal de Contas, e 
este o impugna, tem, necessariamente, que submeter sua decisão ao controle 
do Congresso, que é controle político. Se o Congresso não se manifestar den
tro de determinado prazo, isso implica. de acordo com o _sistema constitucio
nal federal, que, por omissão, manteve a validade do contrato. 

A Constituição do Estado de São Paulo, porém, inverteu os termos do 
problema, e colocou a impugnação do Tribunal de Contas, que ê órgão auxí
liar, como o principal, estabelecendo que, no silêncio da Assemblêia, a im
pugnação prevalecerá. Isso coloca o órgão auxiliar em preeminência, quando, 
na realidade, pelo sistema constitucíonalfedá3.f, o ~ontrole d_o le_gis_Iativo não 
é sequer jurídico, mas eminentemente político." 

Ante ponderações contrárias expendidas pelo Ministro Relator, assim 
concluiu seu voto lapidar: 

"Eu estaria de acordo, se o controle do Congresso não fosse 
político. Em o sendo, a ConstitUiÇão F·edf:fal houve por bem, no si
lêncio do Congresso - e silêncio que pode ter inspiração política -, 
manter o contrato. O que sustento é que, ~a vendo um sistef!la de 
controle, a que os Estados estão sujeitos, e sendo ess.e.sistema um 
todo complexo, em que hâ o po~icionamento ex.ato ~os poderes- o 
Executivo e o Legislativo - e do órgão auxiliar de um deles -9 
Tribunal de Contas-, não pode o Estado modificá-lo na Sua essên
cia. Conheço do recurso e lhe dou provimento.n 

Os recorridos opuseram embargos infringentes com fundamento no art. 
310, IV. do Regimento Interno da Suprema Corte de Justiça, que foi inadmi
tido por não se tmtar de ação direta visarido a deClaração de inconstituciona
lidade, mas de simples recurso extraordinário. 

Em Sessão Plenária de 3 de maio de 1979, o Supremo Tribunal Federal 
conheceu c deu provimento para declarar inconstitucionalidade do art. _91, 
III, da Constituição do Estado de São Paulo, na redação da Emenda n9 2, de 
30 de outubro de 1969. 

O acórdão foi publicado no Diário da Justiça de :n de ágosto de 1979, 
com a seguinte ementa: 

- Sistema de Fiscalização Orçamentária e Financeira instituí
do pela Constlfuição da República. Adoção obrigatória pelaS Cons-
tituições Estaduais. -

- Regra da Constituição do Estado de São Paulo que atribui 
ao Tribunal de Contas competência para declarar a inSubsistência 
de contratos, se a Assembléia Legislativa não deliberar sobre a co
municação de irregularidades, no prazo de trinta dias. Ofensa ao 
art. 13, IV, combinado com o art. 72, §§59 e 69, da Constituição da 
República. Recurso extraordinã.rio conhecido e provido. 

Pelo e.xposto, para o cumprimento do disposto no art. 42, VII, da Carta 
Magna, observados os preceitos constitucionais e regimentais que regem a es
pécie, formulamos o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO :-1• 25, DE 1981 

Suspende a execução do art. 9/, 111, da Co11stituiçáo do Estado de 
São Paulo. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. Ê suspensa·, por inconstitucionalidade, nos termos da de
cisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida em 3 de maio de 
1979, nos autos do Recurso Extraordinário 09--86.292-7, do Estado de São 
Paulo, a execução do art. 91, III, da Constituição d3.quele Estado. 

Sala das Comissões, em I 3 de maio d6 1981. - AiO}~io Chaves, Presiden
te- Murilo Badaró, Relator- Raimundo Parente --Hugo Ramos --Almir 
Pinto- /1.-farcos Freire- Amaral Furlan- Lenoir Vargas- Bernardino Via
na - José Fragelh - Lázaro Barboza - Orestes Quércia. 

PARECER ~' 181, DE 1981 

Da Comissão de Co11stituíçáo e Justiça. Sobre o Oficio "S" nP 
003. de 1981 (n' 97-Pj MC, de' 22~12:80, na origem!. do Senhor Presi
dente do SupremO Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Fede
ral, cópia do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, nos 
autos do Recurso Extraordinário nP 91.293-2, o qual declarou a in
constitucionalidade dos artigos 278 e 279, da Lei nP 1.244, de 20~12-
77, do Código Tributár~o do Municfpio de Bebedouro, Estado de São 
Paulo. 

Relator: Senador Orestes Quércia: 

Para o cumprimento do disposto no artigo 42, VII, da Constituição, o 
Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal remeteu ao Senado Federal 
cópias das notas taquigráficas e do acó_rdão proferido por aquela Egrêgia 
Côrte, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinãrio n'i' 91.293-2, de 
São Paulo. 

Examinado os autos, verificamos que a Quinta Câmara do Primeiro Tri
bunal de Alçada Civil de São Paulo, apreciando a matéria, de~idiu não ser in
constiiucional, com- fundamento na Súmula n9 595 do Supremo Tribunal Fe
deral, a Taxa de Conservação de Estradas e Caminhos do Município de Bebe
douro, contra a qual se insurgiram os recorrentes. 

Com efeito, a aludida cobrança de taxa, fri~am os interponentes,- viola 
o arL 18 § 29 da Constituição, além de infringir o art.-77, parágrafo único, do 
Código Tributário Nacional. > 

Corlirapondo~se a6 recurso, o MunicfPio recorrido sustentou que o tri
buto em causa e o imposto territorial não têm o mesmo fato gerador, notada
mente pela diversidade da base de cálculo. 

Relatando a matéria, o eminente Ministro Décio Mir3nda, apesar de re
conhecer a inidentídade_da base de cálculo, afirmando que, no imposto terri
torial rural, é éie-o "valor fundiário", conforme preceitua o art. 30 do Código 
Tributário Nacional, e na taxa impugnada, incidir sobre o número de alquei
res, independentemente do seu valor, concluiu seu voto, conhecendo do re
curso e lhe dando provimento. 

Em Sessão Plenária de l de outubro de 1980, à Uniformidade de votos, o 
Supremo Tribunal Federal, conheceu do recurso e lhe deu provimento, nos 
termos do voto do_ Relator, para declarar a inconstitucionalidade dos autos 
278, da Lei n• 1.244, de 20 de dezembro de 1977, Código Tributário do Mu
nicípio de Bebedouro, Estado de São Paulo. 

Ef!l- r~ um o, o Supremq_ Tribunal Federal, como só acontece em casos 
idL,licos, reconheceu o descabimento de cobrança de Taxas de Conservação 
de Estradas, esta toma_ como base de cálculo a que tenha servido para a inci
dência de impostos (Constituição, art. 18. § 29), Isto é, a taxa impugnada estã 
exelufda com o lançamento do Imposto Territorial Rural, de competência da 
União. . _ 

O acórdão Proferido foi publicado no Diário da Justiça de 24 de outubro 
de 1980, com a seguinte ementa: 

~·Tributário. Taxa de Conservação de Estradas e Caminhos. 
Calculada à base da divisão da despesa do Município na conser
vação das vias interiores de comunicação terrestre, dividida propor
cionalmente ~Lsuperfície de cada propriedade rural, ê considerada 
inconstituciOnal pelo Supremo Tribunal Federal, consoante nume
rosos precedentes, porque coincidente em parte o critério de impo
sição com o do Imposto Territorial Rural. Inconstitucionalidade 
dos arts. 278 e 279 da Lei n' !.244, de 20-12-77, Código Tributário 
do Município de Bebedouro, São Paulo." 

Â vista do exposto, observado o disp-osto nos artigos 42, VII e 116 da 
Constituição, cOinbinadOs com os arts. 100, II e412 do Regimento Interno do 
Senado. formulamos o seguinte 

PROJETO DÊ RESOLUÇÃO N• 26, DE 1981 

Suspende a execução dos artigos 278 e 279, da Lei nP 1 .244, de 20 
de dezembro de 1977, Código Tributário do /l.funidpio de Bebedouro, 
Estado de São Paulo. 

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

cisão definitiva dO Supr-Emo TrfbUnal Federal, proferida em J9 de outubro de 
1980, nos autos do Recurso Extraordinário n~'- 91.293-2, do Estado de São 

1 Paulo, a execução dos artigos 278 e 279, da Lei n9 1.244, de 20 de dezembro de 
1977- Código Tributário do Município de Bebedouro, daquele Estado. 

Sala das Comissõris, 13 de maio de 1981.- A/oysio Chaves, Presidente 
- Orestes Quércia, Relator -:- Lázaro Barboza - Lenoir Vargas- Murilo 
Badaró- Amaral Furlan- José Frage/li- Raimundo Parente- Bernardino 
Viana - Hugo Ramos. 
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PARECERES N•s 182, 183 E 184, DE 1981 
PARECER N• 182, DE 1981 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n~' 40, de 1981 (nP 
80/81 - na origem), do Senhor Preiidente da República, propondo ao 
Senado Federal, seja autorizada a Prefeitura Municipal de Simões Fi
lho (BA) a eleJ•ar em Cri 398.136.000,00 (trezentos e noventa e oito 
milhlies, cento e trinta e seis mil cruzeiros) o montante de sua dl~·ida 
consolidada interna. 

Relator: Senador Lomanto Júnior 
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 de Simões Filho, Estado da Bahia, autorizada a elevar 
em Cr$ 398. I 36.000,00 (trezentoS i noVenta-e oito milhões, cento e trinta e 
seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolid.lda interna, a fim de que 
possa contratar operação de crédito junto aO-Banco de Desenvolvimento do 
Estado da Bahía S.A. este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio
nal da Habitação- BNH, destinada à inplantaçã.o do Programa CURA
Comunidade Urbana para Recuperação Acelerada, naquele Município. 

2. O processo é acompanhado dos seguintes elementos e informações 
principais: 

a) Lei n~ 244, de 14 de novembro de 1980, autorizadora da operação; 
b) Exposição de Motivos (EM n' 26(1f0 ~do Senhor Ministro de Esta· 

do da Fazenda ao Exmo. Senhor Presidente da República, comunicando que 
o Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favo~ 
ravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 2~ daRes. n9 93, de 1976, do 
Senado Federal; 

c) Parecer do Conselho Monetário NaciO-nal, -favorável; 
d) Parecer do Banco Central do Brasil- Departamento de Operaçõe~ 

com Títulos e Valores Mobiliários, favoráver ao pleito. 
e) Parecer da Secretaria de Plariejamento da Presidência da Repúblic~~ 

- SAREM, favorável. 
5. Trata-se de operação extralimite, a que, por for'Vas das disposições 

contidas no art. 2~ da Res. n9 93, de 1976, não se aplicam os limites- (itens L 
II e III)- fixados, no art. 2' daRes, n' 62, de 1975, ambas do Senado Fede
ral, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Banco Nacional 
da Habitação. 

0-. -At~.aà:id-as as- exigênc.i:as- constantes- nas -normas -vigentes-e- as-dispo.;. 
siçõcs do Regimento Interno, Conduimos pelo acolhimento da presente men
sagem, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃON9~27, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura ."4unicipal de Simões Filho (BA) a elevar 
em Cr$ 398.136.000,00 {treuntos e-noventa e oito milhões, cento e 
rrinta e seis mil cruzeiros)' o montante di sua divida consolidada inter
na, 

O Senado Federal resolve: 
Art. I'? E a Prefeitura Municipal de Simões Filho, Estado da Babia, nos 

termos do art. 2<? da Resolução n9 93, de 1 I de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 398.136.00"0,00 (trezentos e noventa e 
oito milhões, cento c trinta e seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, 
junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado da Bahia S.A., este na quali
dade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinada à im
plantação do Programa CURA - Comunidade Urbana para Recuperação 
Acelerada, naquele Município, obedecidas __ as _condições admitidas pelo Ban
co Central do Brasil, no respectivo processO. 

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 23 de abril de 1981. -José Richa, Presidente- Lo

manto Júnior, Relator- Luiz Cavalcante- José Lins- Pedro Simon- Ro
berto Saturnino. 

PARECERES N9s 18:! E184, DE 1981 

Sobre o Projeto de Resolução nP 27, de 1981, da Comissão de 
Economia que "autoriza a Prefeitura Municipal de Simões Filho (BA) 
a efepar em Cri 398.136.000.00 (trezentos e noventa e oito milhões, 
cento e trinta e seis mil cruzeiros) o montante de sua divida consolida
da interna". 

PARECER N• 183, DE 1981 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator; Senador Raimundo Parente 
De autoria da Comissão de Economia, o projeto de resolução em exame, 

autoriza a PrefeitUra Múnicípal de Simões Filho, Estado da Bahía, nos ter
mos do art. 29 da Resolução n9 93, de ll de outubro de 1976, do Senado Fede-

ral, a elevar em Cr$ 398. 136.000,00 (trezentos e noventa e oito milhões, cento 
e trinta 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 de 
Desenvolvimento do Estado da Bahia S.A., este na qualidade de agente finan
ceiro do Banco Nacional da Habitação, destinada à implantação do Progra
ma CURA- Comunidade Urbana para Recuperação Acelerada-. naquele 
Município. 

2. Enquadra-se a operação ao disposto no art. :"da Resolução n9 93, 
de 1976 (alterou a Resol•Jção n~' 62, 'Q75), f.J ..... :.~ os recursos serão prove
nientes do Banco Nacional da Habita~.,~~ e, Uessa fcrma, considerada excralt-
mite. 

l. Anexo ao proces,:.-_·-:!.;, e;ocont_ra.m-se: 
a) Lei n~' 244, de 14 de novembro de I98li, autorizadora da operação; 
b! Exposição de J'VIotivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, en-

caminhando o pleito ao Senhor Presidente da República, favorável; 
c! parecer do Conselho Monetário Nacional, favorável; 
d) parecer da Diretoria do Banco Central do Brasil, pelo encaminha

mento ao Conselho Monetário Nacional e, posteriormente, à Presidência da 
República e ao Senado FederaL 

4. Há a ressaltar que o projeio obedeceu o disposto no art. 42, item VI, 
da Constituição;_ atendeu as normas legais (Resoluções n~'s 62, de 1975 e 93, 
de 1976), e o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item 11). 

5. A h te- o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação da ma
téria, uma vez que é constituciOnal e jurídica. 

Sala das Comissões, 6 de maio de 1981. - A/oysiQ Chaves, Presidente
Raimundo Parente, Relator- Afoacyr Da/la- Hugo Ramos, com abstenção 
- Lázaro Barboza- João Ca/mon - Aderbal Jurema- Bernardino Viana 
- Almir Pinto - Murilo Badaró. 

PARECER N• 184, DF. 1981 

Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Lomanto Júnior 

Nos termos do àrt. 42, item VI, da Constítúição Federal, o Senhor Presi
dente da República submete ao Senado Federal, proposta no sentido de que a 
Prefeitura Municipal de Simões Filho, Estado da Bahia, seja autorizada a ele
var em (r$ 398.136.000.00 (trezentos e noventa e oito milhões,_ cento e trinta e 
seis mil cruzeiros), 0-iiiOriúúiie--ae sua dívida consolidada interna. a fim de 
que pos.sa contratar operação de crédíto junto ao Banco de Desenvolvimento 
do Estado da Bahia S.A., est'e funcionando como agente financeiro do Banco 
Nacional àa Habitação- BNH. O objetivo estabelecido para o emprego dos 
recursos a serem captados é a implantação do Programu CURA - Comuní
dudc Urbana pura Recuperação Acelerada. naquele município. 

2. São as seguintes as características da Operação: 

A - Valor: Cr$ 398. i )6.000,00 (currespondentc a 600.000 UPC de Cr$ 
663,56 em dezembro de 1980. 

B- Pra::os. 
I - de carência: 12 meses; 
2 -de amortização: 240 meses. 
C- Encargos: 
1-juros de4,0% a.a. (sendo 3% a.a. paru 0 BNH e 1% a. a. para o Agen-

te Financeiro): 
2 - correção monetáría: U PC. 
D- Garantia: vinculação de quotas do ICf\-1. 
E - Destína(ào dos Recursos: 
Implantação do Programa CURA- Comunidade Urbana para Recu

peração Acelerada. 

3. A propoSta veiculada pela Mensagem Presidencial chegou a esta 
Casa acompanhada dos seguintes elementos complementares: 

a) Lei n9 244, de 14 de novembro de 1980, autorizadora da operação; 
b) Exposição de Motivos n9 26/80, do Senhor Ministro de Estado da Fa

zenda ao Senhor Presidente da República, comunicando que o Conselho Mo
netário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favoravelmente ao 
pleito, formulado conforme o art. 29 da Resolução n9 93, de 1976, do Senado 
Federal; 

c) Parecer do Conselho Monetário Nacional, favorável; 
d) Parecer do Banco Central do Brasil - Departamento de Operações 

com Títulos e Valores Mobiliários, favorável ao pleito; 
e) Parecer da Secretaria de Planejamento da Presidência da República 

-SAREM, favorável. 

4. A matéria foi exaustivamente examinada pelas Comissões de Econo~ 
mia e de Constituíçào e Justiça desta Casa do Congresso. O primeiro desses 
Orgãos procedeu ao exame dos aspectos técnicos e processuais da operação 
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de crédito proposta, reconhecendo sua perfeita regularidade face às normas a 
serem cumpridas em tal caso. E, a partir da conclusão a que chegou, formali
zou a autorização a ser concedida pelo Senado, através de um projeto de reso
lução que, aprovado, encerrará nossa participação, face ao assunto. 

5. Esse projeto de resolução foi, a seguir, à consideração da Comissão 
de Constituição e Justiça que examinoU a matéria, na sua generalidade, bem 
como, em particular, o ato autorizativo proposto pela Comissão de Econo
mia apondo a tudo o selo do_ pleno reconhecimento da constitucionalidade e 
da juridicidade do que foi proposto e do ·que foi autóriz:ido. 

6. O Projeto de Resolução referido' vem aggra a esta Comissão de Mu
nicípios, que a examinará, do ângulo de sua competência, ou seja, nos termos 
da Resolução n~ 132/SU, Ato do Senado Federal que a institüüi: opinar sobre 
proposições pertinentes, eritre outras matérias, a "oj)imlçõeS·de ci:-édito, inter
nas e externas, de qualquer natureza, em que um ou mais MunicíPios sejam 
parte interessada" (art. 29, item IV). 

7. Excluídos os aspectos técnicos, formaiS e "legais, da operciçào propos
ta, já examinadas em extensão e profundidade pelas Comissões de Economia 
e de Constituição e Justiça, como vimos, pouco resta, âchamos, para o pro
nunciamento deste Orgão. 

8. Caber-nos-ia oPinar sobre a necessidade que a Prefeítura Municipal 
de Simões Filho (BA) tem dos 398 milhões e 136_mil cruzeiros a serem obti
dos, via empréstimo, contraído junto ao Banáô de Desf:nvolvirrlento do Esta
do da Bahia, e, coinplementarmente, avatiilr a conveniência da implantação 
do Programa CURA -Comunidade Urbana para Recuperação Acelerada, 
naquele Município. 

9. Pela nossa própffá-posição histórica face ao problema do município 
brasileiro, admitimos que viriam a ser quase ociosas quaisquer considerações 
que alinhássemos, agora, em torno dessas duas _faces de CJ.uestão. E isso dize
mos. justamente, porque não há exemplo de municíp"io-itlteriorano brasileiro 
que possua disponibilidades próprias de recursos financeiros-- de modo a 
tornar dispensável, ou desaconselhável, a negociação de empréstimos com 
fontes financeiras- infernas ou externaS. 

10. Em s~gundo lugar, não nos cabe levantar dúvidas ou__objeções face 
à implantação de um Programa de alto interesse para a população a ser bene
ficiada, no pressuposto de que a pr6priá -concordância do BDEB em ceder 
para o fim previstõ o quantitativo financeiro menciOnado ê uma garantia do 
rigor técnico previsto para a forma e para o ritmo a serem observados na ad
ministração dos custos, a partir dos recursos que serão obieto da operação. 

I I. E bem verdade que todos nós_ brasileiros e os legisladores em parti
cular, desejaríamos que as prefeituras pUdessem cuinprir sua missão adminis
trativa, sem o expediente, sempre mã.u, de assumir cOmprOmissos tiOãiiceiros 
e onerar suas receitas futuras. 

12. O ideal, do ponto de vista do interesse público, achamos, seria que 
os nossos municípios não precisassem recorrer a operações financeiras exter
nas, utilizando, exclusivamente, recursos de seu próprio erário, dentro de um 
outro quadro fiscal, bem entendido, em que esses recursos existissem. 

!3. Mas, como a realidade é a que todos nós conhecemos e lamenta
mos, ou a.s prefeiturás recorrem ao crédito externo e aceitam pesados ônus
ou a situação dos municípios fica rã pior do que já está, pelo imobilismo a que 
estão condenados os prefeitos, para implementar ações administrativas, solu
cionadora de problemas, ante a falta absoluta de recursos financeiros prove
nientes da arrecadação interna, para fazê-lo. 

Na linha do exposto, desejando inclusive, que a operação de crédito pre
tendida pela Prefeitura Municipal de Simões Filho se concretize sem demora, 
pelo interesse público que a ju.stítica, opinamos pela aprovação-do Projeto de 
Resolução proposto pela Comissão de Economia, ao m*n-ifestar-se sobre a 
Mensagem n'i' 40, do Senhor Presidente da República (n~ 80/81, na origem), 
relativa à autorização - que cabe ao Senado conceder para que a Prefeitura 
Municipal de Simões Filho (BA) eleve em Cr$ 398.136.000,00 (trezentos e no-
venta e oito milhões, cento e trinta e- sCls--ffiil ___ Cruzeíros) o montante de sua 
dívida consolidada interna. 

E o parecer. 

Sala das Comissões. 14 de maio de 1981.- Agenor Maria, Presidente, 
em exercido- Lomafzto JUnior, Relator- Amaral Peixoto --Almir Pinto
Raimundo Parente- Murilo Badaró- Aderbal Jurema- Orestes Quércia
Gastão A-fü1ler. 
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PARECERES N's 185, 186 E 187, DE 1981 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 3, de 1981 - DF 
(Mensagem n.0 62, de 9-3-81, na Presidência da República) 
que "auto-riza o Governo do Distrito Federal a contratar 
empréstimo com a Caixa Eco-nômica Federal e dá outras 
providências". 

PARECER N.0 185, DE 1981 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Almir Pinto 

Através da Mensag-em n.0 31, de 1981 tn.0 62, na origemJ, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Re-pública submete à apre
ciação desta Casa, o Projeto ãe Lei que permite ao Governo âo 
Distüto Federal contratar financiamento com a Caixa Econômica 
Federal no vr:..lor de Crs 1.050.000.000,00 fum bilhão -e cinqüenta 
milhões de cruzeiros). 

O referido empréstimo correrá à cu.st<i d-e recursos do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Social -_ FAS e destinar-Se-á, con
forme infonna o Senhor Governador do Distrito Federal na Ex
posição de Motivos em anexo, "à construção, reforma e reequipa
mento de diversas Unidad·es d·e pre.stação de serviços de saúde a 
grande parcela c:Ia população do Distrtto Federal e cidades gaia
nas da Região Geoeconômica". 

A matéria atende ao disposto no art. 51, combinado com o art. 
42, item V, da Constituição e, não existindo óbice quanto ao as
pecto jurídico, nosso Parecer- é pela aprovação do Projeto. 

Sala das Comissões, 8 de ablil de 1981. - Aloysio Chaves, 
Presidente - Almir P~nto, Relator - Bernardino Viana - Hugo 
Ramos - João Calmon - Raimundo Parente - Lenoir Vargas -
Orestes Quércia - l\Iurilo Badaró - Aderbal Jurema. 

PARECER N .0 186, DE 1981 

Da Comissã'O do l)istrito Federal 

Relator: Senador Bernardino Viana 

O presente Projeto de Lei autoriza o Governo do Distrito Fe
deral a contrair financiamento com a Caixa Econômica Federal, 
utilizando recursos_ oriundos do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento SOcial- FAS. Tal empréstirrio será no valor de 1.629.852.69 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, o que 
equhale a Cr$ 1.050.000.000,00 Cum hilhão e cinqüenta milhões 
de cruzeii'os) na correspondência do mês de setembro de 1980. 

0€ acordo com o art. 1.0 da Proposição, os recursos a serem 
tomados à Caixa Econômica Federal destinam-se à construção, re
forma e reequipamento da rede hospitalar do Distrito Federal. 

Pelo art. 2.0
, a garantia do principal e dos ace.ssôrios são par

celas ão ImpOsto sobre Circulação de Mercadorias - ICM, que o 
Governo do Distrito Federal fic-a autorizado a utilizar, durante 
a vigência do contrato de financiamento. 

Estabele_ce b art. 3-.0 , -que o -Governo do DiStl·:to Federal con
signará, nos orçamentos anuais e plurianuais dotações suficientes 
à amortização do principal e acessólios resultan(es do cumpri
m .. ento do previsto em Lei. 

Exposição do Governador do DF ao Presidente da República 
oferece os motivos que conduzem ao financiamento a ser tomado. 
É que a Capital brasileira atende não apenas a população locaL 
mas, ainda, grande parcela dos habitantes de cidades goianas com
preendidas na Região Geoeconômica do Distrito Federal. 

Inegavelmente. os hospitais da rede oficial do DF suportam 
c encargo de atender à grande população necessitada, que habita 
a periferia isto é as localidades goianas, que não encontra re
cursos onde mora e se vê obrigada ao deslocamento para Brasília. 

A sobrecarga .que incide sobre os est'ªbelecimentos hospitala
res da Capital, por conseguinte, exige novas instalações. Por isso 
mesmo, o Governo pretende construir mais unidades, reformar as 
e.'l.istent-2s e reequipar a rede hospitalar. 

Nenhuma dúvida existe quanto à plena justificativa do 'em
préstimo pretendido. Todos os estudos necessários já foram reali
zados, no sentido de que o financiamento possa ser coberto com 
recursos provenientes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias. 

Á- .Comissão de Constituição e Justiça opinou pela constitu
cionalid_ade e juridicidade _da matéria, ·e a Comissão de Finanças 
ofereceu parecer favorável. 

Somo.s, portanto, pela aprovação do presente Projeto de Lei. 

~ Sala das Comissões, 23 de abril de L981. - Lourival Baptista, 
Presidente - Bernardino Viana, Relator - Moacyr Dalla - José 
Lins - Luiz Fernando Freire - Luiz Cavalcanti - Martins Filho 
- Aderbal Jurema. 
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PARECER N.0 187, DE 1981 

Da Coinlssão de Finanças 

Relator: Senador José Lins 

Na forma regimental Yem a exame desta Comissão de Finanças 
Projeto de Lei, de iniciativa do Senhor Presidente da República, 
que autoriza o Governo do Distrito Federal a contrair emprésti
mo com ã Caixa Econômica Federal e dá outras providências. 

A proposição é submetida à deliberação do Senado Federal, nos 
termos do art. 51, combinado com o art. 42, item V, da Constitui
ção, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Governador 
do DistrHo Federal, que afirma: 

''Tenho a honra de submeter à ·elevada apreciação de 
vossa Excelência, a minuta do anteprojeto incluso, desti
nado a contratar financiamento com a Caixa Económica 
Federai. através do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
SOcial - FAS, no valor de Cr$ 1.050.000.000,00, (um bi
lhão ~ cinqUenta milhões çl_e cruzeiros), destinado à cons
trução, reforma e reeqúlpamento de diversas Unidades de 
prestação de serviços de saúde a grande parcela da po
pulação do Distrito Federal e cidades goianas da Reg1ão 
ücoeconõmica. 
F'ace à importância social da present~ solicitação, cujo 
processo recebeu o número 3625/80 - secretaria de Saúde 
do .Distrito Federal, e considerando que o conselho de De
senvolvimento Social, em ~eunião de 19 de fietembro q.e 
1979 (26.a Reunião), aprovou as recomendações contidas 
no Relatório de Avaliação do FAS, com referência à soli
citação de financiamento de acordo com as prioridades 
dos Minist,érios Setoriais, cum a devida vénia permito-me 
sugerir a Vossa Excelência que .se digne aprovar o inclu
so texto, para possibilitar _a recuperação da rede hospita
lar no m·enor espaço de tempo." 

Objetiva o Projeto obter a necessária autorizaÇãO le~slaÜva 
para que o Governo do Distrito Federal possa contratar .emprés
t!mo no valor de 1.629.852.69 Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional --ORTN. cem recursos oriundos do FAS. para construção, 
reforma e re_equipam,ento da Rede Hospitalar do Distrito Federal. 

Estabelece o art. 2.0 da proposição que o Governo do Distrito 
Federai para a garantia do prtncipal e dos acessórios do emprésti
mo, fica autorizado a usar parcelas do Impo.sto sobre Circulação 
de Mercadorias - !CM, durante a vigência do contrato de finan
ciamento. 

Determina o art. 3.0 que o Governo do Distrito Federal cOnsig
nará nos Orçameritos Anuais e Plurianuais do Distrito F-ederal, no 
prazo fixado para o financiamento, dotações suficientes para fazer 
face à am-ortização do principal e acessórios do empréstimo. 

A douta COmissão- de donstituiÇaO e Justiça~ ante i inexistên
cia de óbice jurídico, opinou pela aprovaçáo da iniclativa. Taro
bem iavorav-almente manífestou-se a COmissão do Distrito Fe
deraL 

Trat.a.-se de medida destinada a promover a ampliação da 
Rede Hospitalar de Brasília, que atende a toda a região geoeco
nômica do Planalto Central. 

O aumento das inStalações _hospit:ilares em Brasília, é im
prescindível e o Governo do Distrito Federal procedeu aos estudos 
detalhados que recomendam- a ampliação. -

Sob o ·a;specto financeiro - competênda- regimental da Co
missão de Finanças - destacamos que ó financiamento pode ser 
coberto com a receita proveniente do !CM - Imposto sobre Cir
culação de Mercadorias, preveudo o art. 3.0 do projeto a vincula
ção orçamentária de dotações para o pagàmehtq do empréstimo 
ora eni exame. 

Por estas razões, opinamos pela. aprovação do Projeto de Lei 
ào Senado n.~ 3. de 1981 - DF. 

Sala das comissões, 11 de maio de 1981. ~ Franco Montoro, 
Presidente - José Lins, Relator - Amaral Furlan - Martins Fi
lho - José Fragelli - Amaral Peixoto - Mauro Benevides 
Raimundo Parente - Almir Pinto - 'Iancredo Neves. 

PARECERES N•s 188 E 189, DE 1981 

Sobre o l)ro.~eto de L~i da Câmara n.o 91), de 1980 
(n.0 3.510-B, de 1980. na Casa Je origem), que "autoriza a 
J"eVei'são, à C:f7xa Econômica do Estado de São Paulo S. A 
do terreno que ::nenci::ma". 

PAJ;ECER N.0 188, DE 1981 

Da Coniissâ:J de Segurança :so.donal 

Relator: Senador Benedito Ferreira 

O pre.;cnte Projeto de Lei ~altoriz.a o Poder Executivo a pro
,mover a rcversZ:.o. à C::ti:,~a EcOJ-l.Sm!ca ,:l"o E.stado de São Pltuló S.A., 

tlo terrenc den:m11nado F.8?.enda" Pfcingu.nb:::.. IDe:: liza:io no Distnto 
de Pic.·ngUaba. ~.:::unicípio de r.r'to-:.l;uba. EitJ.do de São pa ulo. 

Referida área fora doada à União Federal. por meio de- ·e,Scritu
ra pública. A dOadora - Caixa Eccn)mica do Estado de São Paulo 
S.A. -fez a doação a fim _de que, n.:: t:::!rreno doado. fosse cons.:. 
truída e instalada_ p·elo Ministério da Marinha da nova Escola Na
val, o que, entretanto~ não se ~fetivou. 

Diante do fato. a doadorn. demonst.rou o desejo de desfazer a 
doação. com o que co:tcctrdou o Mintstério da Marinha. Posterior
mente, o Serviço de Patr:mõnio da União e a Secretaria-Geral do 
JVIlnistério da Faz·enda :1ceitaram devolver o. área. porquanto a 
doador:l Ce:seja dar outra dest:nação ao terreno. 

Na Cê.mara do.s Deputados, a matéria foi aprovad.l nas CJ
missões Técnicas e no Plenário. 

Do ponto de vista desta Combsão. nenhum ób'ce eXistente. 
O Minü:tério da Mal'inha desint2re,s6ou-se de construir a Nova.Es
Cola Naval no terr-en0 mencionado e. em processo próprio. conCor
ldou em devolver o objeto da doação, à doadora, com o que se 
mostraram c'e aco!'do cqm -o serviç-o do Patrimônio da União e a 
Secrétar.:.a-Geral do Ministério da Fazenda. 

Ante o exposto, somos pela aprov01ção do presente Projeto de 
Lei. 

$ala das comissões 2 de novembro de 13_ao. --Jorge Kalume, 
PreEídente - Benedito Ferreira, R2lator ·- MurHo Badarô - Ores
t-es Quércia - Luiz Cavalcante. 

PARECER N.0 189, DE 1981 

Da Comiss{io de Finanças 

Relator: Senador Amaral Furlan 

De iniciativa Co senhor Presidente da República -está s.ob exa
me desta Comissão de Finanças o Projeto de Lei que autoriza à 
reversão, à. Caixa Econôm:cJ do Est?do de São Paulo S.A., do ter
reno que menc:íonJ. 

A Men~agcm Presidencial se faz acompanhar de Exposição de 
Mot:vos do Eenhor l\1inistro de E_stado da Fazenda. que destac.:t: 

·'No anexo processo. cogita-se da reversão à Caixa Eco
nômica do Estado de São Paulo S/ A do tel·reno que doara 
à União ~ederal através da escritura púbUca. de 30 de ou
tubr·o de 1974. transcrita :10 ~Registro de Imóve~s da Co
marc~ de Ubrüuba, Est:;:.d·o de_ São Pn.ulo sob o n.0 1,1.-089, 
livro 3-0, fi. 299 em 31 de janeiro d-e 1975. Trata-se de 
te-trena, denominaCo Fazenda Pic:nguaba. siturtdo no Dis
trito de Pic:nguaba, Município de Ubatuba Estado de 
São Paulo~ 
AceitOu-o a União F~deral mercê: do Decreto n.0 73.689. 
de 22 de fevereiro de lf'74. 

Destinava:..-~e o terreno doado à construção e instalação. 
pelo Ministério da Marinha. da nova Escola Naval. o que. 
não chegou a efetivar-se. 

Ppr _esta razão: a -ctoridora manifestou d·esejo de desfazer 
a doação, p2 ra dar outra destinação ao mencionado ter
reno. A esta providência já havia anuído o Ministério da 
Marinha solicitando a reversão, coriforme consta do Ofí
c:O n.0 72. de 11 de janeiro do corrente ano. 
O SerV!ç_o do Pa trimêriio --da União e a Secretaria-GerJ.l 
C-este Ministério opinam favoravelmente à reversão-." 

Tramitando na Câmara dos Deputados. a matéria colheu pa
receres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça., de 
Segurança Nacional e de Finanças. Obteve aprovação do Plenário, 
na Séssâb de 24 de novembro passado. 

No Senado Federal. manifestou-se a Comissão de Segurança 
Nac:onal, pela aprovação do Projeto. 

Trata-se de reve-rs·~o de imóvel à Caixa Econômica do Estado 
de São Paulo S.A., havendo concordância de todos os órgãos fe
derais· consultados. 

No que diz respeita ao a.o:pecto financeiro, nada vemos qu-e 
se po.ssa opor à transferência do imóvel, recomendando a apro
vação do Projeto que v~sa a necessária autorização do Poder Le
glslativo. 

Ante as razões apresentadas, conduimos pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara- n.0 90, de 1980. 

Sala das Comis.sões, 14 -de niaio de 1980. - Franco Montoro, 
_Pre::idente -- Amaral Furlan. RP.1.'1tor - Martins Filho - José 
Fragclli - 1\Iauro Bene1.·ide:3 _, Aifon'io Camargo - Amaral Pei
xoto - Raimundo Parente - Almir Pinto - Tancredo Neves. 
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - O expediente lido vai àpubli
cacão. 

Na sessão ordináría de hoje, foi lidÔ o Requer-imento n9 98/81, do nobre 
Senador Nilo Coelho, solicitando licença do Senãdo para _aceitar missão do 
Executivo. O requerimento recebeu parec-er favorável da Comissão de Re
lações Exteriores, deixando de ser votado por falta de quorum. 

Passa-se, agora, à votação do requerimento. 

O Sr. Itamar Franco (PMDB·- MG)- Sr. Presidente, peço a palavra, 
para encaminhar a votação. -

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo.a palavra ao nobre Se
nador Itamar Franco, para encaminhar a votação. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para encaminhar avo
tação.) - Sr~ Presidente, Srs. Senadores: 

O Senado vai votar, dentro de alguns minutos- se é que vai votar- a 
licença solicitada pelo Senador Nilo Coelho que, a convite do Senhor Presi
dente da República, irá à Alemanha. 

Veja, Sr. Presidente, como é que são as coisas: a OpõSição presente ao 
Senado, nesta noite, evidentemente com a palavra do Líder do PMDB, pre
sente também o Líder do PP, Sena~t;:~r Evelásio Vieira, deve aprovar a viagem 
do Senador Nilo Coelho, o que demonstra, acima de tudo, a nossa compreen
são não apenas para com o colega e companheiro representante de Pernam
buco e Líder da Maioria do Governo; mas, sobretudo, a compreensão tam
bém da Minoria que, mesmo desprezada nessas viagens intern~cionais, se 
bem que a Oposição brasileira não pretenda viajar, rrias é interessante obser~ 
var ao Senado Federal, que quando se trata de examinar tratados internacio
nais, viagens presidenciais ao exterior, o qUe vemos aqui é que acima da polí
tica internacional cessa() problem~ de ord~J? partidária. É evidente que nós, 
da Oposição, pensamos aSSiril; o Governo ê que não l?ensa, __ p9rque ~iscrimi~ 
na, nos seus convites, a Oposição brasileira. 

Tentei, outro dia, demonstrar' 'num projeto-meu _que nós, parlamentares, 
temos nossas proposições paralisadas, enquanto" ciue -as mensagens presiden
ciais têm uma velocidade supersónica. 

Se nós da Minoria não entendêssemos, como en~endemos, que o plano 
internacional deve ser eXaminado sob outra ótíç:_51._, __ ótica que, repito, o Gover
no não vê e- a própria discriminação dessa viagem à Alemanha demonstra, Sr. 
Presidente, exatamente isso: a OpoSição não" Se insurge -por nãO estar presente 
à viageril presidencial, mas ela demonstra aqui hoje que, se quisesse, estaria 
impedindo o Líder do Govern? de acompanhar Su~. Excelê_ncia o Senhor Pre
sidente da República. E, ao fazer ou tentar fazer esse impedimento,_ estaria a 
Oposição brasileira cometendo ãlgum ato indelicado ao Chefe do Executivo, 
ao nobre Líder da Maioria? Em absoluto. 

O Sr. Lufz Cavalcante (PDS- AL)- Púlnite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Com muito prazer, Se
nador. 

O Sr. Luiz Cm•alcante (PDS- AL)- Creío que V. Ex• não teJ"D, dúvida 
de que sou seu sincero admirador. 

O SR. ITAMAR FRANCO(PMDB- MG)-Muitoobrigado.A recí
proca é verdadeira. 

O Sr. Luiz Ca\•alcante (PDS --AL) - Mas vou lhe fazer uma pergunta 
de ·~amigo da onça:·~_seJosSe convidado para ir acompanhar o Presidente, V. 
Ex• iria? ---

0 SR. ITAMAR FRANCO (PMDB ~MO)- Senador Luiz Cavalcan
te, V. Ex', como eu, é um homem cartesiano, da lógica eda verdad~e matemã
tica, e sabe que iss? ja~-~ispoderia acontecer. NóS, cartesianos, que vivemos 
mais no mundo dos números, àa Matemática, gostamos- sempre de examinar 
fatos positivos e não hipóteses. Portanto, estaria enganando a mim mesmo e à 
minha formação de ordem técnica, se examinasse o "''sim" de V. Ex• 
Desculpe-me, a amizade é profunda, o respeito 6 muito grande, mas acho, Se~ 
nadar Luiz CavalCãilte, siilCCramente, que se nós exaniiriarrtos- ~o fazeinos 
sempre com o maior critériO o aspCcto iiitein3cional, diferente do problema 
partidário -; creio que o meu Líder poderia tef sido convidado, creio que o 
Líder do Partido Popular deveria ter sido convidado também;_ creio que os 
Senadores Marcos Freire e Evelásio Vieira -poderiam_ter sido convidados
S. Ex•s definiriam- Se- irüiin ou não. Mãs aí, sim, Cstaria, jâ não digo justiça, 
mas a eq-O:idade que a Minoria demonstra aO exa!ninai quã1quer lli;pecto de 
ordem internacional, aspecto- repito- Sr. President~, em que nós, Mino
ria, sempre coloca:mos·o-- Brasil acima das questiúnculas partidárias. 

O Sr. Mauro Bene~·ides (PMDB- CE) -V. Ex• permite, nobre Sena-
~~ . 

O SR. ITAMAR FRANCO(PMOB- MG) ::..._Pois não, nobre Sena
dor. 

O Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Estou ~companhando • curso 
do pronuncfamento de V. Ex~ e acredito que o arremate, a peroração servi~ 

rã o para evidenciar a grandeza com que nos posicionamos nesta Casa. S essa 
grandeza contrasta, lamentavelmente, com posições como a que onten ado· 
too a Maioria no plenário do Senado Federal, suscitando, pelo que en ~ndi, 
até aquele protesto si!ente, mas significativõ, do nobre Senador Luiz C J.val
cante, que veio ao plenário, no momento em que seus companheiros de Parti
do- daqui saíam p"ara impedir que um Senador da Oposição prestasse:, em 
nome da Casa, uma homenagem à categoria profissional dos Assistentes So
ciais, na data que lhes era consagrada. O eminente vice-Líder, no caso o Sena
dor Bernardino Vi~ma, para quem declinei o objetivo do pronunciamento, 
dentro de uma linha de intransigência e inflexibilidade, que jamais se casa
riam Com o seu posidOnamerlto, anteriormente tranqUilo nesta Casa, quase 
que impedia que o Senado_federal homenageasse os Assistentes Sociais. Mas, 
S. Ex• me disse que cumpria uma orientação da sua Bancada emanada do Se
nador José Lins de Albuquerque, que também, certamente, não queria que se 
homenageassem os Assistentes Sociais. · 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Senador Mauro Benevi
des, entendo a revolta de V. Ex•, entendo a sua insatisfação, mas tenho a im
pressão, não defendendo o Senador Bernardino Viana, que não precisa de de
fesa; talvez S~ Ex• tenha recebido ordens, mas, de quem? Ordens exatamente 
da Liderança, a quem vamos permitir, hoje, que viaje para o exterior. O Sena
dor Bernardino Viana é um homem de Partido e, por certo, como vice-Líder, 
deve ter recebido aquela ordem: peça verificação de quorum. Essa mesma ve
rificação -âe quorum, Sr. Presidente, que -eu poderia pedir neste instante. E até 
faria um suspens-e, porque não sei ainda se vou pedi-Ia. Porque o Senador 
Mauro Benevides, eu que estava tranqUilo, já me lembrou o fato de ontem, e 
esse episódio de ontem faria com que, então, pedíssemos essa verificação de 
quorum. E seria terrível essa verificação- de quorum, Sr. Presidente, porque 
obrigaria, por certo, a V. Ex• tocar esta campainha por horas, horas e horas. 
E o nobre Líder do Governo perderia essa viagem; uma viagem que nós sabe
mos ser proveitOsa para o Senado Federal. Mas, Sr. Presidente, V. Ex• não 
precisa ficar preocupado, eu não vou pedir verificação de quorum. Quero ape
nas demonstrar que a Oposição brasileira não é intransigente, que a Oposição 
brasileira tem suas compreensões e, acima de tudo. em se tratando de uma 
viagem internacional de acompanhamento do Senahor Presidente da Re
pública, nós colocamos os atas internacionais, os fatos internacionais acima 
de problemas partidáiios. O Governo - isstJ é preciso ficar claro- continua 
sem grandeza, Sr. Presidente. 

O Sr. Eve!àsio -Vieira (PP_- SC)- PÚmite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- Com muito prazer, 
nobre Senador Evelásio Vieira. 

O Sr. Evelásio Vieira (PP - SC) - Não só no aspecto internacional, to~ 
' das as iniciativas do Goverrio em favor da Nação sempre encontraram apoio 

da Oposição nesta Casa. Não há um elemento do PDS que possa dizer que 
nós nos negamos à aprovação de qualquer matéria de interesse da Nação. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG)- V. Ex• tem razão e ago· 
r a me ocorre um exemplo recentíssimo, quando aprovamos uma emenda des

, tinada a beneficiar a Cruz Vermelha dos Estados. Também permitimos apro
VaÇãó ·daquela emenda da Cruz Vermelha, exatamente na mesma situação em 
que estamos nesta noite. 

Mas, Sr. Presidente, era o encaminhamento que queria fazer, na espe~ 
rança de que um dia possamos ter no País di~igentesque entendam que no 
plano internacional a decisão é de todos e não de uma fase governista, ape
nas. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. José Lins (PDS- CE)-- Sr. Presidente, peço a palavra para enca-
minhar a Votação. -

O Sr c A/mír Pinto (PDS ....:. CE) ....: Ê para encaminhar? O Regimento 
proíbe apartes em encaminhamento de votação! 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -1': encaminhamento de votação 
e.não- se.permi-i-ciri -apartci.--A-Mesi, àe uma maneil-a liberal, permitiu, já que 
os_ demais Senadorçs poderiam também falar. De modo que foi um gesto Iibe
r:Cd, f9ra"do Regimento, mas_ 9entro da _natJ,I.ral compreensão dos Srs. Senado-
res. 

Concedo a palavra ao nobre Senador José Lins, para encaminhar a vo
tação. 

O SR. JOSÉ UNS (PDS- CE. Para encaminhar a votação.)- Sr. Pre
sidente, quero agradecer ao ilustre Senador Itamar Fran-co que, sem dúvida, 
tefl} ra?:ão de dizer que, se quisesse, neste momento poderia impedir a viagem 
do Líder Nilo co~Iho à Alemanha, acompanhando Sua Excelência o Senhor 
Presidente da República. :1:: um gesto de grandeza de S. Ex•, que poderia ter 
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sido maior se não üvcsse levantado a questão. Mas, nem por isso S. Ex• des
merece a nossa admiração e "até a nos~a gratidão por este gesto de bondade. 

Seria, Sr. Presidente, extremamente melancólico se, neste momento, nós, 
os colegas do Senador Nilo Coelho, nos negâssemos a aprovar a autorização 
para que o Líder viajasse. 

Mas, agradecida assim a bondade do nobre Senador ltamar Franco, eu 
queria fazer referência ao aparte que lhe deu o nobre Senador Mauro Beneví
des. O Senador Mauro Benevides, ontem, estranhou que o Senador Bernardi
no pedisse verificaçãO de quorum para continuação de uma reunião que, evi
dentemente, não tinha número. Isso tem sido feito pela Oposição muitas ve
zes. Mas, agora, acho que S. Ex• tinha que pensar um pouco que a Oposição 
vem, há 5 meses, impedindo votações nesta Casa. e no momento e.m que o 
PDS, usando de um direito que lhe assiste, pede a verificação cte quontm, de a
cordo com o Regimento, S. Ex• acho que nós estamos cometendo um pecado, 
um crime. Mas o píor é que S. Ex' ainda diz que o Senador José Uns impediu 
que se prestusse uma manifestação a uma classe que merece a gratidão de to
dos nós, do Pais, que é a classe dos Assistentes Sociais. E se eu peço a palavra 
neste momento é para saudar também ao ilustre Senador Mauro Benevides 
que nós fazemos, também, nossa, na certeza de"que todo o País admira o tra
balho que essa nobre classe vent prestando, já hã muitos anos, e principal
mente, Sr. Presidente. no Nordeste brasileiro, onde t_odys os programas de 
t.:olonização, inclusive na agricultur<:~ irrigad__a, multas veZes por mim conduzi-
dos em vários rrojetos por todos os Estados da região. _ 

Acredito que nós não teríamos conseguido os resultados que, hoje, esta~ 
mos conseguindo, não fosse o' extraordinário_ trabalho, a dedica cão da classe 
dos Assistemes. Sociais. 

Agradeço, portanto, ao Senador Mauro Benevides, a oportunidade que 
me deu de fazer essa justiça. aos Assistentes Sociais do Brasil. 

Muito obrigado. (Muito bem.') 

O Sr. -Marcos Freire (PMDB - PE)- Sr. Presidente peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Marcos Freire, para encaminhar a votaçà_o, como Líder. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE. Para encaminhar a votação. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Pr_esjdente, o agrad~cimento do Senador José 
Lins, a esta altura, não se referiria, apenas, à nossa concordâncía- que nin
guém por sinal questionou- quanto à viagem do Líder do_ Governo, a com~ 
panhando o Presidente da_ República ao exterior~ _ 

S. Ex•, sem dó vida, estende esse agradecimento, agora, à oportunidade 
que teve de reparar a ausência do PDS, ontem, na homenagem ao Assistente 
Social; porque se e-Senador Mauro Benevides, em nome do PMDB, ontem, 
comemorou a data, o fez, graças à nos~a presença, apesar da obstrução e da 
ausência do PDS. _ ~ · 

E, agora, o próprio Líder do PDS só-pôde rep-ãrar a sua ausência de on
tem, graças à nossa presença aqui. 

O Sr. José Uns (PDS - CE) - Mais uma grandeza de V. Ex• 
O sR: MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Mas eu não viri& à tribu

na, desde que o Senador Itamar Franco já encamin.hõu ã- votação, se não jul
gasse oportuno um adenda às considerações feitas pelO ilustre representante 
de Minas Gerais quando S. Ex', por exemplo, registrou que a orientação do 
Executivo é de apenas integrar parlamentares pertencentes ao seu Partido em 
suas missões ao exterior. -

Isso vem ocorrendo, Senador Itamar Franco, inclusive, em outros tipos 
de viagem no âmbito interno, que causa estranheza, a exemplo do que ocor
reu recentemente na famosa sessão extraordinãria d8. SUDENE, para tratar 
do problema da seca do NORDESTE, assunto que foi exaustuvamente deba~ 
t!do nesta Casa e que quando o Senhor Presidente da República mobilizou 
toda uma infra~estrutura -:._ que não é de Sua Excelência, pessoalmente falan
do. mas que é do poder público__: apenas convocou para acompanhá-lo ao 
Nordeste e tratar dos problemas do Nordeste, Parlamentares do PDS; Depu
tados e Senadores, e não foi apenas O Líder do Governo, se não me engano o 
número de parlamentares chegou a sete ou ofto --talvez S. Ex•, o Senador 
José Lins pudesse escJarecer aqui. Foi Parlamentar d~ta_e da outra Casa, Se
nadores e Deputados, todos do PDS e o único SenadClr da Oposição que ten~ 
tou se integrar - log-icamente não na comitiva- presidencial, realmente nunca 
tivemos esse propósitO, _:-noS trabalhos que ali se desenvolveriam, foi impe
dido de falar. 

Então, acheí que no momento em que o Senador ltamar Franco colocou 
esse problema- do alij<iinellto- de que a Oposição tem sido vítima, na partici
pação de certas missões, a exemplo da que estou me referindo, no Nordeste, 
nào teria -se-ntido uma reunião daquela magnitude, com aquela finalidade, da 
exclusão de integrantes dos Partidos de Oposição - parece-me importante 
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mostrar que a Oposição, neste Congresso Nacional, não é aquilo que eles di~ 
zem: "OposiçãO -intransigente, Oposição sistemática, Oposição que nüo é 
~.:onstrutivu." Nós estumos dando sobejamente provas sucessivas, Sr. PieSi
deOLc, de que apesar da discrimfriaÇâo com que somos permanentemente atin
gídós pelo Governo, apesar disso, estamos aqui, como ocorre nesse instante, 
para assegurar aquilo que a Maioria não consegue assegumr. 

Ontem, eu disse que as Oposições, a Minoria, não permitiria que se im~ 
pedisse o funcionamento do Senado Federal, como se tentou fazer ontem; à 
tarde, faz upenas 24 horas q_ue a sessão do Senado Federal só se realizou 
graçus_aos Partidos de Oposição, a Minoria aqui representada. 

Pois bem, mal sabia cu que poderia ter dito ontem que a Minoria assegu
raria, não apenas o funcionamento do Senado Federal, mas seria a Minoria, 
seria a Oposição, que asseguraria a viagem do Uder da Maioria ao exterior, 
integmndo a comitivu presidencial, porque se dependesse da Maioria, bJst:.~ 
contar Sr. Presidente. bastava que nos retirássemos e pedíssemos verific:.tç~h 
de quorum e o Sr. Senador Nilo Coelho não tH.: •.. np<mharia o Senhor PJesi
dente da Repúblka, porque a sua Maioria aqui Jt.JV' 1pan.-l't", sequer, paw 
<--tutorizar a viagem de S. Ex.,_ à Alemanh<.~. 

O Sr. ,1.fauro Benerides (PMOB- CE)- Neste momento a MinüriH é 
Muiorla no Senado. 

OSR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Nõo upen • .s neste momen
to, Senador Muuro Benevidt.:s. A Minoria, frágil, débil. e~tu Minoria tem-se 
mostntdo Maioria nesta Casa, em favor daqueles objetivos que julgamos vil li
dos. 

Achamos que é muito justo que o Senador Nilo Coelho ;.~çomnanhe ·>Se
nhor Presidente da República à Alemanha. 

O Líder do Governo, por certo, nestas 70 ou 90 how .... '11 que o CL ~do 

Governo vai permanecer no tt!rritório da Alemanha, lev, .. ~ '>P 1'••!JlOS ~sta 
Casa em que -os problemas tanto têm sido debatidos, ~tldu.,_ .... Jderen,_ ao 
problema nuclear. Eu i.K'fedito que urna viagem de~•<1. do Senhor Presidentt
d<--t República, vai aproveitar paw tentar Jr:bater asp ... ctos vários do A(.:ordf1 

Nuclear Br;.~sil-Alemanha. porque é um assunto que, ainda hoje, é extre11: 
mente questionável. 

Portanto, Sr. Presidente, o que desejei fazer foi mostrar a posição da V
posiçi'ro: a OpostçUo, que não está pedindo nuda em troca, aqui está po1lt. 
acha que é válido que o Sr. Li der do Governo acompanhe o Presidente da t<.~· 
pública ao exterior. Aqui est<i, portanto, sem condicionar nada, mas quer que 
fique registrado que esta atitude se ínsere dentro de todo urn procedimento 
patriótico do qual a Oposição não se afasta~ os partidos polítír.:os- Partido 
Popular, o PMDB ~tem, exatamente, mostrado que não quer radicaliz<:tr e, 
por isso mesmo, é com satisfação que nós nem sequer cogitamos de impedir 
essa viagem do Líder do Governo. 

Que o Líde( _do Governo vil, que S. Ex• faça boa viagem, que S. Ex• t... 
nhu. bom regresso e nos poss~ fornecer aquilo que o Sr. Senador Itamar Fran 
co já tentou, através de projeto, institucionalizar: uma prestação de cont..~_:. ~ 
ficiente do Presidente da República nessas viagens que Sua Excelência vive fa
zendo, já que ainda não se conseguiu essa institucionalização, que S. EX• nos 
preste conta quando aqui chegar. 

Portanto, S. Ex' vá, com os bons votos du Minoria, com os bons V'too;; 

de feliz viagem e os necessários votos para que S. Ex• efetive essa vial .!11'. 

t .'11uito bwn! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE_ (Passos Pôrto)- l:.m vo.. o o requerimento. 

O Sr. Ewdásio Vieira (PP - SC) -Sr. Presidente, 1 :ço a palavra para 
encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Pussos Pôrto)- Concedo a ralo'"· para enca
minhar a votação, ao nobre Líder do Partido Popular, Sr. Senador i:vclásio 
Vieira. 

O SR. EVELASIO VIEIRA (PP- SC. Para encaminhar a votação Sem 
revisà;o do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Há várias razões que nos levam a ser inteiramente favoráveis à ída do 
Líder do Governo, Sr. Senador Nilo Coelho, à Alemanha, integrando a • omi~ 
tiva presidenciaL Uma das razões, e razão forte, ê que o Sr. Senador 1\lilo 
Coelho, homem muito dedicado aos estudos, muito observador, procur<~.rdo 
em todas as oportunidades recolher subsídios para se preparar, se capacitar 
melhor no cumprimento da sua missão --na defesa da der tocracia, em favor 
das liberdades, dos direitos humanos, da igualdade- na convivência durante 
72 horas, na Alemanha, com os líderes políticos 1 com a le.sislação político
eleitoral existente naquele pais, onde a palavra casuísmo não existe, onde a al
ternância do poder é normal, o Líder do Governo faça essa constatação, essa 
observac:;ão, recolha esse subsídio e retorne ao Brasil para lutar conosco, para 
que o Governo defina as regras eleitorais V'ra as eleições vindouras. 
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Essa é a nossa expectativa e, só isso, justificaria a nossa posiçàt; Llvorâ
ve! à ida do Líder, Senador Nilo Coelho, à Alemanha, integrando a comitiva 
do Presidente da República. (Muito bem!) 

sa.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau~ 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, fica o Sr. Senador Nilo Coelho autorizado a 

aceitar a missão do Executivo. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Sobre a mesa, expediente que 
vai ser lido pelo Sr. {9-Secretârio. 

E lido o seguinte 

Em 15 de maio de 1981 
Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do 

País no período de 17 a 19 de maio corrente, para, devidamente autorizado 
pelo Senado, na forma do art. 36, § 2o, da Constituição e art. 44 do Regimento 
Interno, participar da comitiva do Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública em visita oficial à República Federal da Alemanha. 

Atenciosas saudações, - Nilo Coêlho, Lfder do Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O exped[ente lido vai à publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 25, de 1980 (n• 56/80, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto da Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Preve
nir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos Sobre a Renda, firma~ 
da entre a República Federativa do Brasil e a República Argentina, 
na cidade de Buenos AireS, a 17 de maio de 1980, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 147 e 148, de 1981, das 
Comissões; 

- de Relações Exteriores: e 
- de Finanças_. 

Em discussão o projeto. (Pausa) 

O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO {PMDB- MG. Para discutir o projeto.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Para encaminhar a V. Ex• a seguinte emenda: 

EMENDA No I 
(De Plenário) 

Ao Projeto de Decreto Legislativo n'i' 25, de 10~0 

Dê-se ao artigo i"' a seguinte redação: 

"Fica aprovado o texto da Coriveflção-Pestinada a Evitar a 
Dupla"[ ibutaç5o e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impos~ 
tos sobn.: a Renda, firmada entre a República Federativa do Brasil e 
a RepúbiH.:.d Argentina, na Cidade de Bue:nos Aires, a 17 de maio de 
1980, com ressalva quanto ao item 29 do artigo II, da referida Con
venção." 

Justificação 

O Projeto de Decreto Legislativ-o ora submetido à apreciação desta Casa 
tem por objetivo aprovar o texto da Convenção firmada entre o Brasil e a Ar
gentina '"destinada a evitar a_ dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em 
matéria de impoStoS sobre -ã- renda". · 

Ocorre que õ 1fem 2 do artigo II do ato internacional em questão ~â uma 
amplitude desmesurada aos impostos abrangidos pelo texto na medtda em 
que estipula: 

"''A presente Convenção se aplicará lamhém a i{üaisquer impos
tos idênticos ou substancialineiz(e- Senielhantes que forem posterior· 
mente introdu: idos, seja em adição aos_c~xistente~.seja em sua substi
tuição. As autoridades compefen.tes dos Estados Contratantes 
notificar-Se-ão ·mutuamente sobre qualquer modificação significati
va que tenha ocorrido em suas respectivas legislações tributárias.'' 

É notório que rege a matéria fiscal em nosso sistema jurídico o princípio 
da reserva legal o que veda a possibilidade de se conceder beneficias exclusões 
ou compensações tributárias a não ser através de ato normativo competente. 
Estipular que as benesses criadas pelo Acordo serão aplicá.veis aos impostos 
"'' ... que forem posteriormente introdUzidos ... " na legislação interna desde 
que"" ... substancialmente semelhantes ... " aos contemplados no texto do acor
do, obviamente atenta contra o supramencionado princípio porquanto, além 
de legislar para hipótese futura incerta, o faz de forma altamente comprome
tedora para a soberania nacional pois restringe a própria ~apacidade do legis
lador de exercer plenamente sua atividade. 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1981. - Itamar Franco. 

Sr.Presidente, era a emenda que queria encaminhar a V. Ex• 
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Continua em discussão o proje

to e a emenda oferecida pelo nobre Senador Itamar Franco. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-los, declaro encerrada a discussão. 
A matéria volta ª's c;omissões_ competenteS em virtude do recebimento de 

emenda de plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Item 2: 

DiscUssão, em turno único, do Projeto de Resolução nç 24, de 
1981 (aprese-ntado pela Comissão de Constituição- e Justiça como 
conclusão de seu Parecer n'i' 162, de 1981), que suspende a execução 
do parágrafo úniCo do art. 79 do _Decreto Municipal n9 12.490, de 29 
de dezembro de 1975, de São Paulo. 

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 RESOLUÇÃO No 24, DE 1981 

Suspende a execução do parágrafo único do art. 7P do Decreto 
Municipal n' 12.490, de 29 de dezembro de 1975, de São Paulo. 

O .Senado Federal resolve: 

-Artigo único. ~suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos de de~ 
cisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 9 de outubro de 
l_980, a execução do parágrafo único do art. 7~ do Decreto Municipal n9 
12.490, de 29 de dezembro de 1975, de São Paulo. 

Sala das Comi.Ssões,_6 de maio de 1981.- Aloysio Chaves, Presidente
Amara/ Fur!an, Relator- Muri!o Badaró- Moacyr Dai/a- Raimundo Pa~ 
rente - Ld::aro Barboza -José Fragelli - Bernardino Viana- Hugo Ra
mos. 

o SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Esgotada a matéria constante 
da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Dejandir f)alpasquale. 

O SR. DEJANDIR DALPASQUALE (PMDB- SC. Lê o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Realizou~se, durante a última semana de abril, em Curitiba, o I Encontro 
Brasileiro de Agricultura Alternativa, com o objetivo de confrontar e ordenar 
experiências e estudos, levando em conta o homem e o ambiente, para a me
lhoria do desempenho agrícola no País, participando da reunião cerca de mil 
profissionais ligados ao setor. destacando-se, entre os conferencistas, os agrô
n6rilos Jo~é Lutzemberger, luiz Carlos Pinheiro Machado, Ana Maria Pri
mavesi, Adilson Paschoal e Delson Guazoni e, dentre os técnicos catarinen
ses, _o engenheiro agrônOmo Moacir Betti, d~a ACARESC, que apresentou um 
resultado prático sobre a tecnologia adaptada para distribuição de adubo or
gânico em pequenas propriedades rurais. 

Pela primeü·a vez, num encontro desse porte, o problema da substituição 
de insumos sofisticados por matéria orgânica, na agricultura, é abordado 
num encontro desse_ porte. Aquele conferencista citou a experiência de 
Yoshio Tsuzuki, agrônomo japonês, no Brasil há 26 anos, que nos trouxe a 
novidade da mícrõanâlise dos solos e adUbOs, com aparelhagem 37pônica-. 
Formado pela Faculdade de Agronomia de Osaka, Tsuzuki trabalho!J na 
Cooperativa de Cotía, como técnico orientador, antes de ingressar rla Bayer, 
onde, durante cinco anos, examinou o problema da pfodução de inseticidas, 
fungindidas e pestiCidas. Deixando a ãtividãdC: ·com .adubos químicos e ma
téria orgânica, passou a fazer pesquisas com a matéria orgânica utilizaJa na 
recuperação dos solos. 
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Relatando sua experiência no setor, assinalava esse técnico, numa entre-. 
vista a O ES!ado Agrícola. de 24 de abril útlimo: 

"Antigamente, os Javraaores da Alta Sorocabana, Onde morei 
15 unos, colhiam 200 a 300 arrobas de algodão, 200 a 300 sacos de 
amendoim e 50 a 80 sacos de feijão por alqueire, sem adubos e s_em 
inseticfdas. Vindo o consumo de adubos químicos, aumentou a inci
dência de pragas, apareceram várias doenças e houve necessidade de 
incrementar o uso de inseticidas. No fim, a Iãvoura não apresenta 
lucro, pelo alto consumo desses insumos. Com o café e outras cultu
ras, acontece a mesma coisa. Assim, prevendo o destino da agricul
tura química, comecei a estudar a agricultura orgânica, a fim de me
lhorar a produtividade da lavoura tropical." 

Inicialmente, Yoshio iniciou o cultivo de verduras e frutas sem o empre~ 
go de adubos químiCos e defensivos e hoje comercializa vinte espécies de hor~ 
taliças, com lucro muito razoável, enquanto também dirige a Atrotécnica São 
Paulo s; A., que pesquisa a tecnologia do emprego do adubo orgânico, com 
ótimo resultados na cultura do mamão, da pimenta-do~reino e frutíferas de 
folhas caducas na região temperada. Para caquis e castanhas não usa nem 
carpas e produz em média 100 a 150 quilos por pé, cada safra. 

O Ciclo Natural 
No seu pomar, observou o agrônomo japonês que, no inverno, o chão 

fil:a coberto de folhas caídas, enquanto os raios solares elevam a temperatura 
do sÓ lo, acelerando a atividade dos microorganismos na matéria orgânica em 
decomposição. Reduzidas as camadas de folhas. caídas, as ervas de inverno de 
menor porte desenvolvem-se bem e, no fim da primavera, as folhas novas das 
fruteiras cobrem o chão, desaparecendo aquelas ervas, algumas espécies i nati
vas até o ano seguinte. Esse cíclo natural rejuvenesce o _solo, com a ação de 
microorganismos, minhocas e insetos, com mais de 25 espécies fixadoras de 
nitrogênio, ·tanto quanto as tempestades. Os ácidos orgânicos desses microor~ 
ganismos e das chuvas dissolvem as partículas do solo, fornecendo nutrientes 
às plantas, absorvidos diretamente pelo caqui e pela castanha e, quando por 
estes rejeitados, consumidos pelas ervas que, decompostas, alimentam aque-
las fruteiras._ 

Nesse pomar, seu dono aplica esterco de galinha e seus compostos duas 
vezes por ano, somente uma pequena parte de termofosfato, farinha de ossos 
e calcário dolo mítico. 

Salienta Yoshio que o solo conténl muito potássio, podendo fornecê-lo 
às plantas por mais de mH anos, mas não aproveitável diretamente, senão dis~ 
solvido pela ação das chuvas, pelos microorganismos e pela própria raiz -da 
planta. Assim, a adubação potássica só é-necessária em_ certas plantas, como 
as hortaliças. Cinza de madeira, capim e esterco de galinha, num composto, 
constituem um ótimo adubo natural. A adubação química da pimenta~do~ 
reino prodUz, no quútO oU quiitf.O ano, a fusariose, m~t_ando o pimental, o 
que não ocorre com o emprego do adubo orgânfco. 

O agrônomo ja-ponês cita o emprego do recondicionador do solo, misto 
de ligno-celulose e h uma to de cálcio: uma tonelada custa 1.700 cruzeiros e 
equivale a 60 toneladas de esterco. Outro resíduo de excelente emprego na re~ 
cuperação do solo é um resíduo da fermentação do álcool tratado co_m ácido 
sulfúrico, exCelente para substituif a a-PJicação de adubos químicos em solos 
tropicais. -

Esses sistemas, na cultura do mamão amazónico (papai o), aumentam a 
produção em vinte por cento, enquanto o gasto se reduz de 160 a 60 cruzeiros 
por pé. 

No combate às pragas, além da aplicação da matéria-Orgânica, deixa-se o 
mato crescer após a colheita, pois-a matéria orgânica que 'pOdem fornecer à 
adubação é de 10 a 20 toneladas por hectare. Não há ervas daninhas, mas to~ 
das são úteis para Tsuzuki, que ensina a fzer um compostO ol-gânico curtido: 
uma camada de 20 a 30 cms. de capin1 cortado, outra de cinco cms. de esterco 
de galinha, uma camada fina de cal e uma de terra boa, para acelerar a fer
mentação. Tudo ísso em várias camadas horizontais, até um metro e oitenta, 
cobertos com capim seco, para proteção contra as chuvas. 

Quanto as leguminosas para adubaçâo.verde, a melhor é o guandu. Além 
da adubação orgânica, aconselha~se a rotatividade da cultura. 

"Sou contra os herbicidas- diz Yoshio - exceto para a Cu! tu~ 
r a em grande escala, como a da soja e a do trigo. A aplicação do her~ 
bicida afeta o desenvolvimento das raízes finas das plantas, o que se 
verifica, facilmente, na fruticultura. Devemos aprender a conviver 
com as ervas, pois elas não são maléficas." 

O Manejo Ecológíco 

A tendência, hoje, depois dos desgastes dos solos e da agressão ecológica 
provocada por pesticidas químicas, inclusive poluindo os rios e matando sua 
fauna, é procurar uma agricultura mais aproximada dos cultivos naturais. 

Naquele Congresso de Agricultura Alternativa que vimos citando, a Pro~ 
fessora Ana Maria Primavesi, formada pela Universidade Rural de Viena, re· 
sTôiildo no Brasil desde 1948, sustentou que a lavoura biológica não êalternaM 
tiva, mas imperativa, pófque considera a terra uma base sagrada, ··com a mis
sãO de produzir, em primeiro plano, alimentos para desenvolver a saúde e a 
inteligênda da Nação". Não se trata, portanto, de apenas substituír os aditi~ 
vos químicos ou as substâncias Sintéticas por ilaturais e biológicas, para sal~ 
var 6 ambiente de uma poluição ameaçadora, senão de obter melhores resul~ 
lados económicos. 

Acrescenta essa cientista:: 

~~Portanto a consefvação dos solos e do meio ambiente depende de 
uma filosofia honesta e responsável, que sirva à comunidade c gaM 
r anta a sobrevivênciã das gerações futuras. Assim, a agricultura bio· 
lógica, que trabalha com métodos ecológico.s, não é uma substi~ 
tuição de fatores, mas uma revolução moral, na qual o homem se 
sente irmanado à natureza, manejando~a com zelo, em lugar de 
explorá~ la, exaurí~Ia e destruí~la na procura de lucros fáceis e ime-
diatos." 

Lembrando que todos esperam da agricultura a salvação do nosso ba· 
lanço de pagamentos, com a produção de álcool combustível e bens de troca 
que sustentem a indústria, observou a Professora Primavesi: 

"Mas, para isso, não podemos usar métodos importados, pró· 
prios à produção em solos temperados, resfriados pela neve e mo· 
lhados pelo degelo. Toda a tecnologia importada visa ao contrário 
do que a planta tropical necessita, uma vez que foi desenvolvida 
para condições frias e temperadas. Por isso nossos riscos climáticos 
são elevados." 

Depois de ressaltar a importância da matéria orgânica e dos ingrediCntes 
mineraís nri recuperação do sofo~ -assinalou que uo seu manejo faz pelo ali
mento e pelo pH, pois os organis~_os do solo vivem numa cadeia alimentícia, 
servindo os de proteína inferior aos de proteína superior, o que é válido até 
para os micróbios, pastados pelas amebas". 

··.t assim que se instala o eqUilíbrio entre os seres vivos que estão 
no solo. Se não houvesse um controle mútuo - assinala aquela 
cientista - delitro de um ano o mundo inteiro estaria coberto por 
uma camada de um metro de espessura, composta somente de ame~ 
bas." 

Salientou, em seguida, que tanto a monOcultura, como a falta de matéria 
orgânica e a exposição ao sol e â chuva criam pragas e estes, também prejudi~ 
cial a incidência de ventos, a adubação unilateral e o uso freqUente de deterM 
minado defensivo. 

Também em vista do preço crescente dos insumos agrícolas, impõe-se a 
lavoura biológica, que leva a um modelo auto-sustentado. Se a lavoura conti~ 
nua r- predatoriamente praticada, .~orno hoje, ela se tornar~ improdutiva. 

Volta ao Passado 

Um dos presentes ao I Encontro Nacional de Agricultura Alternativa foi 
o engenheiro agrônomo Valdo Cavalet, diretor do Centro de Estações experi
mentaiS-da Universidade Federal do J;>aranâ, que declarou não ser a agricul~ 
tura orgânica nenhuma novidade, mas, simplesmente, aquela praticada pelos 
nossos avOs, ãdotadas "novas técnicas de plantio, conservação de solo e apri~ 
moramento de sementes e colheitas". Em lugar de produtos químicos, tenta
mos aproveitar, ao máximo, tudo o que a própria terra oferece. 

Referindo~se a uma experiência feita na UFP. na produção de hortaliças 
em suas fazendas, sem qualquer resíduo de defensivo, disse: 

''Ao contrârio do que pensavam professores e alunos, as perdas 
nas hortas, com pragas e doenças, foram quase insignificantes, a 
ponto de não compensar o uso de defensivos. As técnicas naturais 
têm dado resultados melhores, aumentando a produtividade doso~ 
lo, com custos de produção inferiores a lavoura tradicional". 

Salientou que, na adubação, se usam folhas secas, sobras de comida, es~ 
t_erco de gado, palha de arroz, feijão, milho e café, concluindo: 

··o que estamos estudando agora é como transpor essas expe~ 
riências em agricultura alternativa para a agricultura expansiva, ou 
seja; aquela realizada em grandes âreas de soja e trigo. Está provado 
que os agroquímicos, por causa de seu uso maciço e indiscrími!"::tdo, 
estão-se tornando inefic~es em algumas lavouras do Estado do Pa
raná". 

Senhor Presidente: 
Se outros resultados não houvesse trazido o I Encontro Brasileiro de 

A~ricultura Alternativa, a que estiveram presentes vários agrónomos catari-
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nenses, teria tido a oportunidade inestimável de levar a discussão esses impor
tantíssimo problema: se os adubos químicos e os desfilhantes são cada vez 
mais caros, além de nefastos resultados ecológiCos, a volta a adubaç~o orgâ
nica tradicional não_ significa, apenaS, a economia de gastos com esses sucedâ
neos artificiais, mas-o ·aume_ilto_ da produtividade, a melhOr defesa do-solo e 
dos rios, em suma;u-rrra ressurreição da velha agricultura, sob a inspiração de 
modernos modelos_ de plantio, cultivo e colheita. 

Certamente esse aspecto, do aumento crescente_ do emprego de insumos 
cada vez mais Caros, principalmente os fertilizantes químicos, os desfolhantes 
e os pesticidas, além de envolver uma ameaça ecológica contribui para um 
grande incremento dos custos, outros merecem especial atenção, nas ativida
des agropecuárias, qual seja o dos incentivos creditícios. Se, na verdade, nos 
dois últimos anos houve maior apoio dó crédito oficial à lavoura ç à pecuária, 
o último aumento dos juros não se revelou nada_animador, apesar do que se
rã possíVel, este ano, uma colheita de grãos quarenta-por cento superior à do 
ano passado, 

Mas, além da assistência creditícÍa'e da gar3.ntia de preÇOs- mínimos, o 
desenvolvimento agrícola exige, também, mais eficáda: na assistêilcia pteví
denciária, que tem levado muito poucos benefíciás-a lavoura, prinCipã.lmente 
depois da prática desativação do FUNRURAL~ 

Reclama da FAESC 
Sob esse aspecto) a Federação da Agricultura do Estado de Santa Catari

na, juntamente com __ o_s Sindicatos Rurais do Estado, vem promovendo en
contros regionais, parã analisar o Projeto de Lei Complementar que estende 
ao campo o regime-previdenciârio Urbano; além do mais para propiciar sua 
fixação à terra, evitando-se o catastrófico êxodo rural, que resulta em graves 
problemas para as comunidades urbanas. 

Entende a classe que "a extensão de todas as vantagens previdenciârias 
ao produtor rural garantirá não apenas ·a melhoria de sua posição social, mas, 
sobretudo, lhe trurá_uma __ situação condigna de ser humano, dando-lhe iguai~ 
condições ao homem urbano". 

Em recente memorial, aquela federação _c_on_g_QJdou __ erp_ CQntribuir com 
valores superiores aos estabelecidos no Projeto de Lei Original, "porém não 
<lceita, em hipótese alguma, que, aos empregados rurais, tais contribuições in
cidam s·obre o valor dQs produtos rurais, comercia1izados no exercício ante
.: ·r". Ao contrário, o custeio deve ser tripartido: contribuição de oito por 
cento sobre o salário recebido no mês ,anteriort quanto ao empregado rural; 
contribuição de até dezesseis por cento sobre o salário contributivo, quanto 
aos trabalhadores avulso e_ autÇnomo; no que tange aos empregadores, até 
oito por cento sobr_c o valor total dos salários realmente pagos aos seus em
pregados; ou até dezesseis por cento sobre o_ respectivo salário de contri
buição, ob(!deçendo-s_ç _ _ps valores mínimos e máximos. 

Quanto a aposentadoria por tempo de serviço, seria ·conceQida ao segu
rado com 55 a_nos de idade no mínimo, tendo contribuído durante trinta ou 
trinta e cinco anos, excetuadas as aposentadorias especiais e- os abonos de 
permanência no serviço. 

Tais, cm rlí.pida abordagem, os problemas principais da lavoura: a defesa 
do solo, com a redução concomitante dos investimentos com os insumos, 
obtendo-se, simultaneamente, produtividude e lucratividade màis aitàs, adO
tactos os métodos da lavoura biol_ógici, com--tüha abordagem técnica de 
olientaçUo ecológica; o ·inçremento ao crédito, com a concomitante garantia 
de preços mínimos; a melhor defesa do hvmem do campo, representada pela 
atualização da previdência rural, em moldes assemelhados aos da previdência 
urbana, sem importar, no entanto, crescentes sacrifícios para a classe empre
gadora, que sempre paga aos seus trabalhadores um apreciável salário indire-
to. 

Trazendo ao conhecimento desta Casa os pronunciãinei1tos do I Encon
tro Br.1sileiro de Agricultura Alternativa e a reivindicação da Federação da 
Agricultura do nosso Estado, queremos hi_[tOlecar-lhes nossa irrestrita solida
riedade, esperando que essas advertênd?S sejam segUidas pela classe e devida
mente ouvidas pelo Governo, a quem cumpre, no primeiro ca-so, o incentivo 
e, no segundo, vigiar por uma legislação justa e equitativa. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr, Presidente. (Muito bem.'} 

O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Não há mais oradores inscritos. 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessUo, designando 

para a sessão ordinãria de segunda-feira, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 70, DE 1980 
(Em regime de urgência- art. 371, "c", do Regimento Interno) 

Projeto de Lei do Senado n'? 70, de 19~Q, do Set?~dor Humberto Lucena, 
que dispõe ·sobre coligação partidária, e dá outras providências, tendo pare-

cer oral, da Comissão- de COnstituição e Justiça, pela constitucionalidade, ju
rídicidade e, no méri_to, pela rejeição. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n'? 303, de 1979-
DF, que institui a taxa de limpeza pública no Distrito Federal, e dá outras 
prividências, tendo 

PARECERES, sob n•s 710 a 712 e 1.029 a 1.031, de 1980, das Comissões: 
-de Consirtut(ãõ -e-Justiça- JP pronunciamento: pela constitucionalida

de e juridicídade; 29 pronunciamento: (reexame solicitado_ em plenário), favo-
rável, com Emenda n'? 3-CCJ, que apresenta; JP pronunciamento: (prestando 
esclarecimento solicitado pela Comissão do Disl_rito Federal); 

- do Distrito Federal- /P pronunciamento: favorável, nos termos das 
Emendas de n~"s I e 2-DF, que apresenta, com voto vencido, em separado, do 
Senhor Itamar Franco; 2P pronunciaffumto: favorável ao projeto e à emenda 
da C6m"issão -de Constituição e Justiça; e 

--=-de Finanças, favorável ao Projeto e às emendas da ComisSào do Dis
trito Federal, com voto vencido dos Senadores Affonso Camargo e José Ri
cha. 

3 

V~Haçào, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade, 
nos termos-do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n~' 305, de 1977- Complementar, do Senador Itamar Franco. que dá nova 
redação aos parágrafos 29, J'i', 41" e 59, e acrescenta parágrafos (antigos e no
Vos) cY Lei n'i' 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), 
tendo 

PARECERES, sob n•s 222 e 1.233, de 1979, e 1.013, de 1980, da Comis-
são 

-de Constituição e Justiça, /9 pronunciamento- pela inconstitucionali
dade, com voto vencido dos Senadores Tancredo Neves, Cunha Lima, Hugo 
Ramos e Amaral Furlan: 2P pronunciamento"- (reexame solicitado em ple
nário), ratificando seu parecer anterior; e JP pronunCiafnento - (reexame ·soli
cit-ado en1 plenário)~ mantendO seus pareceres anteriOres, com voto vencido 
dos Senadores Leite Chaves e Cunha Lima. 

4 

Votação, etn turno único (apreciação ·preliminar da constitucionalidade, 
nos termos do art. 296 do Regimento Interno),_ do Projeto de Lei do Senado 
n'~ 196, de 1979 --Complementar, do Sen_ador Franco Montoro, que dispõe 
sobre o pagamento de pensão aos dependentes do trabalhador rural falecido 
antes_ de 31 de dezembro de 1971, tendo 

PARECERES, sob nos 43 e !.005, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça - JP pronunciamento: pela inconstitucionali

dade, com voto vencido dos Senadores Leite Chaves e Cunha Lima; 2' pro
nunCiamento ~ (reexame solicitado em plenário): mantendo seu pronuncia
mento anterior, com voto vencido dos Senadores Leite Chaves e Cunha Li
ma. 

5 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 172, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Ec_onomia como conclusão de seu Parecer n~' r .2.58, 
de 1980). que autoriza o Governo do Estadp de Mato Grosso do Sul a elevar 
em Cr$ 1.785.620.157,75 (um bilhão, setecentos e oitenta e cinc_o miJhões, 
seiscentos e vinte mH, ceoto e cinqfienta e sete cruzeiros e setenta e cinco cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.259 e 1.260, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, peia constitucionaiiàaàe e jutidicidade; e 
-de Munidpios, favoráVel. 

6 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 177, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como-concliisão de seu Parecer nt1 1.27_3, 
de 1980), que au_toriia a Prefeitura Municipal de Mossoró (RN) a elevar em 
Cr$ 315.464.652,36 (trezentos e quinze milhões. quatrocentos e sessenta e 
q_uatro mil, seiscentos e cínqüenta e dois cruzeirOs e trinta e seis centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.274 e 1.275, de 1980, das Comissões: 
---::.de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Munidpios, favorável. 

7 

Votação, em turno úniç_o, do Projeto de Resolução n'il 178, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 1.277, 
~e 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio das Pedras (SP) a elevar 
em Cr$ 29.983.645,00 (vinte e nove milhões, novecentos e oitenta e três mil e 



seisántos e quarenta e cinco cruzeiros) O montante de sua dívida consolida
da, tendo. 

PARECERES, &ob n•s 1.278 e 1.279, de 1980, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favorável. 

8 

Votaçilo, eri1 turno único, do Projeto de Resolução n~' f79, de i980 (apre
sentado pela Comissào de Economia corno conclusão de seu Parecer n'i' 1.280, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Munidj:)ã:t de São Joaquim (SC) a elevar 
em Cri 1.530.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.281 e 1.282, de 1980, dâs Comissões: 
-de ConstiiUiçào e Justiça, pela- -constitucionalidade e juridicidade; e_ 
- de Munici'pios. favorável. ·-

9 
Votação, em turriO- úflico, do Projeto de Resolução n~' 180, de 1980 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 1.283, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araripina (PE) a elevar em 
Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua 
rfívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.284 e 1.285, de 1980, das Comissões: 
- de Constituicàã e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municfpios, favorável. 

!O 

VotaçãO, Cm turno único,-do PrOjCio de Resolução n'i' I fi, de 1980 (apl-e
sentado pela Comissão de Economia coin_o -~o!_l-clu_sã~ __ g~ -~eu Parecer n~' 1.286, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Arês (RN) a elevar em Cr$ 
!.448.100,00 (uin milhão, quatrocentOS e quarenta e oito mil e cem cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.287 e 1.288, de 1980, das Comissões: 
-de Constitutção·e-JustfÇa, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Munidpios. favoráveL 

!! 

Votação, em turno único, do ProjetO de Resolução n~' 182, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 1.289, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) a ele
var em Cr$ 23.600.000,00 (vinte e irês milhões e seiscentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.290 e !.291, de 1980, das Comls~ões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de .Munícipios, favorãvel. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto db Resoluç_ão n~J 183, de 1980(apre
sentado pela Comissão de Economia como conciusãÓ d~_seu P~re<;er n~' 1.292, 
de 1980), que autoriza a PrefeituraMunicípal de ~C~rnpos Belos (GO) a elevar 
em Cr$ 895.100,00 (oitocentos e noventa e cinco rriíl e cem cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.293 e 1.294, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jtiridicidade; e 
-de Munidpios, favorável. 

!3 

Votação, em turno único, do Projeto deR6s6fução n~' 184, de i980(apre
sentado pela Comissão de Ecoo o ':lia como ~.onclusão de seu Parecer n9 1.295, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dueré (GO) a elevar em Cr$ 
767.700,00 (seteCeiltõs e- sesSenta e sete mil e sete-centos cruzeiros) o tnontante 
de sua díVida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.296 e 1.297, de 1980, das Comissões: 
- de Constüuição e Just[ça, pela constitucionalidade e ju_ridicidade; e 
-de Munidpios, favorável. 

14 

Votação, em turno úniCo, do ProjetÔ .. de Resolu-ção n~' 189, de 1980 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nl" 1.310, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Velho (RN) a elevar 
em Cr$ 2.909.3-00,00 (dois milhões, novecentos e nove mil e trezentos cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nis 1.311 e 1.312, de 1980, das Comissões: 
- de Constituicão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de A1unicfpios, favorável. 

IS 

YQi"ili':.slo, cm turno único, do Projeto de Resolução n9J94, de 1980{apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 1.325, 
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina (PI) a elevar em 
Cr$ 37.265~300,00 (trinta e sete nülhões, duzentos e sessenta e cinco mil e tre
zentos cruzeiros) o montante de sua dívida_ consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.326 e 1.327, de 1980, das Comissões: 
-de COnstituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municípios, favoráveL 

16 

Votação, em turno UniCo,-dO Projito-de Resolução n~' 201, de 1980 (apre-
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n'i' 1.345, 
de 1980, com voto vencido, erit separado, do Senador Lázaro Barboza), que 
autoriza o Governo do Estado de Goiás a realizar operação de empréstimo 
externo, no valor de US$ 35,000,QQO~OD _(trinta e cinco milhões de dólares 
norté~americanos) destindo a financiar programas do Estado, tendo 

PARECER, sob n• 1.346, de 1980, da Comissão 
- de Constituicão e fustiça. pela constitucionalidade e juridicidade. 

17 

Vot<.Jção, em turno único, do Projeto de Resolução n9 I, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n'i' 4, de 
!981, com voto vencido do Senador Lázaro Barboza), que autoriza o Gover
no do Estado de Pernambuco a realizar empréstimo externo no valor deUS$ 
25,000,000.00 (vinte e cinco milhões de dólares norte-americanos) ou o equi
valente em outra moeda, destinado ao desenvolvimento agropecuário do Es
tado, tendo 

PARECERES, sob n•s 5 e 6, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurididdade; e 
- de Municípios. favorável. 

18 

Votaç-d.o, eriT turno único, do Projeto de Resolução n9 21, âe 1981 (apre~ 
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 108, de 
1981. com voto vencido dos Senadores José Fragelli e Affonso Carnargo), que 
autoriza a Prefeitura Munjcipal de São Caetano do Sul (SP) a realizar ope
ração de empréstimo extemo, no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões 
de dólares norte-americanos), destinado a financiar o programa de investi
mentos urbanos, tendo 

PARECERES, sob n•s 109 e 110, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Municlpios, favorável. 

19 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 20, de 1981 (apre
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer fl9 l06, de 
t 981 ), que autoriza o Governo- do Estado do Rio Grande do Norte a realizar 
operação de empréstímo externo, no válor de US$ 20,000,000.00 (vinte mi
lhões de dó_~ares), d_est_inado a financiar programas de çmpreendimentos in
dustriais, ágroindúsiria·, infra~estrutura e promoção soCial, tendo 

PARECER, sob n' 107, de 1981, da Comissão 
- de Consiituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici.dade. 

20 

Votação, em pri"meiro turno, do Projeto de Lei do Senado nl' 351, de 
1979, do Senador Roberto Saturnino, que dispõe a respeito da especialização 
de engenheiros e arquitetos em .. Engenha:ria de Segurança do Tral?alho" e da 
profissão de "Técnico de Seguraiiça do Trabalho" e estabelece providências, 
tendo 

PARECERES, sob nos 863 a 865, de 1980, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com 

emenda qUe apresenta, de número 1-CCJ; _ 
-de L"egislacão Social, favorável ao Projeto e à Emenda da Comissão de 

ConstitUição e Justiça; e 
-de Educação e Cultura, favorável ao projeto e à emenda da Comissão 

de Constituição e Justiça. 

21 

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucíonali~ 
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n~' 49, de 1979, do Senador Orestes Quércia, cjue eleva o valor da impor
tância a ser depositada em favor do empregado, quando rescindido seu con
trato sem justa causa, alterando o artigo 69 da Lei do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço- 5.107, de 13 de. setembro de 1966- e determina outras 
providências, tendo 
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PARECER, sob n' 1.026, de 1980, da Comissão 
-de Constitui(ão e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto ·.renci

do, em separado, do Senador Cunha Lima e voto vencido dos Senadores 
Franco Montoro e Tancredo Neves. 

22 

Votação, em primeifo turno (apreciaçâo pn!limiriar dajurididdade, nos 
termos do arL 296 do R_eS:iinento Interno), do ProjetO de Lei do Senado n"' 
357, de 197-9, do SenadofOiestes QuérCiá., que dispõe sobre a concessão de 
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitérios, tendo 

PARECER, sob ri• 1.006, de 1980, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela in}u.ridicidade, com vOto -vencido dos 

Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Ader
bal Jurcma. 

23 

Votação, em primeíiO furna {apreciaçãO -preliminar· da: constitucion:ili
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Intel-no), do Projeto de Lei do Se
nado n<? 142, de 1980, dO SenadOr--Orestes Quércia, altÚando dispositivo da 
Lei n'? 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Or8:ânica da Pre
vidência Social, tendo 

PARECER, sob n• 1.034, de 1980, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inc6nsthilCiofl~d1dade. 

24 

Votação, em primeiro lurno (apreciação p-reliminar da Coilstitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n<~ 146, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que isenta do imposto de 
renda o 13'1 salário, tendo · 

PARECER, sob n' 64, de 1981, da Comissão 
- de Constituição e Justfça, pela inconstifuciohalidade. 

25 

Votação, em primeiro turno (apreciação pi-eliminar da constitucionali
dade ejuridiCiCiade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do. Proje-
to de Lei do Senado n"' 163, de 1980, do Senador Orestes Quércia, que dispõe 
sobre a concessãu de aposentadoria especial para os garçons, tendo 

PARECER, sob n' 1.009, de 1980, da Comissão 
-de ConstítUTÇão e Justiça, pela inconstitucio-nalidade e injuridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)~- Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19 horas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. BERNARDINO 
VIANA NA SESSÃO DE 74-5-81 E f2UE. ENTREGUE À REVI
SilO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - PI. Para encaminhar a vo-
tação.)- Sr. Presidente, SI-s. Senadores: ----

Antes de tudo, quero fazer minhas as palavras do Senador Helvídio Nu
nes, na sessão passada, no encaminhamento de votação do requerimento que 
é idêntico. Mas, queria dizer que usei ·a palavra- obstrução no seritído jurídico 
do seu t~rrno, isto é, um recurso parlamentar, através do qual uma facção, ou 
facções políticas impedem a aprovação de determiitadas matérias não ofere
cendo quornm para votação. 

Então, a Liderança do Governo está sendo acossada por prefeitos e go
vernadores de váriOs Estados que têm projetas e propostas em tramitação, 
aqui, no Congresso Nacional. Quase que dia~iamente, recebemos visita de 
prefeitos, aqui, no Senado Federal, como os que ontem vieram de São Paulo, 
acompanhados do Senador Amaral Furlan, pedindo que nós, da Liderança, 
déssemos andamento aos seus pleitos. E alegamos que não podemos fazer is
to, porque não conseguimos-o quorum necessáriO"-para aprovação 'da matéria. 

Então, fiz uni.- discurso, que trouxe para o Senado, registrando, para que 
eles tomem conhecimento, através da Hora do Brasil. Não fiz aquilo com 
malícia neflhuma, fiz apenas uma defesa nossa:. Sei que-é um din!ho da Opo
sição fazer isso, não é de hoje, mas desde os tempos da Roma Antiga. Agora. 
ela não deve ter um interesse localizado, como disse o SenadoiHelvídio Nu
nes, daqui, ela não deve fazer uma obstrução com 1illeresse localiz3.do. Por
que, senão, ela é condenável, ela é aética e, sendo aética, é íinoral. 

Apenas isto o que quería advertir, ai}uí. Mas, sei que é um direito da Mi
noria. Nos defendemos, estamos hoje com 132 ç~rtas e telegramas de vários 
prefeitos e governadores. Dos Estados são 8 para empréstimos externos, 5 
para empréstimos internos. Fiz aquele discurso que vou mandar para os pre
feitos e governadores de todos os Estados. 

Era isso que eu tinha a dizer. (Muito bem/) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREI
RE NA SESSÃO DE 14-5'81 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE. Como Líder, pronuncia o se
guinte discurso.)-_, Sr. Presidente: 

Algumas ··coisas foram ditas -há-poucos instantes, pelos Líderes do PDS, 
qu~ merece~ algumas conside"rações e at_é registro C$pecial. 

-Antes de mais nada, essa conformação inédita do Líder do Governo, Se
nador Jos~__!..ins, para que prefeitos e vereadores compareçam ao Congresso 
Nacional púa -preSsionarem os Representa_n~es do povo, no sentido ... 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Da Oposição. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Representantes da Opo
sição- agradecemos a redundância do nobre Senador José Lins -,significa 
representantes do povo. Continuamos~_ virem pressionar no sentido de que se
jarii. votadas certas matérias que eStãO pendendo de decisão por parte desta 
Casa. 

Cremos que é positiva essa conclarnação porque outras vezes em que ou
tros têm vindo às galerias do Congresso Nacional, são considerados como 
pressões ilegitirn·as -e taxados de agitadores, de povo querendo pressionar os 
poderes constituídos. E finalmente, agora, dá Um estalo na cabeça do Sena
dOr José Lins, no sentido de que essa também é uma tática legítima da pr0-
pria população comparecer a sua CaSa -r-epresentativa, -riõ sentido de influen
ciar ou de apressar ce_rtas decisões. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - São cinco meses, Senador. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB..:.. PE)- Parece-nos que seria mui
to bom se estas galerias se enchessem de Vereadqr~s e Prefeitos dos municí
pios brasileiros, po-rqu_e nós aqui iríamos- dizer que, realmente, os seus m_u
nicípios estão enforcados e afogados. Mas estão enforcados e afogados, não 
por culpa da Oposição brasileira; eles estão nesta situação, porque o regime 
forte que se estabeleceu neste Pais fez com que se desse uma centralização 
odiosa de poder nas mãos da União, porque houve, através de uma reforma 
tributária, a hipertrofia do Poder Central, que tirou a competência muitas ve- · 
zes privativa dos Municípios e dos Estados, Para se abastecerem a si próprios 
de tributos que s-ão recolhidos no seu Território, para que prefeitos e vereado
res ficassem, inuitas vezes, de pires nas m3.-0s, a pedir do Governo clemência 
para poderem cumprir os seus programas de governo. (Muito bem!) Por isso 
mesmo ê que hoje, no dizer do Senador Bernardino Viana, o PDS está acossa
do por prefeitos e vereadores. É bom que os prefeitos e vereadores do Brasil 
acossem os integrantes do partido governista, porque se há de resolver o 
problema municipal, hão de se resolver os problemas dos estados dessa pseu
do Federação Brasileira, através de medidas muito mais profundas do que 
simples empéstimos eXternos ou internos, que são apenas lenitivos: Que os mu
nicípios procuram ·para resolver. situações que o próprio Governo Federal ge
rou. Esse Governo Federal que, na prática, acabou com a Federação, porque 
não __ adianta constar nos textos de lei urna fictícia autonomia política quando 
se sabe que se acabou com a autonomia financeira das entidades político-
administrativas m-enores. - - ~- -

O Sr. Roberro Saturl1ino (PMDB -:- RJ) - Permite, nobre Senador? 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Pois não, Senador Rober
to Saturnino. 

O Sr. Roberto Saturnino (PMDB- RJ)- V. Ex• tocou no ponto certo. 
Diria eu qUe uma dezena, ou talvez mais, de emendas à Constituição apreSen
tadas por partidos de Oposição no sentido de redistribuir a receita tributária, 
no sentido de dar efetivamente aos Estados e aos municípios uma parcela 
rriaior d_esie din-heiro público, que é pago por todos os brasileiros, tem sido 
sistematicamente rejeitada pelo PDS, pelo Partido do Governo que não quer 
perder o poder de barganha para que esses prefeitos e esses governadores te
nham que ir lá, de chapéu na mão, implorãr ju-nto aos bancos governamentais 
de esfera federal, à Caixa Econômica, ao BNH, aquele recursozinho de que 
precisam para resolvú o problema mais Tm-ediato, quando o desejável seria 
que eles prescindissem dessa atitude de ir lá de chapéu nas mãos e tivessem os 
seus recursos próprios, mas as emendas que apresentamos nesse sentido têm 
sido sistematicamente rejeitadas pela Bancada do PDS, ê preciso que isso fi
que bem claro. Então, que se encham as galerias de prefeitos e de vereadores, 
porque eles vão ouvir isso, e vão saber que esta é a verdade dos fatos. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Agradecemos ao Senador 
Roberto Saturnino, que traz uma complementação às considerações que esta
mos fazendo. Quand_o, por exemplo, o Governo diz que a Oposição só faz cri
ticar, mas não aponta caminhos concretos para a saída desta grande qu~tào 
naCional que nós vivemos, é porc:iue faz questão de ter ouvidos moucos aos 
clamores e às soluções apontadas pelas Oposições, porque uma das soluções 
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apontadas reiteradamente nesta Casa e na outra Casa do Congresso Nacional 
é exatamente a reformulação dos sistema tributário brasileiro. Nós sabemos 
que muitos desses municípios não têm, sequer, condições de, al!lanhã, salda
rem os débitos que eles estão assumindo, e isso não é novidade, po_rque temos 
registrado, permanentemente, nesta Casa, esta situação; já invocamos, mes
mo, aquela figura de que isso são bombas-relógiO que vão explodir amanhã, e 
que talvez daqui a alguns anos tenhamos que votar lei de anistia para poder 
dispensar esses débitos que estão sendo contraídos, em tqrno dos quais, pes
soalmente, temos adotado posição favorável, porque os municípios e-os Esta
dos não são culpados da situação de pem1ria em que se encontram, na maior 
parte das vezes, eles, mais do que culpados, s?o vítimas do sistema que aí está, 
da polítíca qUe aí está, da orientação econômico-financeira que se impôs nes
te País contra a vontade do povo. Portanto, é bom que fique bem claro, logo 
em primeiro lugar, que eleS são os sacrificados. E ninguém mais do que_ aque
les que fazem a oposição nesta casa, tem procurado advertir o poder público 
para a verdadeira natureza dos seus males e quais as verdadeiras soluções 
para os estados e municípios brasileiros. 

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

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Ouvimos o Líder do Go
verno. 

O Sr. José Lins (PDS -:-CE)- Nobre Senador Marcos Freire, fiço satis
feito de ouvir V. Ex• dizendo que compreende que esses empréstimos são, de 
cer_ta maneira, necessáriOs, e que V. EX• não é contra eles. E também estou de 

~acordo com V. Ex• de que o sístema tributário, hoje, não é o ~ais adequado e 
que deve ser reformulado em benefício dos estados e municípios. O que' acho 
que não se justifica, Senadõr, é que, desde que o sistema tributário já penaliza 
esses estados e município-s~- venha ó Congresso a aumentar essas dificuldades, 
e se opor sisfcinatkamenfe à liberação desses re!=UfSos, Agradeço a V. Ex• a 
informação de que não é essencialmeiiie-contra esses empréstimos que, áfinal 
de contas, são necessâiiOs à administração e ao benefício des~as populações, 
principalmente as interioranas. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB -PE)- Não precisaria V. Ex• elo
giar a declaração de minha posição, porque temos já uma longa vida nesta 
Casa e V. Ex• sabe, vamos dizer, do posici6llamento -Que temos assumido 
sempre. t que estamos dentro de um contexto mais geral. Não é este o único 
problema do Brasil. O problema do B_rasil se insere dentrq de um contexto 
político mais amplo, que está também a exigir definições a que o Governo 
tem fugido. 

V. Ex•, Senador José Lins, falou que ninguém pratica fraude neste País ... 

O Sr. José Uns (PDS- CE)- Não! V. Ex• me desculpe. Referi-me aos 
Congressistas- aqui no parlamento. 

O SR: MARCOS FREIRE (PMDB - PE) - Pois não. Fica a retifi
cação, e ela é oportuna qUe seja feita. Pode ser que individualmente não se 
pratiquem fraudes, neste Congr~so. mas o fa~o é que, co-m a conivência deste 
Congresso, fraudes políticas têm sido praticadas neste País, quando o Gover
no patrocina e toma a iniciatiV:i de medidas que visam fraudar a verdadeira 
vontade popular. 

Sabe V. Ex• os casuísmos sucessivos ao longo de todos esses anos ... 

O Sr. José Lins (PDS ~CE) - A acusação ê de V. Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Sem dúvida alguma, assu
mimos a responsabilidade dela. Sabe V. Ex,t os casuísmos que têm sido im
postos a este País, sabe V. Ex• as artimanhas que têm sido feitas, sabe V. Ex• 
os golpes reiterados e sucessivos que têm sido praticados quando se mudam 
regras de jogo á cada instante, para atender a interesse de pessoas ou de gru
pos que dão sustentação política ao Governo; sabe V. Ex•, muito bem, que es
sas regras eleitorais, que agora se proCura a"lterar, têm também um compro
metimento: está se pesando, está se medindo para saber quais aquelas que po
derão facilitar -melhor o Partido do Governo nas próximãs eleições. 

Infelizmente, esta tem sido uma constante, na orientação do Governo. O 
Governo que altcrÓu a composição desta Casa - e nisso não vai nenhuma 
acusação pessoal àqueles que possam ter sido benefici_ados pela eleição indire
ta. Mas sabe V. Ex• que foi feita com data certa, com endereço certo. E tanto 
é esdrúxula a figura do Senador lndireto, que o próprio Governo mandou 
mensagem extingUindo essa figura. E, para que o Governo fez isso'? Com o 
propósito declarado de manter urna maioria quê: desapareceria no pleito se ti
vesse sido mantido o pleito direto. Portanto, V. Ex.• sabe que a Nação está 
apreensiva, pois- tendo conquistado as eleições diretas para os governos em 
1982, sente que há todo um mistério, uma atmosfera de apr~nsão por não sa
ber os contornos necessários em que essa eleição vai-se proceder. Porque V. 
Ex• sabe que correm versões de que o Governo está se decidindo por suble-

_gendas, quando este mesmo Governo, o do Presidente General João Baptis~a 

Figueiredo, já tinha uma posiç-ão firmada em relação a esse instituto, quando 
mandou mensagem para este Congresso extinguindo a sublegenda, inclusive 
para o Senado, dizendo que admitia apenas a sub!egenda em carâter transi~ 
tório para o nível municipaL E, o própriO Ministro da Justiça desse Governo, 
o Senador Petrônio Portella, dizia que a sublegenda era uma excrecência num 
regime pluripartidário. Pois bem, as pressões, que não são dos prefeitos, a 
quem V. ex' se referiu, mas talvez seja dos governadores, que foram nomea
dos pelo Presidente da República, que agora estão fazendo pressões para que 
não apenas a sublegenda seja mantida para o Senado Federal, como ela seja 
até mesmo estendida para as eleições de governo. 

Sabe V. Ex• que, como dizia Petrônio Portella, se a sublegenda é uma ex
crecência dentro do pluripartidarismo, a proibição das coligações partidárias 
no pluripartidarismo é outra excrecêilcia, porque é inerente ao pluripartida
rismo, que havendo várias correntes políticas que se sentem afins em certos 
objetivos, essas corrintes têm o direito natural de se coligarem para 
apresentarem-se unidas em torno de um programa de ação em comum, para 
que o eleitorado possa manifestar melhor a sua vontade. E, no entanto, todas 
essas coisas que estamos vendo,_que sãq naturais de um processo democráti
co, eStão sendo negóciadas, estão sendo, objeto de avaliações que ninguém se 
engana; no final não vai ser essa Comissão do Partido de V. Ex•, Sr. Senador 
Jos_é Lins, que vai definir nada! V. Ex•s estão esperando o recado do Palácio 
do Planalto para dizer se vai haver ou não sublegenda, se vai haver ou não 
vinculação total de votos, se vai haver ou não coligação partidária. E as Opo
sições, nesta Casa, não podem ficar de braços cruzados, esperando que venha 

-a sentença de morte que V. Ex•s julguem por bem declarar contra a vontade 
da Nação. Por isso mesmo é que a Op-õsição, nesta Casa, o Partido Popular, o 
Partido que lideramos, neste Senado, adotaram esta tática plenamente legíti~ 
ma da obstrução parlamentar, que é o instrumento próprio dâs Minorias cm 
qualquer regime democrátiCo: Se S~ Ex• estranha que a Oposição use desse 
i_nstrumental, o que diríamos nós de que esse instrumento seja usado exala
mente pela Maioria? A Maioria que, ainda hoje pela manhã, obstruiu a reali
zação de dúas ~CPis.- Ora, Maioria, é o óbvio, tem maioria inclusive de votos 
para decidír. 

Quando vemos o Senador José Lins ou o Senador Bernardino Viana di
zer que estão sendo acossados pelos prefeitos, porque os empréstimos, há 
quatro ou cinco meses não são aprovados nesta Casa, indagamos, oh! Deus, 
em que mundo estamos? Não é a MinOria que fala, nós poderíamos reclamar 
sim, porque dependíamos de um Partido para dar quorum. Mas por que S. 
Ex•s não dão quorum? Cabe a S. Ex•s _dizerem, porque se fôssemos interpre
tar esse fato, talvez isso representasse uma agressão que não queremos come
ter. Mas diz o Senador Bernardino Viana que os prefeitos não compreendem, 
que não se possa dar o quorum necessário para a aprovação no plenário e, por 
isso mesmo eles apelam. E para quem eles vão apelar? Para a Minoria? Vão 
apelar para a Maioria que, infelizmente, mostra-se impotente para colocar a 
Maioria no plenário desta Casa. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- Maioria mal adquirida, mal fun
ciona! 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- V. Ex• diz bem. Talvez 
mesm9- _ITial fuf!done por ter sido mal a_dquirída. 

O Sr. Lomanro Júnior (PDS - BA) - Permite V. Ex• u_m_ aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE) - Quer dizer, há pessoas 
que não têm noção de que há _uma fun_ção_a_cumprir. A nossa função de Opo
sição é "esta.- NóS levamos em consideração as dificuldades dos Estados e Mu
nicípios, mas como muito bem fo(dito aqui, temos a perspectiva mais ampla 
e, embora reconheçamos e proclamemos a natureza econômíca de nossos 
problemas, os efeitos sociais, da não solução desses problemas económicos, 
sabemos que. no final das contas, tudo isso se engloba dentro de uma causa 
maior qu~e é a caUs~ pqlítica, representada pela falta de democracia, pela falta 
de definição de regras certas e estáveis para que o povo possa decidir de seu 
futuro. E é exatamente isso que estamos cobrando nesta Casa. Queremos que 
o Governo se defina quanto às regras do jogo eleitoral- e nós continuare
mos a cobrar isso do Governo; queremos essa definição. Nós não podemos 
admitir que uma comissão do PDS tenha se dado o prazo de 180 dias. 180 
dias representam seis meses, meio ano, para definir-se sobre coisas óbvias, Sr. 
Presidente! Não exige grandes estudos, decidir se vai ter ou se não vai ter 
sublegenda. Num Governo que já propôs a extinção da sublegenda não exige 
muito estudo. Saber que num regime pluripartidário deve permitir-se a coli
gação partidária. Que análise mais profunda é esta para se querer mudar o 
sistema e fazer uma vinculação total de votos, Sr. Presidente? Não! Não acei· 
tamos essa procrastinação. Mas. Sr. Presidente, nós não aceitamos que ore
sultado só venha quando fluir este prazo de ISO dias, porque julgamos que ele 
é um escárniO~- é um ·acinte à vontade da Nacão. 
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O Sr. Alfonso C amargo (PP- PR)- Permite V. Ex• um aparte? (Assen
timento do orador) V. Ex• colocou muito bem o problema, inclusive, aquilo 
que deu toda origem a esse clima de inconfiabilidade que V. Ex• denominou 
de clima de mistériO. Realmente, quando o Governo mandou a mensagem da 
reforma partidária definiu~se quanto a dois temas: a sublegenda, acolhendo 
apenas no plano municipal e a rejeitando - textualmente, na justificativa da 
mensagem assinada pelo Senhor Presidente da República - no plano esta
dual, dizendo que ela não se jUstificava ·nuin mo-delo pluripartidârio. O Go
verno, também, se definiu com relação às coligações, proibindo apenas nas 
eleições proporcionais e aceitando nas eleições majoritárias._ Então, este as
sunto jâ definido pelo Governo, ano passado, jã definido pelas Oposições 
com outro prisma, mas jã definido pelo Parti~,.., de V. Ex• e pelo nosso Parti
do, é um assunto que não se consegue discutir. Cria-se um cJima de mistério 
com relação àquilo que jã estâ suficientemente disCutido. -

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE) - Agradecemos a colabo- . 
ração do nobre Senador Affonso Camargo. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS)- Permite um aparte;- nobre Sena
dor? 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Com satisfação, nobre Se
nador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon (PMDB- RS)- Sobre esse aspecto, nobre-Líder, 
primeiro: acusar a Oposição de estar fazendo obstrução no Senado, e que estã 
prejudicando os Municípios e os Estados, diz bem V. Ex•, quem tem maioria 
não pode apresentar esta argumentação. Talvez estejamos demonstrando, pe
rante a opinião públ,ica, que Cssa Maioria riãoTünCíoD.a. Mas, hã um aspecto 
mais sério: o ·que prejudica, realmente, os Estados e Municípios é a exigência 
que todos estão fazendo de uma reforma tributária que lhes aumente, real· 
mente, a arrecadação para que eles não dependam da caridade do Governo· 
Federal para os favores de empréstimos a: juros escorchantes, como estâ acon
tecendo. Pois muito bem. Desde que entrei nesta Casa soube que mUito teni
po antes, os congressistas estão lutando_ para aumentar o ·percentual do Esta
do e do Município na arrecadação. No entanto, levamos anos para conseguir 
que o Sr. Delfim Netto desse, para o ano que vem, 1% a mais no IPI e no Im
posto de Renda. Reparem que o Sr. Ministro do Planejainento fez uma ver
dadeira guerra contra os Estados e os M!.micípios, durante cerca de três anos 
para depois se conseguir I%. E, no entanto, ningUém- d_isse que o _Sr. Delfim 
Netto estava prejudicando os Estados e esteja prejudicando os Municípios. 
Talvez isto que se estã fazendo, aqui, sirva para mostrar como é importante, 
como é sério nãO se dar caridade aos Estados, em forma de empréstimo, que 
talvez amanhã eles não tenham nem condições para pagar, mas que se faça 
uma real Teforma tributária para que eles ganhem, como direito, aquilo que 
eles absolutamente estão pedindo, hoje, como esmola. Com relação à reforma 
partidária, v. Ex• disse muito bem; o problema não é' ae definição: o proble
ma é que o PDS nãO está buscando o que é melhor para a Nação- o PDS es
tã buscando o que é melhor para ele. E a triste realidade é que nem isso eles 
conseguem mais saber. O que é melhor para eles? Porque o que serve para o 
Rio Grãnde do Sul não serve para Pernambuco; o que serve para a Bahia não 
serve para A lagoas. Quanto à sublegenda, hã Estados onde o PDS quer e ou
tros que não quer. Com relação à coligação, hã Estados onde eles querem a 
coligação e outros que não querem. E estaria, agora, n-as riüiriChetes dos jor
.Jlais o escândalo dos escândalos, o casuísmo dos casufsmos. Dma Federação 
que, hoje, existe apenas na ficção, apenas na letra morta da Constituição, eles 
estão pensando em entregar às Assembléias Legislativas para que elas deci
dam quais são os Estados onde possa haver coligação ou não, quais os Esta
dos onde possa haver sublegenda e onde não. V. Ex• tem toda razão. Falta 
autoridade do PDS para fazer qualquer crítica ao proéedimento das opo
sições nesta Casa. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE) - Agradecemos, especial
mente, ao -aparte do .... nobre Senador Pedro Simon, que trouxe uma contri
buição relevante ao nosso pronunciamento e, gostaria, apenas, de- lembrar a 
S. Ex• que, realmente, nunca ouvimos o Senador JOSé Lins e nem outros de 
seus companheiros de Bancada acusar o Sr. Delfim Netto de Combater os Es
tados e Municípios, quando foi ele- nos ãureos tempos do Al-5, tão logo ele 
foi proclamado em 13 de dezembro- quem se apressou, em 30_ daquele mes
mo mês e ano, em baixar o Ato Compleinenteai n9 40 p-ara cortar, pela meta
de, o Fundo de ParticipilÇão-dos Estados e Municípios que-,-na -época, era 10% 
sobre o IPI e sobre o Imposto de Renda. 

E S. Ex•, então Ministro da Fazenda, num só ato unilateral, num 
decreto-lei, aproveitando-se da noite sombria da ditadura e o cerramento das 
portas do Congresso Nacional; cortou pela metade, da noite para o dia, essa 
fonte de renda, essa fonte de recursos dos municíPios-. No entanto, o Senador 
José Lins nunca conclamou os Prefeitos e Vereadores para acorrerem aqui, à 

Casa do povo, pal-a, exatamente, contraporem a orientação da política 
económico-financeira do Sr. Delfim. 

O Sr. José Lins (PDS- CE) - Permite V. Ex• um aparte jâ que meu 
nome foi citado? 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB - PE) - Pois não. 

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Senador Marcos Freire, V. Ex• hã de 
convir ... 

O $R. PRESIDENTE (Itamar Franco. Fazendo soar a campainha.)
Senador José -Lín.S, o tempo do nobre Líder .estã esgotado. 

O Sr. José Lins (PDS - CE) - Mas V. Ex• não vai cortar o aparte jã 
concedido pelo orador? 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Apenas queria lembrar, e V. 
Ex• estã vendo o sinal vermelho, não precisaria nem que a Mesa chamasse 
atenção, que o tempo do nobre Líder jâ está esgotado. Mas em consideração 
a V. Ex• a Mesa lhe permitirá o último aparte. 

O Sr. José Lins (PDS- PE)- Agradeço, Sr. Presidente, e também serei 
breve. Quero dizer a V. Ex• que, na -história do País, muita coisa aconteceu. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- E se acnnteceu! E como 
aconteceu! E os acontecidos, então! 

O Sr. José Lins (PDS- PE)- Mas V. Ex• hã de convir que também 
muita coisa foi córrig'ida. A red3ção do FUndO dos Estados e Municípios foi ~ 
totalmente superada. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Muito obrigado a V. Ex•, 
porque foi de autoria nossa. 

O Sr. José Liiis (PDS- PE)- Evidentemente a iniciativa não foi de V. 
Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Felizmente foi e os Anais 
poderão comprovar. 

O Sr. José Lins (PDS- PE)- Não foi. Mas felizmente V. Ex• contri~ 
buiu também para restabelecer esse direito. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE)- Não. Quem contribuiu te
rá "ido o Congresso: 

Sr. Presidente, vamos acatar a orientação da Presidência. 
Queríamos apenas lembrar que o Sr. Josê: Lins alega que, apesar·de 

Maioria, não consegue botar a Maioria neste plenário. S. Ex• diz que hã cole
gas doentes ou ausentes por motivos de força maior. Lembramos a S. Ex• que 
hã remédios legais para isso. 

Não é a primefrã. vez que a Maioria, quando quer mesmo aprovar coisas 
que a Nação repele, traz gente até de maca, tira gC:nte do hospital, de maca, 
para aqui votar, ou quando não pressiona para qUe licenças sejam tiradas. 

Portanto S. Ex• representa a Maioria e a Maioria é a única responsável 
pelo fato de que as matérias não estão sendo aprovadas. A Minoria aqui está 
exercendo seu papel, de se contrapor a esse estado de coisas. E só vota, cola
borando com a Maioria, quando juigar qUe as condições permitem que a 
Oposição colabore com a Maioria. 

E não pode, no cas_o específico, colaborar com a Maioria, quando o Go~ 
verno que ela representa está faltando para com a Nação, sem definir as re
gras do jogo eleitoral. 
. Queremos deixar bem claro que o nosso Partido, e por certo o Partido 

Popular, estão abertOs a qualquer entendimento com a Maioria em relação à 
des_obstrução da pauta da Ordem do Dia, mas só a farã, só chegará à conclu
são desses entendimentos, ficando claro e definitivo que o GOverno esclarece
rã quais são as regras do jogo eleitoral. 

Não vamos admitir que se vença esse prazo de 180 dias, que o PDS se 
deu a si mesmo, para fazer essa definição, Ou se antecipa esse prazo, se defi
nem ainda neste sem estie as regraS do jogo eleitoral, ou a obstrução vai conti
nuar, a não ser que a Maioria vã buscar seus doentes. seus enfermos e seus 
impedidos, (Muito bem! Palmas.) para fazer aquilo que ela pode fazer, votar, 
sem a colaboraç-ão -dã_Dposição. 

Eram estas as c-óhSfderações que julgáva-mos oportuno deixar bem claro, 
porque a Oposição, multo aO contrãrio do que afirmou o Senador José Lins, 
cujas expressões nós repelimos, não estã aqui numa conduta aética nem imo
ral. Aliás, o Senador Bernardíno Viana afirmou isto. Não gostaríamos de 
lembrar, mas somos ag-ora forçados a fazê-lo, que foi um ex-integrante do 
própriO Governo que disse, certa vez, que este Governo, sim, era aético e era 
imoral. (Muito bem! Palmas.) 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREI
RE NA SESSÂV DE 14-5-81 E QUE. ENTREGUE À REVISA O 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MARCOS FREIRE (PMDB- PE. Pronuncia o seguinte discur
so.)- Sr. Presidente, Sfs. SenadoreS: 

Apenas, neste final de sessão, queremos deixar resgistrado, nos Anais da 
Casa, que a Minoria assegurou a realização desta sessão. 

O Sr. Senador Bernardino Viana, em nome da Liderança do PDS, em re
presália ao comportamento que temos tido em defesa da definição das regras 
do jogo eleitoral, adolando a obstrução, ameaçou paralisar os trabalhos do 
Senado Federal. E neste sentido S. Ex• pediu a verificação do riúrriCro de Se
nadores presentes à sessão para, baseado em artigo regimental~Slispender a 
sessão de hoje. _ _ 

A Oposição, advei-iida dessa manobra, aqui compareceu e fez o que a 
Maioria itão fez até agora em relação à nossa obstrução: assegurar quorom 
para a votação das matérias do seu interesse. Pois bem, a Minoria aqui com
pareceu, aqui permaneCeu e, graças aos PartidOs de Oposição, a que depois se 
incorporou o Senador Luiz Cavalcante- e vemos agora também o Senador 

Milton Cabral, além do Senador Almir Pinto, que esteve desde o iníCio. -
nós asseguramos o quorom à sessão. -

Como Líder do PMDB e, por certo, interpretando o pensamento da li
derança do PP, queremos afirmar que não deixaremos ocorrer a paralisação 
dos trabalhos do Senado Federal. Nós aqui -estaremos para que, pelo menos, 
a tribuna do povo seja usada pelos seus legítimos representantes. (Muito 
bem!) 

ATA DA 56• SESSÃO, R" \LIZAll~ EM 7-5-81 
(Publicada "" DCN - :.o • ao II - de 8-5.81) 

RETI FICA Ç A O 

No cabeçalho da sessão, na pag; ..... l.5ÓO, 
Onde-se lê: 

ATA DA 56• SESSÃO CONJUNTA, EM 7 DE MARÇO DE !981 
Leia-se: 

ATA DA 56• SESSÃO, EM 7 DE MAIO DE 1981 
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6. Lenoir Vargas 
7. Moacyr Dalla 
8. Raimundo Parente 
9. Vicente Vuolo 

PMDB 
L JoséRicha I. Marcos Freire 
2. Orestes Quêrcia 2. Dejandir Dalpasquale 
3. Evandro Carreira 3. Humberto Lucena 
4. Lizaro Barboza 
5. Agenor Maria 

PP 
I. Gastão MUller I. Alberto Silva 
2. Affonso Camargo 2. Luiz Fernando Freire 
3. Mendes Canale 

Assistente: Francisco Gonçalves Pereira - Ramal 3496 
Reuniões: Quintas-feiras, às I I :00 horas 

·Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 
-Anexo das Comissões- Ramal 3122 

COMJSSAO DE REOAÇÃO - (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adalberto Sena 
Vice-Presidente: Murilo Badaró 

Titulares 

I. João Calrilon 
2, Muri!o Badaró 
3. Aderbal Jurema 

1. Adalberto Sena 

I. Saldanha Derzi 

Suplentes 
PDS 

l. José Sarney 
2. Moacyr Dalla 

PMDB 
I. Evandro Carreira 

PP 
I. Mendes Canale 

Assistente: Fãtima Abrahão de Araújo - Ramal 3266 
Reuniões: Quintas~feiras, às 14:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre COsta 

-Anexo das Comissões- Ramal 3!21 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES - (CRê) 
(IS membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Lui.z Viana 
Vice-Presidente: Amaral Pei>..ato 

Titulares 

I. LuizViana 
2. Tarso Outra 
3. LomantoJúnior 
4. Amaral Peixoto 
S. João Catmon 
6. Aloysio Chaves 
7. JoséSarney 
8. Lourival Baptista 

l. Paulo Brossard 
2. Nelson Carneiro 
3. José Richa 
4. Mauro Benevides 
5. Marcos Freire 

Suplentes 
PDS 

1. Aderbal Jurc:ma 
2. Bernardino Viana 
3. Amaral Furlan 
4, Moacyr Dalla 
5. Martins Filho 

PMDB 
1. Leite Chaves 
2. Pedro Simon 
3. Roberto Saturnino 

Sábado 16 1849 

PP 
L Luiz Fernando Freire 
2. Tancredo Neves 

I. Saldanha Derzi 

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa - Ramal 3497 
Reuniões~ Quartas-feiras, às !4:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho 

- Anexo das Comissões - Ramal 3254 

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jaison Barreto 
Vice~Presidente: Almir Pinto 

Titulares Suplentes 
PDS 

L Lomanto Júnior l. Benedito Canelas 
2. Almir Pinto 2. João Calmon 
3. José Guiomard 3. Lenoir Vargas 
4. Loudval Baptista 

PMDB 
L Henrique Santillo I, Laêlia Alcântara 
2. J aison Barreto 

PP 
L Saldanha Derzi I. Gastão MUller 

Assistente: Léda Ferreira da Rocha - Ramal 3499 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- -Ane'IIO das Comissões - Ramal 3020 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dinarte Mariz 
Vice-Presidente: José FrageUi 

Titulares 

1, Dinarte Mariz 
2. Luiz Cavalcante 
3. Josê Guiomard 
4. Murilo Badaró 

1, Mauro Benevides 
2. Agenor Maria 

L José Fragelli 

Suplentes 
PDS 

I. Raimundo Parente 
2. Amaral Furlan 
3. Benedito Ferreira 

PMDB 
1. Orestes Quércia 

PP 
I. Gastão MUller 

Assistente: _Marcelino dos Santos Camelto - Ramal 3498 
Reuniões:_ Quartas-feiras, às II :00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3020 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros.) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Maria 
Vice-Presidente: Raimundo Parente 

Titulares 

I. Raimundo Parente 
2. Aderbal Jurema 
3. Lourival Baptista 
4. Moacyr Dalla 

l. Agenor Maria 
2. Humberto Lucena 

l. Gastão Müller 

Suplentes 
PDS 

I. Helvídio Nunes 
2.. Bernardino Viana 
3. José Guiomard 

PMDB 
1. Lázaro Barboza 

PP 
I. LuizFemandoFreire 

Assistente: Luiz Clâudio de Brito - Ramal 3498 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala da Comissão, na Ala Senador Alex:andre Costa 

- Anexo das Comissões - Ramal 3121 
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COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICACOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOS!ÇÓÃO 

Presidente: Vicente Vuolo 
V ice-Presidente: Benedito Ferreira 

Titulares SuPlentes 

PDS 

L Vicente Vuolo I. Lomanto Júnior 
2. Benedito Ferreira 2. Luiz Cavalcante 
3. Aloysio Chaves 3. Amaral Peixoto 
4. Milton Cabral 

l. EvandroCarreira 

2. Lázaro Barboza 

I. Alberto Sllva 

PMDB 

l. Orestes Quércia 

PP 

l, Affonso Camargo 

Assistente: Marcelino dos Santos Camello - Ramal 3498 

Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 

Local: Sala da Coritissão, na Ala Senador Alexandre Costa 

-Anexo das Comissões- Ramal 3130 

B) SERVTCO DE COMISSÕES MISTAS 
Chefe: Alfeu de Oliveira 
Local: Anexo das Comissões - Ala Senador Nito C clho 

- Andar Térreo - 21 I .3407 

Assistentes; Helena Isnard Accauhy- 211·351 \ 
Mauro Lopes de Sá- 211~3509 -
Clayton Zanlorenci - 21 1·3502 
Frederic Pinheiro Barreira- 211-3:$03 
Maria de Lourdes Sampaio - 211-3503 

C) SERVIÇO DE COMISSÕES ESPECIAIS EDE 
INQUER!TO 

Chefe: Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz- Ramal 3511 
Assistentes: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 3512 

Elizabeth Gil Barbosa Vianna - Ramal 3501 
Nadir da Rocha Gomes - Ramal 35.08 __ _ 

SERVIÇO DE COMISSÕES PERMANENTES 
QUADRO DE HORÃRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DAS 

COMISSÕES PERMANENTES PARA O BIENIO 1981/1982 

-

TERÇA-FEIRA QUINTA-FEIRA 

LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE 
Horas Comissões Horas Comissões 

-
Sala da Comíssão, na Ala 

10:00 CAR Senador Alexandre Costa GUILHERME 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 cs Senador Alexandre Costa LEDA 

Ramal3024 Ramal3020 

Sala da Coinissão, na Ala 
1!:00 CA Senador Nilo Coelho S~RG!O 

Sala da Comissão, na Ata 
10:00 CEC- Senador Alexandre Costa SbRGIO 

Ramal3378 Ramal3546 
. -

Sala da Comissão, na Ala 
QUARTA-FEIRA . LOCAL DA REUNIÃO ASSISTENTE 

!0:00 CF Senador Nilo Coelho GUILHERME 
Ramal4323 

Horas Comissões 

Sala da Comissão, na Ala 
09:00 CE Senador N H o Coelho FRANCISCO 

Sala da Comissão, na Ala 
LUIZ 11:00 CLS Senador Alexandre Costa 

Ramal3339 CLÁUDIO 

Ramal3256 
Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Comissão, na Ala PAULO 
09:30 CCJ Senador Alexandre Costa ROBERTO 

Rama14315 

1!:00 CM Senador Alexandre Costa GONÇALVES 
Rama13122 

-
Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Comissão, na Ala 
10:00 DF Senador Alexandre Costa LEDA 

11:00 CT Senador Alexandre Costa MARCELINO 
Ramal3130 

Ramal3!68 
,-.- - Sala da Comissão, na Ala 

Sala da Comissão, na Ala 
10:30 CME Senador Alexandre Costa GONÇALVES 

14:00 CR Senador Alexandre Costa FÁTIMA 
Ramal3121 

Ramal3652 ~ 

Sala da Comissão, na Ala 
I !:00 CRE Senador Nilo Coelho LEI LA 

Rama13254 
~·- ~ 

Sala da Comissão, na Ala 
11:00 CSN Senador Alexandre Costa MARCELINO 

Ramal3020 
,., __ , ---= - -~ . 

Sala da Comissão, na Ala LUIZ 
11:00 CSPC Senador Alexandre Costa 

Ramal 3121 CLÁUDIO 


